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"Era uma vez uma galinha branca que punha 

ovos azuis. Ovos azuis? - Reclamou a 

professora, indignada, interrompendo a leitura 

da minha redação, enquanto a turma se agitava 

em risinhos de troça e segredinhos maliciosos. 

Ovos azuis, sim, senhora professora - respondi 

eu. A minha galinha põe ovos azuis. - A 

menina está a brincar comigo? Já viu alguma 

galinha pôr ovos azuis? Sente-se 

imediatamente e faça já outra redação. Voltei 

para o meu lugar, de cabeça erguida, 

enfrentando a galhofa da turma. Não baixei os 

olhos. Apenas os senti escurecer, num desafio. 

Durante o recreio fiquei na aula, de castigo. 

Mas não fiz outra redação. Quando, depois do 

"toque", a professora me chamou para que 

lesse em voz alta a segunda versão, comecei: - 

“Era uma vez uma galinha branca que punha 

ovos brancos, só porque não a deixavam pôr 

ovos azuis”. 

(Maria José Balancho, 1992) 



 

RESUMO 

 

A criatividade tem sido contemplada na escola? Esse é um dos questionamentos que 

fundamentam uma série de discussões das quais esse projeto se propôs a investigar respostas. 

Para tanto, analisamos uma escola do município de Fortaleza/CE certificada pelo Programa 

Inovação e Criatividade do Ministério da Educação com a finalidade de compreender como a 

escola classificada como inovadora e criativa compreende a criatividade em seu currículo e 

em suas práticas pedagógicas. Fundamentamo-nos em pesquisas sobre a criatividade em 

autores como Sternberg (2003); Amabile (1996); Csikszentmihalyi (1996); De La Torre 

(2005); Gardner (1995), assim como abordagens sobre o currículo escolar a exemplo de Silva 

(2009); Sacristán (2000); Moraes (2005) e práticas pedagógicas com a visão de Martínez 

(2003); Alencar e Fleith (2003); Wechsler (2002); Farias (2002) e Freire (1996), sobre a 

criatividade na escola. Defendemos a concepção de que todos possuem potenciais criativos de 

acordo com suas inteligências e para desenvolvê-los é necessário oportunizar vivências em 

que seja possível identificar e aperfeiçoar nossa criatividade. Utilizamos como metodologia 

uma pesquisa qualitativa classificada como estudo de caso em uma concepção etnográfica ao 

dar voz ao sujeito pesquisado por meio de entrevistas semiestruturadas, com professores e 

gestores da escola, bem como analisamos o projeto político pedagógico da instituição. 

Através de observações do cotidiano da escola, procurou-se identificar momentos em que a 

escola compreende estar contemplando a dimensão criatividade. Verificamos que a 

criatividade na escola pesquisada é resultado de um contexto que envolve motivação, uma 

gestão democrática, parceria com a comunidade escolar e os equipamentos de cultura do 

bairro, bem como da compreensão de que a escola é um ambiente de oportunizar experiências 

ricas com que possibilite o desenvolvimento da criatividade tanto dos docentes quanto dos 

discentes. A finalidade última da pesquisa é contribuir para a formação de agentes criadores e 

não apenas reprodutores de informação e conhecimento.  

 

Palavras-chave: Currículo. Inovação. Criatividade. Práticas Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Has creativity been contemplated in school? This is one of the guiding questions that underlie 

a series of discussions that this project proposes to investigate. A school in the city of 

Fortaleza / CE, certified by the Innovation and Creativity Program of the Ministry of 

Education to understand how the school classified as innovative and creative understands 

creativity in its curriculum and in its pedagogical practices. Therefore, it is based on research 

on creativity and authors such as Sternberg (2003); Amabile (1996); Csikszentmihalyi (1996); 

De La Torre (2005); Gardner (1995) as well as school curriculum approaches such as Silva 

(2009); Sacristán (2000); Moraes (2005) and pedagogical practices with the vision of 

Martínez (2003); Alencar and Fleith (2003); Wechsler (2002); Farias (2002) and Freire (1996) 

on creativity in school. We support the view that everyone has creative potential according to 

their intelligences and to develop them is necessary to enhance experiences it is possible to 

identify and refine our creativity.  We use the methodology is a qualitative research classified 

as a case study in an ethnographic conception, giving voice to the participant subjects. We 

used semi-structured interviews with teachers and school managers and analyzed the 

pedagogical political project of the institution. Through observations of the daily life of the 

school, we tried to identify moments in which the school believes to be contemplating the 

dimension of creativity. It was verified that the creativity in the analyzed school is the result 

of a context that involves motivation, a democratic management, partnership with the school 

community and the local culture equipment. It also results from the understanding that the 

school is an environment for favoring rich experiences that allow the development of 

teachers’ and students’ creativity. The ultimate aim of the research is to contribute to the 

education of creative agents and not only reproducers of information and knowledge. 

 

Keywords: Curriculum. Innovation. Creativity. Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como a criatividade tem sido contemplada na escola? Essa é a pergunta 

norteadora de uma série de discussões a qual essa pesquisa se propôs a investigar, com o 

intuito de contribuir com o currículo escolar, assim como com as pesquisas em torno do mais 

amplo tema, a Educação. 

A sociedade contemporânea tem se modelado, ao longo de décadas, às demandas 

do mercado de trabalho, buscando suprir as necessidades da industrialização. Por sua vez, os 

demais segmentos da humanidade acompanham as transições globais tentando se adequar à 

lei da oferta e da procura. Dessa forma, cada vez se faz mais necessária mão de obra 

especializada para exercer os mais diferentes cargos nas mais diversas empresas e repartições. 

Em meio a esse contexto, o perfil de profissional também sofreu alterações. O 

profissional atual precisa ser proativo, crítico e é extremamente valorizado aquele que se 

destaca dos demais quando demonstra criatividade. Considerando que a escola é a instituição 

educativa, legitimada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n° 9.394/96 (BRASIL, 1996), assim como pela sociedade 

conforme afirma o Art. 1º da LDB:  

 
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 

 

Cabe indagar: Será que em um contexto educacional, lugar esse onde se espera 

construir os conhecimentos escolares básicos de uma sociedade, a criatividade está sendo 

devidamente desenvolvida? Relembro que a formação inicial do curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia da Faculdade de Educação na Universidade Federal do Ceará proporcionou-me 

acreditar que o processo de ensino e aprendizagem está para além da utilização do livro 

didático e dos recursos em anexo ao material escolar. 

Em meio às aulas teóricas e práticas, precisávamos pensar estratégias de ensino 

que explorassem o cotidiano escolar de maneira a fazer nossos alunos buscarem respostas que 

fossem conseguidas ao longo de um processo envolvendo conteúdo e aplicabilidade. A ideia 

era tornar os assuntos discutidos mais significativos para que os alunos pudessem dar passos 

maiores, pensando em sua realidade: rua, município, bairro, cidade, país e estrutura global de 

sociedade. 
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Porém, ao ir para o “chão da escola” como professora de anos iniciais (3° ano do 

ensino fundamental I), deparei-me com uma realidade diferente. Como docente, tinha 

inúmeros planos de aula para entregar, planejamento visto como burocrático, provas para 

elaborar, corrigir e cobrança da gestão em completar certo número de páginas por semana dos 

livros didáticos. 

Apesar da rotina acelerada, costumava solicitar a meus alunos que confrontassem 

as informações que receberam em sala com entrevistas, discussões sobre diversas temáticas, 

colocando-os na situação de elaborarem suas próprias versões do conteúdo apresentado. 

Desejava ouvi-los, precisava entender como as informações estavam chegando até eles e se 

estavam transformando em conhecimento. Para isso exigia deles que criassem, expressassem 

o que haviam compreendido.  

Consequentemente, a turma de crianças com faixa etária entre oito e nove anos, 

costumava investigar a escola, ouvir os funcionários, dar suas próprias soluções para situações 

problemas do cotidiano escolar. Foi quando percebi que estava diante de uma turma de alunos 

com diversas inteligências e que eu precisava permitir que desenvolvessem a criatividade 

individual e coletiva, porém a escola continuava a taxá-los de indisciplinados.  

Certo dia fui chamada à gestão da escola para uma conversa que começou com 

um: “Você é nova e precisa saber que todas as turmas devem trabalhar de igual forma, com o 

mesmo ritmo”, em síntese, minha turma não poderia ser diferente das demais. Reconheço o 

quanto aquela escola colaborou para minha formação docente, propondo-se a me orientar no 

cotidiano escolar. A solidariedade e paciência das professoras e de toda equipe de gestão para 

apresentar a rotina da escola é algo pelo que serei eternamente grata, pois, como recém-

formada repleta de novas ideias, muitas vezes, não sabia por onde começar. Entretanto aquela 

conversa exigia abrir mão de uma ferramenta de trabalho que para mim era o pilar da prática 

docente do professor autônomo, crítico e reflexivo: a criatividade, tanto minha quanto de 

meus alunos.  

Durante o calendário escolar, surgiam as famosas datas comemorativas e, como 

costuma ser feito na grande maioria das instituições escolares, algo de especial sempre era 

preparado, porque era quando as crianças tinham a oportunidade de mostrar algo que a escola 

considerava criativo. Porém, para minha surpresa, o momento criativo se apresentava na 

confecção de lembrancinhas para o dia das mães, colagem de gravatas para o dia dos pais, 

colagem de algodão em figuras de coelhos na páscoa, ensaio da coreografia de São João, 

pintura de capas das provas e depois de prontas as professoras corriam para deixar “bonito”, 
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acrescentando mais glitter, mais papéis coloridos, pois os pais precisavam encontrar o 

trabalho de seus filhos em “bom estado”. 

Não consegui permanecer ali apesar de todo aprendizado e carinho que 

demostravam por mim. Inquietou-me ver que a realidade se dava daquela forma. Descobri 

ainda que o “ritmo” do cotidiano escolar de minhas amigas em outras instituições era muito 

semelhante ao meu. Não conseguia acreditar que todas as escolas recorriam às mesmas 

práticas pedagógicas da escola descrita. Deveria, sim, haver escolas com propostas 

curriculares que permitissem o desenvolvimento da criatividade da criança, pois me negava a 

creditar como criativas práticas em que a reprodução era mais valorizada que a criação de 

meus alunos. Em meio a esse contexto, surgiu então a presente pesquisa. 

 

1.1 O porquê da pesquisa, eis a questão! 

 

A criatividade costuma ser um termo muito utilizado no contexto escolar, exigido 

pelas práticas docentes, pedagógicas e no desenvolvimento dos alunos, porém o termo muitas 

vezes é banalizado quanto a sua relevância. Acredita-se que o diferente é criativo, o colorido, 

o musical é criativo, mas pouco é feito no sentido de proporcionar o raciocínio dos alunos 

para que eles elaborem suas versões sobre os assuntos estudados na forma que preferirem 

expressar.  

Esta abordagem parte de como a escola encara seu currículo e suas práticas 

pedagógicas. Parte da compreensão de entender o aluno como agente criador a partir da 

valorização da prática pedagógica do professor que, por sua vez, reconhece sua turma e seus 

alunos individualmente, buscando assim meios que promova a criatividade na escola. Refere-

se, sobretudo, à relação docente-discente-conhecimento. 

O tempo para amadurecer as informações e transformá-las em conhecimento é a 

base para a criação, e a ação de transformar informações em um produto resultado de suas 

elaborações mentais e habilidades fundamenta o que essa pesquisa defende como criatividade, 

em contrapartida à formação de alunos reprodutores de ideologias, plagiadores, que esperam 

uma nota por algo considerado bom segundo um padrão já estabelecido. 

O valor político social desta pesquisa baseia-se na formação de pessoas cujo 

processo educacional seja formulado para dar voz e valorizar as potencialidades dos docentes 

e dos discentes a fim de desenvolvê-las em seu período de educação básica, formando agentes 

criadores e não apenas reprodutores de informações. 
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Diante disso, em uma breve análise da formação de alunos criativos no contexto 

brasileiro, é possível perceber de acordo com alguns indícios veiculados por meio de 

avaliações nacionais e internacionais que esse discente, de uma forma geral, vem 

apresentando dificuldades em construir suas argumentações, defender seus posicionamentos e 

desenvolver uma consequente elaboração do conhecimento.  

De acordo com a avaliação internacional de 2015, o último resultado do Brasil no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) realizado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que avalia 

conteúdos básicos de leitura, matemática e ciências, o país ficou na 63ª posição em ciências, na 

59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática, em relação aos 70 países e territórios avaliados 

segundo o Pisa-OCDE/Inep (OCDE, 2016), o que significa que o Brasil tem um dos piores 

rendimentos em Educação no mundo. Isso evidencia que temos formado alunos e não 

estudantes como ressaltou Pierluigi Piazzi1.  

Segundo Piazzi (2014), há uma grande diferença entre os dois: aluno é que assiste 

aula, estudante é quem estuda. Refere-se ao hábito do brasileiro de estudar para uma avaliação 

ou exame como o grande equívoco implantado na educação brasileira ao invés de estudar para 

aprender, para aperfeiçoar o que compreendeu e menciona a existência dos famosos cursinhos 

pré-vestibulares como evidência cabal do fracasso de nosso sistema educacional brasileiro. 

Afinal, após anos de “estudo”, o aluno se inscreve em um curso intensivo de seis meses para 

tentar acumular o máximo de informações necessárias para passar em um vestibular ou no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

O processo de aperfeiçoamento, de construção e reconstrução de estratégias 

mentais, bem como a elaboração de novas soluções e apresentação de seus resultados é o que 

essa pesquisa acredita ser criatividade ao defender a formação de alunos criativos. Quais 

fatores motivam esse processo é o que descobriremos ao longo dessa pesquisa. 

 

1.2 Contextualizando 

 

Diante desta realidade, objetivou-se investigar desde a própria proposta de 

currículo, iniciativas que proporcionem o desenvolvimento da criatividade em âmbito escolar. 

Em contrapartida à educação fragmentada que costuma valorizar a reprodução de conteúdos 
                                                           
1 Conhecido como Prof. Pier, escreveu os seguintes livros: Aprendendo inteligência, Estimulando inteligência, 
Ensinando inteligência, nos quais conta sobre sua experiência como professor dos mais diversos níveis de ensino 
e ensina como manter uma rotina de dedicação aos estudos. 
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sem significado, há currículos escolares que promovem a criatividade e suas diversas formas 

de ser expressas pelos agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Inicialmente busquei mapear pesquisas sobre criatividade e suas associações com 

as palavras-chaves desta pesquisa, desenvolvendo assim um estado da arte que proporcionou 

situar-me sobre o campo de pesquisa, assim como conhecer as concepções já apresentadas. 

Messina (1998, p. 1) descreve o estado da arte como: 

 
um mapa que nos permite continuar caminhando; é também uma possibilidade de 
perceber discursos que em um primeiro momento se apresentam como descontínuos 
ou contraditórios. Em um estudo da arte está presente a possibilidade de contribuir 
com a teoria e a prática de um campo do conhecimento. 

 

Dessa forma, delimitamos a pesquisa em um recorte temporal compreendido nos 

cinco últimos anos (2012–2016) com o intuito de coletar o que já havia em dissertações e 

teses mais recentes na área sobre a temática. O estudo bibliográfico realizado para a 

construção do estado da arte foi concentrado em três plataformas de pesquisa científica, foram 

elas: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); Portal de Periódicos 

da Capes e por fim a Scientific Electronic Library Online (Scielo). Foram selecionados 

artigos com as seguintes palavras chaves: criatividade/escola, criatividade/educação básica; 

criatividade/práticas pedagógicas e criatividade/currículo. 

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, em uma 

pesquisa exploratória foram inicialmente encontrados um total de trezentos e quarenta e 

quatro trabalhos divididos da seguinte maneira: 

 
Quadro 1 - Levantamento de pesquisas acadêmicas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Tese 51 

Dissertação 174 

Criatividade/ 
Educação Básica 

2012-2016 Tese 7 

Dissertação 26 

Criatividade/ Práticas 2012-2016 Tese 9 
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Pedagógicas Dissertação 37 

Criatividade/ 
Currículo 

2012-2016 Tese 14 

Dissertação 24 

                                                                                      TOTAL = 344  

Fonte: Elaborado com base na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD (2016) 

 

Em seguida, realizamos uma pesquisa exploratória no Portal de Periódicos da 

Capes, com as palavras-chaves, e foram localizados um montante de trinta e seis trabalhos 

acadêmicos conforme a tabela abaixo: 

 
Quadro 2 - Levantamento de pesquisas acadêmicas no Portal de Periódicos Capes 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Tese 21 

Dissertação 8 

Criatividade/ 
Educação Básica 

2012-2016 Tese 2 

Dissertação 0 

Criatividade/ Práticas 
Pedagógicas 

2012-2016 Tese 1 

Dissertação 3 

Criatividade/ 
Currículo 

2012-2016 Tese 0 

Dissertação 1 

                                                                                      TOTAL = 36  

Fonte: Elaborado com base no Portal de Periódicos da Capes (2016). 

 

A última pesquisa exploratória foi realizada na plataforma de pesquisa Scielo, e os 

resultados obtidos foram os seguintes: 
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Quadro 3 - Levantamento de pesquisas acadêmicas no Scielo 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Artigos 24 

 Criatividade/  
 Educação Básica 2012-2016 Artigos 0 

Criatividade/  
Práticas Pedagógicas 

    2012-2016 Artigos 0 

 Criatividade/ Currículo 2012-2016 Artigos 0 

                                                                                      TOTAL = 24 

Fonte: Elaborado com base no Scielo (2016). 

 

Destarte, foi realizada a leitura dos títulos para delimitar somente pesquisas 

brasileiras com foco em Educação, pois, com as palavras-chaves, foram encontradas além de 

diversas áreas do conhecimento, como Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Ciências 

Sociais Aplicadas, como enfermagem, administração, psicologia, tecnologia dentre outras, 

pesquisas em outros países, como Portugal e Argentina. Após destacar apenas títulos 

referentes à Educação, chegou-se a um menor volume de pesquisas a serem lidos os resumos 

e metodologias a fim de conhecer autores e abordagens que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento do presente trabalho que serão descritas conforme os quadros a seguir e 

posteriormente comentados. 

Segundo a BDTD, trinta pesquisas foram achadas, sete teses e vinte e uma 

dissertações, divididas da seguinte forma: 

 
Quadro 4 - Levantamento de pesquisas acadêmicas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD sobre Educação 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Tese 3 

Dissertação 14 

Criatividade/ 
Educação Básica 

2012-2016 Tese 1 

Dissertação 2 
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Criatividade/ Práticas 
Pedagógicas 

2012-2016 Tese 3 

Dissertação 5 

Criatividade/ 
Currículo 

2012-2016 Tese 1 

Dissertação 0 

                                                                                      TOTAL = 30 

Fonte: Elaborado com base na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações restrito a temática 
Educação – BDTD sobre Educação (2016). 

 

As três teses encontradas com as palavras-chaves Criatividade/Escola foram:  

• Representações sociais de professores da Educação Infantil sobre a 

criatividade: significações, importância (2014), ALENCAR, Elizabete Francis de Castilho. 

Universidade Católica de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Educação – com o 

enfoque na compreensão dos professores de educação infantil de escolas públicas do Distrito 

Federal acerca da criatividade. Participaram do estudo 65 professores, dentre eles foram 

entrevistados 12 professores sendo o estudo de caso a metodologia utilizada. 

A segunda tese é intitulada: 

• Aulas de arte: reflexões sobre currículo, docência, criatividade e a escola 

inclusiva, utiliza-se também do estudo de caso em uma abordagem quanti/qualitativa como 

metodologia. Foi desenvolvido por SENE, Marta Regina, Universidade Estadual Paulista 

(UNESP-2016). Baseia-se no Currículo de Arte do Estado de São Paulo o qual questiona a 

percepção de professores de Arte sobre o fazer docente com vistas ao currículo e os desafios 

da escola para todos na contemporaneidade, objetivando descrever e analisar percepções 

desses professores da rede estadual paulista de uma cidade do interior. Os participantes foram 

nove professores de sete escolas selecionadas por atender Ensino Fundamental e Ensino 

Médio e ter mais matrículas de alunos Público Alvo da Educação Especial - PAEE.  

A última tese foi desenvolvida por BARBOSA, Roberto Gonçalves, Universidade 

Estadual de Londrina/ Centro de Ciências Exatas do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Educação Matemática cujo título é: 

• Educação Científica e Tecnológica para a participação: Paulo Freire e a 

criatividade (2015). Esta tese alia o pensamento de Paulo Freire, estudos no campo da 

criatividade e a abordagem de ensino de ciências CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade), para 

investigar o problema da participação consciente ou intencional dos estudantes durante as 

aulas de Física em uma escola pública utilizando como metodologia o estudo de caso. 
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Com a mesma combinação de palavras foram localizadas catorze dissertações, são 

elas:  

• Desenvolvimento da Criatividade da Criança: Um Diálogo com Docentes da 

Educação Infantil; CANTO, Fernanda Soares Godoi Yano, Universidade do Oeste Paulista, 

2015. A pesquisa investiga a relevância de se trabalhar a criatividade para o desenvolvimento 

integral da criança na formação do professor da Educação Infantil da rede municipal de 

ensino do interior do estado de Mato Grosso do Sul; verificando a concepção que estes têm 

sobre a docência, o planejamento e as práticas pedagógicas para o desenvolvimento da 

criatividade infantil. Realizada segundo uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso 

com oito professores que ministram aulas para crianças de 4 e 5 anos. 

• Relações entre Criatividade, Desempenho Escolar e Clima para Criatividade 

nas Aulas de Matemática de Estudantes do 5° Ano do Ensino Fundamental desenvolvida por 

CARVALHO, Alexandre Tolentino de, Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, 

Programa de Pós-Graduação em Educação, 2015. Teve como objetivo analisar as 

possibilidades da modelagem matemática gráfica, por meio da produção de desenhos, para 

instigar o senso criativo de um grupo de 72 estudantes do Ensino Fundamental através da 

modelagem matemática gráfica visando instigar o senso criativo de estudantes do Ensino 

Fundamental utilizando-se do estudo de caso como metodologia. 

• Avaliação do Nível da Criatividade Figural Infantil em Dois Diferentes 

Contextos de Educação, desenvolvida por SILVA, Talita Fernanda; da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas/ PUC-Campinas, Centro de Ciências da Vida. Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia, 2012. Este estudo de abordagem quanti/qualitativa buscou 

avaliar a criatividade de crianças que frequentam diferentes contextos de educação, sendo: 

exclusivamente contexto de educação formal e simultaneamente contexto formal e não 

formal, visando verificar a existência de diferenças no desempenho criativo dos grupos de 

acordo com o contexto frequentado e a influência das variáveis: sexo, série, tipo de ONG e 

tempo de permanência no contexto não formal.    

• Trabalho Pedagógico e Criatividade em Matemática: Um Olhar a Partir da 

Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, SILVA, Fabiana Barros de 

Araújo, Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, da 

Universidade de Brasília, 2016. Com o objetivo de analisar o trabalho pedagógico do 

professor e como ele pode estimular o desenvolvimento da criatividade matemática de 
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estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública do Distrito Federal, em 

uma pesquisa de abordagem qualitativa que apresenta características de estudo de caso.  

• Uso de Tecnologias na Prática Pedagógica e sua Influência na Criatividade, 

Clima de Sala de Aula e Motivação para Aprender, BORGES, Clarissa Nogueira, 2014, 

Universidade de Brasília, Programa de Pós-graduação em Processos de Desenvolvimento 

Humano e Saúde, 2014. Com o objetivo de comparar alunos e alunas de escolas em que são 

utilizadas Tecnologias de Informação e Comunicação nas práticas pedagógicas e os de 

instituições de ensino que não fazem uso desses recursos no que se refere à criatividade, à 

percepção do clima de sala de aula para criatividade e à motivação para aprender, além de 

analisar possíveis relações entre as três variáveis.  

• Criatividade em Matemática: Um Modelo Preditivo Considerando a 

Percepção de Alunos do Ensino Médio acerca das Práticas Docentes, a Motivação para 

Aprender e o Conhecimento em Relação à Matemática, FARIAS, Mateus Pinheiro de, pela 

Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 

2015. A dissertação busca apresentar um modelo empírico para predizer a criatividade em 

matemática, explicando a ocorrência desse fenômeno considerando a percepção de alunos de 

ensino médio acerca das práticas docentes, o nível de motivação para a aprendizagem e o 

rendimento em relação à matemática, sendo o estudo de caso a metodologia utilizada. 

• Modelagem Matemática Gráfica: Instigando o Senso Criativo dos Estudantes 

do Ensino Fundamental, BRITES, Elisa Maria Almeida pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, 2012. A pesquisa caracterizada como pesquisa-ação teve como 

objetivo analisar as possibilidades da modelagem matemática gráfica, por meio da produção 

de desenhos, para instigar o senso criativo de um grupo de 72 estudantes do Ensino 

Fundamental.  

• Escola e Atividade criadora: As Significações do Professor, GAMA, Rafaela 

Cordeiro pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação, 2016. A pesquisa teve como objetivo 

analisar, compreender e explicitar as significações do professor do Ensino Fundamental I 

sobre atividade criadora e o desenvolvimento desta na escola, sendo uma pesquisa qualitativa 

caracterizada como estudo de caso. 

• Já li muita coisa, então, eu posso inventar mais! A leitura literária e o 

desenvolvimento do pensamento criativo na infância, FARIA, Kivia Pereira de Medeiros, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. Este estudo investiga as 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gama%2C+Rafaela+Cordeiro
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gama%2C+Rafaela+Cordeiro
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contribuições da leitura de literatura para o desenvolvimento do pensamento criativo na 

infância, caracterizada como uma pesquisa-ação. 

• Concepções de Três Professores sobre a Criatividade no Ensino de Música, 

SILVA, Alessandro Felix Mendes, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2015. A 

pesquisa já possui em seu próprio título a sua finalidade que é investigar as concepções de 

criatividade de três professores que atuam com o ensino de música em escolas, para tanto foi 

utilizado um estudo de caso como suporte metodológico. 

• Trabalho Docente e a Emergência da Imaginação e da Criatividade na 

Aprendizagem: Possibilidades e Desafios, MARCELLO, Talyta Moreira de Souza Bezerra, 

pela Universidade de Brasília, 2016. A pesquisa teve por objetivo compreender o papel do 

trabalho docente para a emergência da imaginação e da criatividade na aprendizagem. A 

metodologia utilizada foi o estudo de caso realizado em duas escolas públicas do Distrito 

Federal, acompanhando um professor do 4º ano e uma professora do 1º ano das séries iniciais 

do ensino fundamental, bem como suas turmas, aprofundando também o estudo de dois 

alunos de cada turma.  

• Concepção de Criatividade na Prática de Professores de Arte de Anos Finais 

do Ensino Fundamental em Escolas Particulares de Brasília – DF, SANTOS, Luciana Lopes 

Domingos dos, Universidade Católica de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Educação 

–2013. A autora analisa procedimentos pedagógicos que podem promover ou inibir o 

potencial criador e a prática avaliativa utilizada pelos docentes para caracterizar a expressão 

criativa de seus alunos.  

• Identificação de talentos criativos e intelectuais por testes psicológicos e 

percepção de professores, SUÁREZ, Janete Tonete, Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Centro de Ciências da Vida, 2014. 

A pesquisa concluiu que a educação deve atentar para a capacidade de professores a fim de 

que estes conheçam as diferentes habilidades presentes na sala de aula e promovam ações 

dirigidas para o seu desenvolvimento a partir de procedimentos variados e combinados. 

• Percepção, Criatividade e Ecoformação como Indicadores Sistêmicos para a 

Construção do Ecodesenvolvimento: Estudo de Caso da Escola Básica Municipal Pastor 

Faulhaber, Blumenau (SC), ARAÚJO, Dimas Eduardo Barros, Universidade Regional de 

Blumenau, Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional –2015. A pesquisa investigou o uso do trinômio sistêmico – 

percepção, criatividade e ecoformação como indicador de ecodesenvolvimento, a fim de se 
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construir um Projeto Político Pedagógico (PPP) que possa promover cenários prospectivos 

favoráveis ao ecodesenvolvimento. 

Posteriormente a partir da combinação das palavras-chaves: 

Criatividade/Educação Básica foram encontradas uma tese e duas dissertações:  

•  O Processo Criativo na Aprendizagem das Transformações Químicas: Uma 

Proposta para Estudantes Construírem Novos Conhecimentos na Educação Básica, tese de 

SILVA, Daniela Rodrigues da, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014 e que 

propõe analisar o processo de construção de conhecimentos de estudantes ingressantes do 

Ensino Médio, ao participarem de atividades organizadas como uma proposta de ensino e 

aprendizagem, elaborada a partir de pressupostos considerados fundamentais para o estudo 

das transformações químicas, utilizando-se do estudo de caso como aporte metodológico. 

• As Artes Circenses na Educação Física Escolar enquanto Conteúdo da Cultura 

Corporal: Suas Contribuições para Desenvolvimento da Expressão Corporal e Criatividade, 

dissertação de RAMOS, Bruno Amaral, Universidade Federal de Goiás, 2016. O estudo de 

caso foi construído a partir de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, realizada com 

alunos pertencentes ao 3° ano do curso técnico integrado de informática para internet do 

Instituto Federal de Goiás – Formosa. O objetivo foi identificar de que forma as artes 

circenses podem contribuir para o desenvolvimento da criatividade e da expressão corporal 

dos alunos nas aulas de Educação Física escolar.  

•  Quem Com Fio Fia, Com Fio Será Fiado: Práticas Criativas em Educação 

Musical e os Desafios da Ação Docente, dissertação de FONTERRADA, Marisa Trench de 

Oliveira, Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016. Trata-se de uma pesquisa cujo 

objetivo foi compreender como o educador musical poderia estruturar sua ação docente, 

baseada em práticas criativas, em aulas de Música na Educação Básica, de modo a possibilitar 

aos estudantes a ampliação do conceito de música, sua utilização como linguagem, bem como 

o aperfeiçoamento da escuta. A metodologia escolhida foi o estudo de caso e a pesquisa foi 

aplicada em uma escola do município de Osasco.  

Foram encontradas com as palavras chaves Criatividade/ Práticas Pedagógicas 

quatro pesquisas, sendo uma tese e três dissertações, são elas respectivamente: 

• As Crenças Docentes sobre a Criatividade. As Práticas Pedagógicas 

Criativas: O Caso do Programa do Ensino Médio Inovador de RN – SANTOS, Fábio 

Alexandre Araújo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-

Graduação em Educação; Tese, 2013. O autor aborda as crenças dos professores sobre a 
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criatividade dos estudantes no Ensino Médio Inovador (PROEMI), entrevistando 207 

professores que atuam no ensino médio em escolas estaduais na cidade de Natal e sua Região 

Metropolitana e utilizando como metodologia um estudo de caso. 

• Educação Científica e Tecnológica para a Participação: Paulo Freire e a 

Criatividade BARBOSA, Roberto Gonçalves, Universidade Estadual de Londrina, Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática do Centro de Ciências 

Exatas da Universidade Estadual de Londrina, Tese, 2014. A Tese buscou aliar o pensamento 

de Paulo Freire, estudos no campo da criatividade, bem como investigar por meio da 

construção de uma sequência didática, baseada em uma abordagem CTS-Freire e na 

criatividade, a participação intencional dos estudantes via aprendizagem de alunos de uma 

escola pública. 

• Caminhos Criativos e Elaboração de Conhecimentos Pedagógicos de 

Conteúdo na formação inicial do Professor de Física, TESTONI, Leonardo André. 

Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Educação –, 2013 que buscou 

investigar como se dá o processo de criação de conhecimentos pedagógicos de futuros 

professores de Física, elencando elementos importantes necessários a essa ação, bem como 

suas interrelações. 

• Criatividade em Jogo na Prática do Professor de Educação Física: Uma 

Leitura em Fenomenologia, MARCONDES, Ianamary Monteiro, Dissertação, 2016. A 

pesquisa aborda a criatividade em jogo na prática pedagógica do professor de Educação 

Física, ou seja, a influência do jogar em seu movimento de mudança e a importância 

perceptiva da criatividade em jogo do professor de Educação Física em seu processo criativo 

caracterizado como uma pesquisa qualitativa, realizada na abordagem da fenomenologia. 

• Professora Sensível: Entre a Autonomia e a Criatividade de uma Prática 

Reflexiva, MARQUES, Marissel, 2016 pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, História 

e Filosofia Das Ciências e Matemática. A pesquisa apresenta reflexões sobre o processo de 

ensino-aprendizagem vivenciado por estudantes e docente, da componente curricular 

Didática, comum aos cursos de Licenciatura da Universidade Federal do ABC, visando 

identificar possíveis pontos de contato entre a metodologia de ensino adotada pela docente, na 

relação pedagógica com seus estudantes, e a formação de artistas. 

• Arte Na Escola: A Dimensão Do Processo Criativo Na Relação Pedagógica, 

TAVARES, Andrea Cristina de Paula, Universidade Metodista de São Paulo, Dissertação, 

2012. Realiza uma pesquisa com o foco em aprofundar as discussões e reflexões sobre o 
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processo criativo e sua importância na relação pedagógica a partir das práticas de três 

professoras de Artes e três alunos (um aluno de cada professora), de duas escolas estaduais da 

Rede Pública de Ensino de São Bernardo do Campo e uma escola estadual da Rede Pública de 

Ensino de Diadema utilizando como aporte metodológico o estudo de caso. 

• Uma análise sobre como um grupo de professores de ciências e matemática 

compreende o papel da intuição e da criatividade em suas práticas docentes, SAMUEL, 

Lucius Rafael Sishonany, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Mestrado 

em Educação em Ciência e Matemática, Dissertação, 2014, que analisou se as metodologias 

informadas pelo grupo em seus depoimentos teriam potencial de fomentar o pensamento 

intuitivo e criativo dos alunos, utilizando como pressuposto teórico a obra filosófica proposta 

por Henri Bergson. 

• A criatividade do pedagogo diante das queixas escolares, SILVA, Francisca 

Bonfim de Matos Rodrigues, Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Dissertação, 2013, que objetivou caracterizar a criatividade dos pedagogos diante 

das queixas escolares, no âmbito do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, considerando sua significação para um 

trabalho eficiente em prol da superação das dificuldades de aprendizagem. 

Por fim, com a combinação de palavras Criatividade/ Currículo, foi encontrada 

uma tese nomeada:  

• Processos Criativos em Geografia: Metodologia e Avaliação para a Sala de 

Aula em Instalações Geográficas; RIBEIRO, Emerson Universidade de São Paulo, Programa 

de Pós-Graduação em Geografia Humana, Tese, 2013 que foi desenvolvida com alunos do 

curso de licenciatura em Geografia da Universidade Regional do Cariri no Ceará em aulas que 

exploraram diversas formas de apresentar o conteúdo com o intuito de causar reflexão e 

despertar a criticidade dos futuros docentes. 

Para as pesquisas encontradas no Portal de Periódicos da Capes também foi 

realizado um refinamento que delimitou pesquisas com enfoque em Educação, e o resultado 

foi um montante de apenas três pesquisas, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 5 - Levantamento de pesquisas acadêmicas no Portal de Periódicos da Capes sobre Educação 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Tese 0 

Dissertação 0 

Criatividade/ 
Educação Básica 

2012-2016 Tese 0 

Dissertação 0 

Criatividade/ Práticas 
Pedagógicas 

2012-2016 Tese 1 

Dissertação 2 

Criatividade/ 
Currículo 

2012-2016 Tese 0 

Dissertação 0 

                                                                                      TOTAL = 3 

Fonte: Elaborado com base no Portal de Periódicos da Capes sobre Educação (2016). 

 

As pesquisas restringiram-se ao binômio Criatividade/ Práticas Pedagógicas 

resumindo-se em uma tese e duas dissertações, são elas:  

• Projetos de Conhecimento Acoplados as Tecnologias Digitais para Promover 

a Criatividade em Matemática, BERCHT, Antonio Neres Oliveira Magda, 2016, apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação do Centro Interdisciplinar de 

Novas Tecnologias em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a 

proposta metodológica quantitativa alinhada a um procedimento experimental. A tese teve por 

objetivo analisar o desenvolvimento escolar ao final da educação fundamental básica – na 

competência resolução de problemas, a partir da criatividade em Matemática, nas dimensões 

da fluência, flexibilidade e originalidade, bem como investigar a importância das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, no incremento da criatividade e do conhecimento 

matemático.  

• As Ferramentas do Pensamento como Estratégia de Aprendizagem para o 

Estímulo e Desenvolvimento da Criatividade com Alunos do Ensino Técnico e Tecnológico, 

FERREIRA, Cleiton Pons, Dissertação, 2015 apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
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Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande. 

Utiliza-se de uma pesquisa pedagógica, ou seja, possui a finalidade de testar a eficácia de 

intervenções que acreditam que possam melhorar os resultados da aprendizagem de alguns, ou 

mesmo de todos os seus alunos. O estudo através de método misto (qualitativo e quantitativo) 

envolveu coleta de dados a partir de uma experiência prática em um curso ministrado para 16 

alunos do ensino técnico de nível médio e tecnológico de nível superior do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia, Campus Rio Grande. 

• O Artigo Definido e Propostas de Exercícios sob um Viés Predicativo e 

Enunciativo: Consciência Gramatical, Criatividade e Autonomia, TURCI, Raquel de Lima 

pela Universidade Estadual Paulista, Dissertação, 2016, com o objetivo de criar outro modo 

de ensino da língua materna, elaborando exercícios que desenvolvam, do ponto de vista 

linguístico, a consciência gramatical, criatividade e autonomia por meio do estímulo à 

atividade epilinguística dos estudantes, para tanto se fundamentou na abordagem qualitativa, 

estudo de caso. 

Destaco que o resultado desta pesquisa nesta plataforma merece algumas 

reflexões sobre a pouca relevância que a criatividade tem sido encarada no âmbito da 

educação brasileira, em suas políticas públicas voltadas à escola, em sua abordagem na 

educação básica, bem como em suas propostas curriculares. Nenhuma pesquisa foi 

desenvolvida nos últimos cinco anos, com exceção das abordagens desenvolvidas pelos 

docentes em suas práticas pedagógicas que resistem, mesmo que timidamente a um modelo de 

ensino sem criatividade, defendendo em todas as três pesquisas encontradas a criatividade 

como pilar indispensável no processo de ensino e aprendizagem. 

Por sua vez, na plataforma Scielo reafirma-se o resultado encontrado no Portal de 

Periódicos da Capes ao serem encontrados apenas seis artigos sobre a temática nos últimos 

cinco anos conforme o quadro 6: 

 
Quadro 6 - Levantamento de pesquisas acadêmicas no Scielo sobre Educação 

PALAVRAS-
CHAVES 

PERÍODO 
 

NÍVEL 
 

QUANTIDADE 
 

Criatividade/ Escola 2012-2016 Artigos 6 

 Criatividade/  
 Educação Básica 2012-2016 Artigos 0 
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Criatividade/ Práticas 
Pedagógicas 

    2012-2016 Artigos 0 

 Criatividade/ Currículo 2012-2016 Artigos 0 

                                                                                      TOTAL = 6 

Fonte: Elaborado com base no Scielo com pesquisas sobre Educação (2016). 
 

Os artigos encontrados com a combinação de palavras Criatividade/Escola 

foram:  

• A Expressão da Criatividade na Aprendizagem da Leitura e da Escrita: Um 

Estudo de Caso, MUNIZ, Luciana Soares e MARTÍNEZ, Albertina Mitjáns. Ambas da 

Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, publicado na revista Educação e Pesquisa, 

vol.4, n.º 4, São Paulo, Outubro/Dezembro, 2015. O artigo possui como objetivo destacar as 

formas em que a criatividade se expressa na aprendizagem da leitura e da escrita da criança. 

Assume-se como referencial teórico a concepção de aprendizagem criativa desenvolvida por 

Mitjáns Martínez. Adota-se como eixo norteador apoiada nos princípios da epistemologia 

qualitativa desenvolvida por González Rey, com opção pelo estudo de caso.  

• Percepção de Professores de Língua Portuguesa Sobre Criatividade em 

Produções Textuais Discentes, de MORAES, Gláucia Madureira Lage do Centro 

Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília e ALENCAR, Eunice Maria Lima 

Soriano, Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Instituto Central de Ciências Sul, 2015. Buscou investigar a percepção de professores 

de Língua Portuguesa sobre fatores relacionados à criatividade em produções textuais 

discentes. Foram entrevistados 12 docentes do segundo ciclo do ensino fundamental (seis de 

escolas públicas e seis de escolas particulares), em uma abordagem qualitativa caracterizada 

como estudo de caso. 

• Práticas Docentes Criativas e Histórias De Formação: Um Estudo de Caso, 

Revista Psicologia Escolar e Educacional, vol. 19, n.º 1, Maringá Janeiro/Abril, 2015, de 

OLIVEIRA, Débora Pereira; SILVA, Dener Luiz da; A, Rita Laura Avelino da Universidade 

Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Investigam o desenvolvimento criativo de uma 

professora cujas práticas foram consideradas estimuladoras da criatividade, segundo indicação 

de pares e alunos de uma escola pública de São João del Rei - MG. A pesquisa, caracterizada 

como um estudo de caso, reúne reflexões sobre elementos identificados na atividade docente 

do sujeito e sua relação com experiências de formação pessoal, educacional e profissional no 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso
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tocante a barreiras ao desenvolvimento criativo e a fatores que facilitam esse 

desenvolvimento.  

• Formação e Criatividade: Elementos Implicados na Construção de uma 

Escola Inclusiva, de VIEIRA, Francileide Batista de Almeida e MARTINS, Lúcia de Araújo 

Ramos ambas professoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

publicada na Revista Brasileira de Educação Especial, vol. 19, n.º.2, Marília Abril./Junho, 

2013. As autoras buscam com a pesquisa compreender como um processo de formação pode 

contribuir para a expressão criativa de profissionais da educação, visando à efetivação da 

educação inclusiva através de uma pesquisa-ação realizada em um curso de formação 

desenvolvido com três supervisoras que trabalham em uma escola pública, localizada no 

interior do Estado do Rio Grande do Norte e duas professoras que atuam no atendimento 

educacional especializado, na mesma instituição. 

• Importância da Criatividade na Escola e no Trabalho Docente segundo 

Coordenadores Pedagógicos, de OLIVEIRA, Edileusa Borges Porto, pedagoga do Rio 

Grande do Sul e ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano, Universidade de Brasília, Instituto 

de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Saúde, publicado 

em Estudos de Psicologia, vol. 29, n.º 4, Campinas, Outubro/Dezembro, 2012. O objetivo da 

pesquisa foi examinar a percepção de coordenadores pedagógicos sobre a importância do 

desenvolvimento/expressão da criatividade docente, investigada por meio de entrevista com 

12 coordenadores pedagógicos do ensino fundamental de escolas particulares de Brasília, 

Distrito Federal.  

• Autoconceito e Clima Criativo em Sala de Aula na Percepção de Alunos do 

Ensino Fundamental, de FLEITH, Denise de Souza e ALENCAR, Eunice Maria Lima 

Soriano de, ambas da Universidade de Brasília, publicada na revista Psico-USF, vol. 17, n.º 2, 

Itatiba Maio/Agosto, 2012 com o objetivo de examinar a percepção do clima de sala de aula 

para criatividade e o autoconceito de 504 alunos de 6°ano do ensino fundamental. 

• Estímulo à Criatividade por Professores de Matemática e Motivação do Aluno, 

de OTAVIANO, Alessandra Barbosa Nunes; ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano de e 

FUKURA Cláudia Cristina do Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade 

Católica de Brasília, Revista Psicologia Escolar e Educacional, vol.16, no.1, Maringá 

Janeiro/Junho, 2012. O estudo investigou a percepção de alunos do Ensino Médio quanto à 

utilização, por seu professor de Matemática, de práticas docentes favoráveis ao 

desenvolvimento da criatividade e motivação em Matemática.  
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Em uma análise sobre a quantidade de trabalhos encontrados no recorte temporal 

de 2012 a 2016, é possível perceber, conforme o gráfico abaixo, um acréscimo de pesquisas 

ao longo dos anos, principalmente em dissertações, apesar de que sobre a temática, a maioria 

das pesquisas encontradas se restringe a dez trabalhos por ano o que nos faz refletir sobre 

como a criatividade nas pesquisas em Educação no Brasil tem sido pouco explorada. Afinal, 

qual o lugar para a criatividade na Educação Brasileira? 

 
Gráfico 3 - Gráfico representativo referente a quantidade de trabalhos por ano com 

base no estado da arte 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na quantidade de trabalhos por ano (2017). 

 

Em relação aos tipos de pesquisa, é quase que unânime a escolha por uma 

abordagem qualitativa caracterizada como estudo de caso, é possível encontrar outras 

abordagens ainda qualitativas, mas como características de pesquisa-ação, pesquisas mistas no 

estilo quanti/qualitativas e uma pouca representatividade de pesquisas quantitativas.  

Ao que se refere a pesquisas com as palavras-chaves destacadas neste estudo, 

destaco, conforme o gráfico a seguir, a discrepância entre pesquisas sobre criatividade e 

escola para as pesquisas sobre criatividade e currículo, visto que os resultados se encontram 

em um dilema paradigmático, pois demostram que na prática escolar a criatividade tem sido 

considerada um aporte necessário para a ação, porém em suas propostas curriculares, na 

intenção inicial pouco é contemplada a criatividade. 

 



31 
 

Gráfico 4 - Porcentagem com base nas palavras-chaves do estado da arte 

 
Fonte: elaborado com base nas palavras-chave do estado da arte 

 

Dessa forma, continuamos a buscar iniciativas que propusessem ao currículo 

escolar abordagens e concepções sobre criatividade. Destarte, encontramos a proposta que 

estava sendo desenvolvida pelo Ministério da Educação, desde 2015 intitulada Inovação e 

Criatividade na Educação Básica, cujos objetivos específicos são: 

• Estabelecer parâmetros e referenciais em inovação e criatividade na educação 

básica;  

• Conhecer a extensão, a distribuição geográfica e o perfil da inovação e 

criatividade na educação básica brasileira;  

• Fortalecer as organizações educativas inovadoras e criativas;  

• Ampliar o impacto das experiências inovadoras relevantes para além de seu 

polo inicial;  

• Criar, ampliar e qualificar a demanda social por educação inovadora e criativa; 

• Promover a formação de educadores abertos e qualificados para a inovação e 

criatividade;  

• Promover a reorientação das políticas públicas de educação básica a partir do 

referencial da criatividade e inovação. 

Dessa forma, o MEC, interessado em identificar e conhecer iniciativas inovadoras 

e criativas na educação básica, instituiu um grupo de trabalho nacional para definir os 

parâmetros de chamada pública destinada a organizações educativas formais e não-

formaisque atuam diretamente com crianças, adolescentes, jovens e adultos que não tiveram 
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oportunidade de frequentar a escola no tempo apropriado, conforme afirma o site 

(http://criatividade.mec.gov.br/) desenvolvido para a divulgação do programa. 

A chamada pública estabelece-se com a finalidade de buscar organizações que 

inovam em cinco dimensões e, em cada uma delas, foram estabelecidos os critérios do que 

seria considerado inovador e criativo, são eles: gestão, currículo, ambiente, métodos, e 

articulação com outros agentes.  

Segundo o programa, as organizações se inscreveram até o dia 11 de novembro de 

2015 no site da iniciativa Inovação e Criatividade na Educação Básica, bem como por meio 

de uma Chamada Pública, totalizando 3.876 pessoas que se cadastraram no site e 683 

organizações que se inscreveram por meio da Chamada, sendo sediadas em 24 estados e no 

Distrito Federal. 

Após uma triagem inicial com a leitura das inscrições orientada pelos critérios, 

foram selecionados candidatos para uma segunda fase. Nesta, foram solicitadas imagens e a 

síntese dos resultados alcançados para as organizações que ainda não as tinham enviado. As 

instituições que não responderam a esta solicitação foram retiradas do processo seletivo. Por 

fim, foram verificados os resultados dos indicadores nacionais de qualidade (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB; Exame Nacional do ensino Médio-ENEM e 

Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA) das escolas submetidas a essas avaliações. 

O resultado considerou inovadoras e criativas 178 instituições, entre escolas e 

organizações não governamentais presentes nas cinco regiões brasileiras e sua distribuição 

corresponde à da população: mais da metade (50,8%) estão na Região Sudeste, seguida da 

Região Nordeste (21,9%), Sul (13,7%), Centro-Oeste (8,7%) e Norte (7,6%).  

A maioria dos inscritos, 74,3%, foi de escolas, tendência que se repetiu entre as 

selecionadas. As demais, 25,7%, são organizações educativas que atuam na formação de 

crianças, adolescentes e jovens, algumas com foco específico em cultura, comunicação, 

tecnologias digitais ou educação ambiental. Entre elas, 52,8% são públicas e 47,2% são 

particulares. 

Foram certificadas doze escolas2 no estado do Ceará que atenderam aos requisitos 

do Programa Inovação e Criatividade na Educação Básica. Dentre essas escolas, escolhi uma 

                                                           
2 Instituições Certificadas no Ceará pelo Programa Inovação e Criatividade: 
1. Escola Padre Pedro Inácio Ribeiro (Brejo Seco); 2. Centro Municipal de Educação Infantil Hilza Diogo Cals 
(Fortaleza); 3. Ecomuseu Natural do Mangue da Sabiaguaba (Fortaleza); 4. Escola de Ensino Médio Governador 
Adauto Bezerra (Fortaleza); 5. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Senador Osires Pontes 
(Fortaleza); 6. Escola Vila (Fortaleza); 7. Escola Waldorf Micael (Fortaleza); 8. Escola Municipal José de Moura 
(Maranguape); 9. Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Furtado (Meruoca); 10. Escola de Ensino Médio 
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escola pública localizada no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza certificada pelo MEC 

como inovadora e criativa para a realização desta pesquisa qualitativa e para estudo de caso, 

com o objetivo geral de compreender como uma escola do município de Fortaleza-CE 

certificada pelo MEC como inovadora e criativa, contempla a criatividade em seu 

currículo e em suas práticas pedagógicas. Para chegar a este resultado, escolhemos como 

objetivos específicos: conhecer a concepção e as estratégias de promoção da criatividade 

presentes na proposta político-pedagógica da escola pesquisada; e identificar as práticas 

pedagógicas adotadas, visando ao desenvolvimento da criatividade dos alunos, dos 

professores e da escola como organização. O lócus da é uma escola pública municipal de 

Fortaleza-CE que atende ao público de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Dona Antonia Lindalva de Morais (Milagres); 11. Kulika - Conselho do Povo Indígena Potiguara da Serra das 
Matas (Monsenhor Tabosa); 12. Escola Estadual de Ensino Médio Júlia Catunda (Santa Quitéria). 
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2 CRIAR EM ATIVIDADE = CRIATIVIDADE  

 
“Criatividade não se limita às artes, mas alcança todas as ciências”. 

Maria Helena Novaes (1987) 
 

O que vêm à sua mente quando escuta a palavra criatividade? Quando você pensa 

em alguém criativo, de quem você lembra? Por quê? Ao iniciar o estudo sobre criatividade 

costumava fazer esses questionamentos de maneira informal às pessoas de meu convívio. A 

grande maioria referia-se à alegria, às cores, à música, à dança, ou a pessoas famosas ou de 

seu cotidiano que possuíam alguma habilidade artística. Quando por fim perguntava-lhes: e 

você se considera uma pessoa criativa? A resposta na maioria das vezes era um enfático: Não! 

A criatividade está presente no cotidiano da vida humana em diversos segmentos 

da sociedade, porém, seu conceito, assim como a própria criatividade, se reinventa a cada 

novo estudo e aplicabilidade à medida que a sociedade também sofre alterações; sendo assim, 

não se têm definido um padrão conceitual singular sobre a temática. Dessa forma, veremos as 

principais definições defendidas pelos teóricos que estudam e pesquisam sobre o assunto e 

suas múltiplas variações conceituais.  

Destaco os estudos realizados por P. Guilford (1950); A. F. Osborn (1963); E. P. 

Torrance (1969,1980,1990); J. M. Getzels e M. Csikszentmihalyi (1975); T. Amabile (1983, 

1989, 1996, 1999); S. De La Torre (2005); De Bono (1982); H. Gardner (1995); Martínez 

(2002); entre outros que quebraram o paradigma de que a “criatividade está além da análise”. 

Como bem disse Gardner, em seu livro Mentes que criam (1996), essa é uma ilusão romântica 

que devemos superar. Então, avante! 

 

2.1 Criatividade e suas múltiplas definições 

 

O primeiro passo ao me reportar ao conceito de criatividade foi, antes de tudo, 

procurar o significado em dicionários. Segundo o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, 

significa “inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, 

inovar” em diversos campos do conhecimento, destacado como uma “qualidade ou 

característica de quem ou do que é criativo”.  

O dicionário Michaelis descreve como a “qualidade ou estado de ser criativo; 

capacidade de criar, inovar”, sendo que inovar é entendido como “produzir algo novo, 

encontrar novo processo, renovar”. Criar vem do latim creare, “erguer, produzir”, relacionado 

a crescere, “aumentar, crescer”.  
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Finalizando a busca pela etimologia da palavra criatividade, tendo como raiz 

etimológica o verbo Criar, realizei uma pesquisa em um site3 de busca na internet, 

encontrando desde a visão de Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), o pai da química 

moderna, em sua famosa Lei da conservação da matéria, ao defender que “na natureza nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”, até a passagem bíblica de Gênesis 1:1 ao se referir a 

Deus como o Criador de todas as coisas, com destaque, no original hebraico, para o verbo 

bârâ, utilizado absolutamente para criar, podendo ser usada também a ideia de selecionar, 

escolher e mais especificamente fazer.  

Dessa forma, o que se entende por criativo permeia a possibilidade de uma pessoa 

criar algo, aparentemente refere-se a inventar algo novo, inovando em uma ideia concebida 

como original. Assim entendida, como afirma Martínez (2003, p. 54) “a criatividade parece 

ser definida fundamentalmente por seu produto, por seu resultado”, justificando assim porque 

a maioria das pessoas envolvidas com artes são consideradas criativas pelo senso comum, 

pois é notoriamente mais visível o produto de seu trabalho que o de um matemático, por 

exemplo.  

Dessa forma, cabe destacar a diferença e a relação que a criatividade e a inovação 

possuem em sua epistemologia, pois, muitas vezes, encontramos as duas palavras associadas. 

Destaco a definição dada por Farias (2002, p. 83) na tese nomeada Inovação e mudança: 

implicações sobre a cultura dos professores a autora descreve que: 

 
Muitas vezes o ‘novo’ pode estar na introdução de algo que já tem uso corrente 
noutro lugar [...]. O componente de ‘novidade’ de uma inovação condensa um 
sentido relativo, referenciado a ‘algo existente’ que a incorpora. Esta é a condição 
básica para se produzir uma inovação: incorporar algo que até então não fazia parte 
da unidade de referência, alterando-a. 

 

Farias (2002) leva em conta as fontes de inovação, diferenciando-as em dois tipos: 

“inovações externamente induzidas” e “inovações internamente geradas”. As inovações 

educacionais internamente geradas referem-se a ações produzidas, sejam elas concebidas, 

sejam desenvolvidas pelos próprios agentes educativos da instituição escolar na busca de 

soluções para dificuldades vivenciadas. As ações desenvolvidas visam ao desenvolvimento 

organizativo da instituição, a exemplo a redefinição de horários, redistribuição de tarefas 

dentre outras, bem como o diagnóstico de problemas com a intenção de implementar medidas 

interventivas (situação de violência, de drogas etc.), apoio e aprimoramento do trabalho 

                                                           
2 Site de busca pesquisado: Google Acadêmicos – plataforma de busca por pesquisas científicas da empresa 
Google. Acessado em: 09 de fevereiro de 2016 
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pedagógico (estabelecimento de estratégias de suporte ao trabalho do professor e a 

aprendizagem do aluno).  

A segunda fonte refere-se às inovações educacionais externamente induzidas, 

são elas definidas pela introdução e adoção, na escola, de algo existente fora dela como 

programas, equipamentos, procedimentos, conteúdos dentre outros. Dessa forma, o Estado 

(representado pelos órgãos envolvidos com a educação – MEC, secretarias estaduais e 

municipais etc.) costuma se configurar como agente que induz a inovação, concebida como 

uma estratégia de política educacional.  

Navarro (2002) destaca ainda, em sua tese, que, “no âmbito escolar, considerando 

a natureza da inovação, é possível distinguir dois tipos: as que incidem sobre a escola 

como um sistema e aquelas que incidem sobre o ensino” (p. 84, grifo do autor). A primeira 

remete a ações voltadas para a gestão da instituição escolar, seus aspectos organizacionais, 

administrativos e financeiros, a exemplo a proposta da gestão democrática; já as inovações 

que incidem sobre o ensino refere-se à estrutura pedagógica-curricular.  

 
De todo modo, importa destacar que todos os tipos de inovação educacional – 
externamente gerada, que incide sobre o sistema educacional ou que incide sobre o 
ensino – está presente um fim que a impulsiona, a justifica e legitima: a intenção de 
mudar a prática educacional. A expectativa de modificação, alteração, enfim, de 
mudança, põe em relevo um traço fundamental em uma inovação educacional: a 
intencionalidade (NAVARRO, 2002, p. 84). 

 

Conforme esta última autora, a decisão de adotar uma inovação não ocorre 

despretensiosamente. Para ela, a ação de inovar possui um interesse, seja ele explícito, seja 

não, que responde a determinadas intenções e se faz guiada por fins específicos. Dessa forma 

“toda inovação tem a pretensão de suscitar mudanças, esse é o seu fim último” (NAVARRO, 

2002, p. 85). Afirma que a inovação educacional é “intencionalmente deliberada e conduzida 

com a finalidade de incorporar algo novo que resulte em melhoria no âmbito da instituição 

escolar, em suas estruturas e processos, visando ao êxito de sua função social” (NAVARRO, 

2002, p. 85).  

Já Souza (2015), em seu texto intitulado Inovação em Educação Musical: 

Reflexões para as práticas de Ensino de Música, identifica na literatura especializada sobre 

ciência no Brasil que o termo “inovação” tem aparecido, nas discussões vinculadas à pesquisa 

científica e ao setor produtivo, como por exemplo na pesquisa de Schwartzman (2002, p. 362 

apud SOUZA, 2015, p. 25), quando afirma que “hoje já não se fala tanto em sistemas de 
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‘Ciências e Tecnologia’ ou ‘Pesquisa e Desenvolvimento’, mas, sim, cada vez mais, em 

‘Sistema de Inovação’”.  

Schwartzman (2002 apud SOUZA, p. 25) supõe que essa mudança está 

relacionada a “um esforço dirigido e sistemático para aproximar a pesquisa do setor 

produtivo, através de diferentes tipos de incentivos financeiros e inovações institucionais”, o 

que significa, segundo o autor, uma tentativa de associar as instituições científicas e 

tecnológicas com o sistema produtivo, como já ocorre em países mais desenvolvidos.  

Conforme Souza (2015, p. 28), a inovação no olhar das empresas, reforça a 

essência, aquilo que deve ser mantido: a precisão de uma máquina por exemplo, um carro que 

mesmo com as inovações, continua sendo confortável, destaca assim que “o que já é uma 

conquista, um direito e que, portanto, já faz parte, não deve ser modificado”. Porém, só existe 

inovação se houver criatividade, e é essa a relação que ambas possuem.  

Destaco que esta é a forma como a escola pesquisada também se relaciona com a 

inovação e a criatividade, ao manter o que funciona do currículo e das práticas pedagógicas 

que são padrão formal da escola como a organização curricular, porém inova ao agregar 

projetos e vivências que aliam escola, comunidade e equipamentos culturais da cidade, como 

veremos no capítulo que detalhará a pesquisa de campo. 

Em meio às definições sobre inovação, podemos diferenciá-la da visão em que a 

criatividade ao longo dos tempos se constituiu. Primeiramente acreditava-se que a criatividade 

era inata, e as pessoas eram divididas entre criativas e não criativas. Essa definição surge 

juntamente com as primeiras pesquisas sobre a temática e acompanha historicamente os 

estudos sobre a inteligência humana, vinculada à medição psicológica (ou psicometria), 

associada aos trabalhos de Alfred Binet (1857-1911) na França e às suas pesquisas sobre 

Quociente de Inteligência, os famosos testes de Q.I. 

Os testes defendiam a ideia de que cada indivíduo possui uma quantidade de 

inteligência hereditária, que pode ser testada a partir de questões verbais e numéricas. 

Dependendo do resultado medido por uma escala numérica, avaliava-se se o indivíduo era 

considerado produtivo o suficiente para ser considerado inteligente ou não 

(GARDNER,1995). 

Posteriormente, surge um importante psicometricista, Joy P.Guilford (1897-1987) 

que buscou um foco científico para o estudo da criatividade humana após assumir a 

presidência da Associação Americana de Psicologia. Guilford, por sua vez, defendia que a 

criatividade não é igual à inteligência, porém que o indivíduo deveria possuir um acervo de 

medidas (caracterizado principalmente pela capacidade de memorização) que classificaria 
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quais indivíduos tinham potencial para serem criativos. Seus estudos psicométricos sobre a 

inteligência humana incluíam o que chamava de pensamento divergente, de acordo com o 

qual o indivíduo busca outras soluções para situações cotidianas, sendo ainda hoje 

considerado este aspecto como uma característica da criatividade. 

As teorias em torno da temática criatividade até meados dos anos 70 delimitaram-

se a classificar indivíduos criativos e como desenvolver em sequência de passos, técnicas e 

procedimentos para determinar a criatividade, a exemplo de A. F. Osborn (1963), com seu 

método Osborn-Parnes para solução criativa de problemas e E.P. Torrance (1974), com seus 

métodos exploratórios de situações cotidianas, inclusive em contextos escolares que 

colaborem para o desenvolvimento da criatividade. 

E. Paul Torrance e J. Pansy Torrance publicaram o livro Pode-se ensinar 

criatividade? (1974), no qual apresentam a concepção vigente daquele período buscando 

definir o pensamento criativo como: 

 
um processo natural nos seres humanos, através do qual uma pessoa se conscientiza 
de um problema, de uma dificuldade ou mesmo de uma lacuna nas informações, 
para a qual ainda não aprendeu a solução; procura, então, as soluções, as modifica, 
as reexamina e comunica os resultados (TORRANCE; TORRANCE, p. 2). 

 

Dessa forma, estes mesmos autores levantam o questionamento de que, se a 

criatividade é um processo natural nos seres humanos, como creem os autores, por que será 

necessário ensinar o pensamento criativo? Será realmente possível ensiná-lo? À certa altura, 

alguns autores começaram a considerar a possibilidade de que talvez não fosse necessário 

ensinar o pensamento criativo se condições favoráveis forem apresentadas para o seu 

desenvolvimento processual. Porém, após mais de vinte experiências, tornou-se óbvio para E. 

P. Torrance e J. P. Torrance que, apesar de alguns tipos de exercícios ou reforços positivos 

favorecessem a criatividade, ficou evidente que a falta de habilidades fundamentais estava 

prejudicando a qualidade do pensamento resultante. 

Os métodos ainda são bastante utilizados em empresas e funcionam como base 

para novas pesquisas, porém, nos últimos vinte anos, conforme afirmam Alencar e Fleith 

(2003), novas contribuições teóricas surgiram, elencando diferentes componentes 

considerados necessários para a ocorrência da criatividade, convergindo assim à atenção de 

indivíduos dotados de criatividade para a compreensão de que todos possuem criatividade 

desde que sejam ofertados fatores sociais, culturais, históricos para o seu desenvolvimento, 

como defende Shelley Carson, em seu recente livro, O cérebro criativo – Aprenda a aumentar 
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a imaginação, melhorar a produtividade e a inovar em sua vida (2012), que une as propostas 

como as de Torrance, porém embasado na concepção de que:  

 
Todos nós somos criativos. A criatividade é a capacidade humana que nos permitiu 
sobreviver até agora. Nossos cérebros são programados para serem criativos, e o 
único fator que o impede de expressar a criatividade, um direito de nascença, é a 
crença de que há pessoas criativas e não criativas e a de que você se encaixa na 
segunda categoria (CARSON, 2012, p. 27).  

 

Essa mesma autora nos apresenta uma reflexão sobre práticas do nosso cotidiano, 

como exemplo, a última conversa da qual você participou – reflete a autora. “Pense no que 

disse e observe como selecionou palavras (que representam objetos, situações ou ações 

específicas) do estoque de sua memória e os combinou numa ordem nova e nunca antes 

verbalizada” (CARSON, 2012, p. 27).  

Demostra assim que, mesmo que na vida a única coisa que saibamos fazer seja 

falar, ainda assim demostramos a criatividade repetidamente, pois, cada vez que falamos, 

juntamos palavras de uma maneira nova e original, útil aos nossos objetivos. Da mesma 

forma, como ocorre ao solucionarmos problemas simples, como quando resolvemos algo sem 

manual de instruções, ou damos outra função a objetos domésticos para uma função que não 

aquela para a qual ele foi comprado, por exemplo: cobrir a cabeça durante uma chuva 

repentina com um livro – essa é a essência da criatividade, segundo a autora. 

Diante desses contextos, surgem três teorias, vigentes na atualidade no que tange 

ao estudo sobre a temática que se concentra no indivíduo, em sua motivação e influência do 

meio externo para o desenvolvimento da criatividade no cotidiano. São elas: a Teoria do 

Investimento em Criatividade, de Sternberg; em seguida, Teresa Amabile desenvolve o 

Modelo Componencial de Criatividade, por fim a Perspectiva de Sistemas de Mihaly 

Csikszentmihalyi, as quais veremos com maior propriedade no tópico a seguir. 

 

2.1.1 Investindo em criatividade 

 

Robert J. Sternberg, estadunidense, psicólogo, também psicometrista, atualmente 

professor honorário da Universidade de Heidelberg na Alemanha, propõe a Teoria do 

Investimento em Criatividade em colaboração com Todd Lubart, segundo a qual defende que 

a criatividade é em grande parte uma decisão de investir em suas ideias. As pessoas não 

nascem criativas ou sem criatividade, mas sim que desenvolvem um conjunto de atitudes em 

relação à vida que caracterizam aqueles que estão dispostos a seguir o seu próprio caminho. 
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Certa vez, enquanto fazia o curso de licenciatura em Pedagogia, uma professora 

narrou um episódio de sua vida para minha turma, dentre os fatos relevantes, contou-nos que, 

quando possuiu sua primeira casa, percebeu que o estofado de seu sofá estava se desgastando 

muito rápido, então decidiu comprar tecidos grandes e pedir para costurar um elástico nas 

bordas, fazendo assim uma capa protetora. Confessou para nossa turma que achou a ideia útil, 

mas muitos riram de seu feito, o que a desmotivou a continuar utilizando suas capas de sofá. 

Alguns anos depois, a ideia considerada rídicula por muitos, inclusive por ela, se tornou um 

produto popular comercializado nas lojas de artigos domésticos. Frustrada exclamou: “Se 

tivesse investido, hoje seria famosa e rica!”- arrancando risos da turma. 

Essa situação exemplifica a teoria de Sternberg, apesar da professora não ter 

prosseguido com sua ideia. Em particular, o autor desenvolve a teoria do investimento ao 

defender que é necessário investir em pequenas ideias, valorizá-las e transformá-las em 

grandes, sendo que pessoas criativas são consideradas boas investidoras de ideias que a priori 

são vistas como banais, mas que lapidadas podem se tornar valiosas. 

Ressalta que, para existir, a criatividade necessita da intercessão entre seis áreas 

distintas, porém, integradas entre si, são elas: conhecimento, personalidade, ambiente 

adequado, habilidades intelectuais e estilos de pensamento e motivação, podendo haver uma 

área em maior quantidade que outra, mas que o equilíbrio do conjunto desses fatores é 

favorável ao desenvolvimento da criatividade (STERNBERG, 2003). 

Sternberg afirma que é de extrema importância que as escolas proporcionem um 

ambiente que permita a criatividade florescer, não apenas em palavras, mas também em obras. 

Ao mesmo tempo, um indivíduo pode ter uma atitude criativa, mas sem as habilidades de 

criatividade, como a procura de reconciliação de ideias opostas e dialéticas, apenas idealizar 

pode não atingir seu pleno potencial criativo. 

 

2.1.2 Motivando-se 

 

Considere a seguinte situação: você, em seu ambiente de trabalho, realizando suas 

atividades cotidianas com seus mesmos colegas de trabalho em uma rotina já estabelecida. 

Porém, a instituição está passando por uma série de crises e começa a haver cortes de 

funcionários, quando finalmente seu chefe propõe uma reunião e encontra uma equipe de 

trabalho desmotivada, frustrada e funcionando de forma isolada. Para a resolução de situações 

como essa, surge, na década de 90, o Modelo Componencial de Amabile. 
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Teresa Amabile é professora da Universidade de Harvard, a docente contribui 

com pesquisas que investigam as organizações e a influência que o cotidiano de trabalho 

reflete no desempenho das pessoas. T. Amabile desenvolve seus estudos essencialmente na 

criatividade individual, expandindo para a criatividade coletiva, em equipe e a construção 

organizacional de trabalhos inovadores, destacando condições para a manutenção da 

motivação como estímulo para um ambiente saudável no trabalho ou na escola que favoreça a 

criatividade. 

Segundo a autora, “um produto ou resposta será julgado como criativo na medida 

em que é novo e apropriado, útil, correto ou de valor para a tarefa em questão, e a tarefa é 

heurística e não algorítmica” (AMABILE, 1996, p. 35), ou seja, necessita ser 

descoberta/encontrada, segundo propõe à heurística, que possui a mesma origem da palavra 

eureca4, que quer dizer: achei. 

T. Amabile (1983, 1989, 1996), em seu Modelo Componencial, procura explicar 

como três componentes (habilidades de domínio, processos criativos relevantes e motivação 

intrínseca) compõem o processo criativo e sugere alternativas para sua estimulação no 

ambiente de trabalho ou em sala de aula, dentre os quais se encontram: 1) Reforçar a 

autonomia; 2) Valorizar o prazer no ato de aprender; 3) Evitar competições; 4) Manter a 

autonomia e individualidade destacando valores e não apenas normas; 5) Valorizar as 

realizações e não apenas notas ou premiações; 6) Favorecer situações de experiências que 

possam estimular sua criatividade; 7) Dar opções de escolha; 8) Devolver os resultados à 

equipe e aos indivíduos; 9) Encorajar a curiosidade e 10) Divulgar, como exemplo, o trabalho 

de pessoas criativas. 

Fica claro, na teoria proposta, que o indivíduo precisa estar motivado 

intrinsicamente para que exerça um trabalho criativo individualmente e coletivamente e que 

para isso o ambiente no qual se insere necessita apresentar situações favoráveis para que sua 

competência/habilidade pessoal possa ser expressa. O resultado desses fatores, o produto 

deles é considerado pela autora como criatividade. 

 

 

 

                                                           
4A palavra ficou popularmente conhecida após ser pronunciada pelo matemático grego Arquimedes (287-212 
a.C.) ao solucionar o desafio proposto pelo rei da Itália para que descobrisse se sua coroa era de fato de ouro. O 
matemático encontrou a solução do problema enquanto estava no banho e tamanha sua alegria, saiu pelas ruas 
gritando: Eureca! Esquecendo-se de que estava sem trajes. 
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2.1.3 A soma das partes gera criatividade 

 

Mihaly Csikszentmihalyi é um psicólogo húngaro e professor de Psicologia e 

Gestão da Claremont Graduate University, na Califórnia. Csikszentmihalyi sugere a mudança 

da usual pergunta o que é criatividade para onde está a criatividade, questionamento esse 

adotado pela presente pesquisa que se propõe a investigar no contexto escolar o lugar da 

criatividade. 

Destacam-se, na teoria de Csikszentmihalyi, três fatores necessários para o 

desenvolvimento da criatividade: o indivíduo (com sua personalidade e vivências), o domínio 

(cultura) e o campo (meio social; indivíduos inseridos no contexto cultural que julgam acerca 

da qualidade do trabalho, classificando-o em criativo ou não).  

Segundo o autor, a criatividade é o resultado de interação entre operações 

cognitivas do indivíduo e o contexto sociocultural em que se está inserido, considerando que 

“é mais fácil desenvolver a criatividade das pessoas mudando as condições do ambiente, do 

que tentando fazê-las pensar de modo criativo” (1996, p.1). Na explicação de 

Csikszentmihalyi, a criatividade não depende de um único fator, mas de como um processo 

dialético pelo qual os três elementos participam.  

Resumidamente, um indivíduo e suas obras precisam ser considerados por um 

contexto social e cultural para que, de fato, seja considerado criativo seu trabalho, assim como 

promover condições favoráveis a seu desenvolvimento para que gere significado para o 

indivíduo e consequentemente consiga desenvolver sua criatividade. Temos como exemplo a 

busca que cada um de nós fazemos para encontrar uma profissão ou ocupação que nos realize, 

que seja reconhecida por nossos pares e que gere significado em nosso contexto. E quantos 

nós tivemos o desenvolvimento prejudicado por um ambiente, gestão, ou condições 

desfavoráveis para realizar nossas atividades? 

Podemos concluir que a criatividade, considerando as teorias apresentadas até 

aqui, não é gerada por si mesma, mas necessita de um ambiente de aprendizagem que seja 

significativo, motivador, que lhe dê um suporte de conhecimentos para que o indivíduo 

consiga criar sua compreensão sobre determinada temática. Dessa forma se para haver 

criatividade é necessário desenvolver uma aprendizagem significativa, como se dá uma 

aprendizagem significativa?  
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2.2 Criatividade e aprendizagem significativa  

 

As teorias em torno da aprendizagem são ricas em teses e conceitos. Lev 

Vygotsky (1896-1934) psicólogo bielo-russo, foi pesquisador na área do desenvolvimento da 

aprendizagem e do papel das relações sociais nesse processo, dando origem a uma corrente de 

pensamento denominada Sócio Construtivismo. Segundo Vygotsky (1989, p. 63), a 

criatividade é uma das funções psicológicas superiores eminentemente humana intimamente 

relacionada ao desenvolvimento pessoal, social, científico e cultural de uma sociedade. 

O conceito de imaginação criativa, na abordagem apresentada por Vygotsky, 

deve-se ao desenvolvimento do psiquismo e aos processos criativos. Nesse sentido, parte da 

premissa de que a atividade essencial de transformação da natureza pela produção de 

instrumentos (trabalho) favorece o desenvolvimento das características essenciais humanas, 

desde aqueles aparentemente mais elementares (postura ereta, polegar opositor, etc.) até um 

alto grau de abstração e generalização resultado do desenvolvimento de fenômenos 

psicológicos complexos (incluindo os processos criativos). 

Nunes e Silveira (2011) destacam que, se o ser humano não possuísse a 

capacidade criativa, é provável que ainda estivéssemos longe dos avanços tecnológicos e dos 

conhecimentos diversos que marcam a nossa época. Nesse sentido, para as autoras, a 

criatividade também se articula com o processo de aprendizagem, sobretudo, quanto às ideias 

do novo, da mudança, do movimento, da dinamicidade, presentes nos atos de aprender e criar. 

Destarte, defendemos a ideia de uma aprendizagem que gere significado através 

do desenvolvimento da criatividade dos indivíduos. Sob esse mesmo viés, por exemplo, a 

teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1918-2008), psicólogo da educação 

e professor emérito da Universidade de Columbia, enfatiza o papel que os conhecimentos 

prévios desempenham na aprendizagem. O conceito central da teoria de Ausubel é o de 

aprendizagem significativa entendida como um processo em que as novas informações ou os 

novos conceitos interagem com um aspecto relevante existente na estrutura cognitiva inicial 

do aluno. 

Nesse sentido, um conteúdo é aprendido de forma significativa quando se articula 

com outras ideias, conceitos ou proposições relevantes e inclusivos disponíveis na estrutura 

cognitiva do sujeito, funcionando como âncoras. Nessa interação, ocorre um processo de 

modificação mútua tanto da estrutura cognitiva como do material que é aprendido (PAIXÃO, 

2009, p. 90). 
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Dessa forma é válido ressaltar que a mudança na visão educacional em face às 

pesquisas desenvolvidas ao longo das mudanças sociais vê a capacidade humana e os 

produtos resultados do desenvolvimento de sua inteligência como um campo a ser explorado. 

Consequentemente, faz-se necessário a oportunidade de os indivíduos explorarem suas 

criações no ambiente escolar, investindo assim em uma base sólida de conhecimentos para 

que o indivíduo consiga fazer correlações e dialogar com as demais áreas e conteúdos que lhe 

forem apresentados. 

As concepções de criatividade apresentadas permeiam os trabalhos em torno da 

temática encontrados como fundamentos de pesquisas em diversos campos epistemológicos, o 

que nos embasa para chegar ao consenso de que, para haver criatividade, faz-se necessário 

investir tempo para o devido aprofundamento e dedicação ao estudo de uma temática, é 

necessário permitir que esse tempo permita ao indivíduo o amadurecimento de suas reflexões, 

podendo assim fazer correlações com seus conhecimentos prévios, permitindo-os que 

expressem sua compreensão através de suas habilidades, dando origem assim à criatividade.  

Kaufman, Beghetto e Pourjalali (2012), no artigo intitulado Criatividade na sala 

de aula: uma perspectiva internacional, descrevem que a criatividade se divide em dois 

níveis, a primeira com expressões cotidianas de criatividade (criatividade ‘little-c’ – 

‘criatividade com c-minúsculo’) e a segunda, mais amplas, nas grandes lendas de vidas 

criativas (criatividade ‘Big-C’ – ‘criatividade com C-maiúsculo’).  

Para as autoras, a diferença entre os dois tipos de criatividade pode ter como 

exemplo, se assunto é arte, a little-c pode ser discutir a criatividade de sua filha de três anos; 

ou focar-se no gênio artístico de Picasso, Dalí, Monet, Kahlo e Warhol, Big-C. Se o assunto 

mudar para a escrita, o foco poderá estar em uma história curta original escrita por um aluno 

da oitava série; ou nas obras-primas literárias de Twain, Garcia Márquez, Hemingway, 

Dickinson e Tchekhov.  

A pesquisa de Kaufman, Beghetto e Pourjalali5 (2012, p.142) se estende também 

pelas influências que a criatividade exerce sobre as diferentes culturas, citando autores como 

Sawyer (2006), que resumiu essa perspectiva dicotômica explicando que, na “sociedade 

individualista, considera-se que o criador seja a apoteose do indivíduo, mas, em sociedades 

coletivistas, considera-se que o criador seja a apoteose do grupo”. Logo, de acordo com sua 

                                                           
5 Aconselho a leitura completa do artigo de Kaufman, Beghetto e Pourjalali – Criatividade na sala de aula: uma 
perspectiva internacional. In: WECHSLER, S. M; SOUZA, V. L. T. Criatividade e aprendizagem – caminhos e 
descobertas em perspectiva internacional. Edições Loyola, São Paulo, 2011, no qual os autores descrevem como 
a criatividade é vista em diversos países. 
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concepção, a criatividade nas culturas mais coletivistas, como a encontrada no Oriente, é vista 

por, conforme sua tradição, como a consequência e a representação do grupo maior, 

representado pela sociedade. 

Conforme os autores, mesmo com as diferenças transculturais nas concepções de 

criatividade, parece existir uma concordância geral, na literatura revisada, de que a 

criatividade pode ser melhorada e que é geralmente estimada entre as diversas culturas e que 

programas de formação de professores também têm sido desenvolvidos para auxiliar os 

professores a tomar consciência de sua própria criatividade e utilizar as suas capacidades 

criativas nas salas de aula. 

Destarte, as habilidades, ou nas palavras de Howard Gardner (psicólogo 

americano e professor de Cognição e Educação na Universidade de Harvard e professor 

adjunto de neurologia na Universidade de Boston) as múltiplas inteligências humanas, 

precisam ser consideradas em âmbito escolar.  

O autor define inteligência como “potencial biopsicológico para processar 

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar 

produtos que sejam valorizados numa cultura” (GARDNER, 2001, p. 47). Resumidamente, 

refere-se à capacidade intrínseca de cada pessoa desenvolver-se em determinadas áreas, 

podendo ser incentivado em seu contexto social a ampliar suas habilidades, conforme 

veremos com maiores detalhes na seção sobre o currículo escolar. 

Ao apresentar as diversas inteligências estudadas por Gardner inseridas nesta 

pesquisa, o principal intuito é a reflexão de que somos seres diferentes e desenvolvemo-nos e 

aprendemos de formas distintas. Se nos for dada a oportunidade de reconhecer nossas maiores 

habilidades, conseguiremos nos desenvolver com maior facilidade em nossos potenciais 

criativos. 

Gardner (1996), em seu livro intitulado Mentes que Criam, analisa o 

desenvolvimento de sete personalidades da história que se destacaram em seu contexto e 

época como pessoas criativas. Foram estudadas as vidas de Freud, Einstein, Picasso, 

Stravinsky, Eliot, Graham e Gandhi.  

O autor afirma que há três estruturas elementares centrais para a criatividade: “um 

ser humano que cria um objeto ou projeto no qual o indivíduo está trabalhando, e os outros 

indivíduos que habitam o mundo do indivíduo criativo” (GARDNER, 1996, p. 9), 

fundamentada na relação entre a criança e o mestre; o indivíduo e o trabalho em que ele está 

empenhado; e por fim entre o indivíduo e as outras pessoas do seu mundo. 
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Gardner defende a visão de que, para que um indivíduo seja considerado criativo 

na sociedade, ele regularmente “soluciona problemas, cria produtos ou define novas questões 

em um domínio de uma maneira que inicialmente é considerada nova, mas que acaba sendo 

aceita num determinado ambiente cultural” (1996, p. 31) e esta será a definição que esta 

pesquisa se propõe a investigar.  

A criatividade que está sendo desenvolvida para solucionar problemas e criar 

produtos nos mais variados lugares da escola, de modo que haja a oportunidade de um ensino 

elementar básico, mas que possibilite seus discentes expressarem suas compreensões, suas 

versões através de suas habilidades/inteligências no âmbito escolar. Dessa forma, desde o 

currículo da escola deve contar com essa discussão que legitime a criatividade em seu 

contexto educacional, é o que veremos no capítulo seguinte. 
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3 CURRÍCULO ESCOLAR E A CRIATIVIDADE 

 

Há um consenso entre os estudiosos do campo do Currículo -  Silva (2009); 

Goodson (2013), Lopes e Macedo (2013) - de que essa temática aparece pela primeira vez 

como objeto de estudo nos Estados Unidos, por volta dos anos vinte, no contexto dos 

processos de industrialização que ocasionaram a massificação do acesso ao ensino 

impulsionando, por sua vez, os gestores escolares a estruturar/organizar o processo de 

escolarização.  

Destaca-se, nesse período, o autor John Franklin Bobbitt, com seu livro The 

Curriculum (1918), no qual institui uma definição de currículo como um instrumento para 

especificar procedimentos, métodos, avaliações que possibilitem a obtenção de resultados do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo essa compreensão ainda vigente, porém acrescida de 

teorias que delineiam qual tipo de formação humana cada currículo produzirá. 

Percebe-se que a intenção de educar com seus objetivos e procedimentos estão 

presentes ao longo dos processos de ensino-aprendizagem, porém, o currículo não está apenas 

fundado em como, mas principalmente em o que se pretende formar, qual indivíduo se 

constituirá ao final de todo processo curricular. Nesse ínterim, as teorias do currículo 

aparecem para estruturar a intencionalidade da organização do conhecimento. 

 

3.1 Currículo tradicional 

 

No que tange à educação e à evolução do que se compreende por processo de 

ensino-aprendizagem, é notável o trabalho que os padres missionários da ordem religiosa 

Companhia de Jesus, os jesuítas, tiveram no início da educação brasileira, além da visão 

religiosa, os padres-mestres tinham como objetivo estabelecer a cultura da metrópole nas 

colônias.  

Após a expulsão do território nacional por parte do Marquês de Pombal dos 

jesuítas, na estrutura de educação estabelecida como primeiro currículo escolar no Brasil, 

conforme afirma Aranha (2006), houve um retrocesso em todo o sistema educacional 

brasileiro, visto que, somente após cerca de uma década, a reforma pombalina institui o 

sistema de aulas régias. 

Ainda segundo a autora (2006, p. 191), “o desmantelamento da estrutura 

educacional montada pela Companhia de Jesus foi prejudicial, porque de imediato não se 

substituiu o ensino regular por outra organização escolar”. Os jesuítas realizavam, apesar das 
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inúmeras críticas, a metodologia e as acusações de desprezar a cultura popular, uma vez que a 

cultura europeizada era o modelo a ser seguido, o que nos leva a questionar sobre como era a 

estrutura curricular de ensino apresentada pelos padres-mestres para nos deixar com um 

retrocesso em todo o sistema educacional frente aos demais países que obtiveram como base 

esse currículo. 

Educação Clássica, esta era a estrutura organizacional de currículo estabelecida 

pelos padres-mestres, a mesma estrutura de ensino que baseou os estudos de Platão, Sócrates, 

Aristóteles, São Tomás de Aquino, Thomas More, Willian Shakespeare, dentre outras 

renomadas figuras. Os conteúdos, originados dos estudos medievais dividiam-se em trivium 

(lógica, gramática e retórica) e o quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música), ou 

seja, o estudo das sete artes liberais que deveriam ser iniciadas na juventude.  

Segundo a autora do livro O Trivium, as artes liberais da lógica, da gramática e da 

retórica (2008), Irmã Miriam Joseph (1898 -1982), doutora pela Universidade de Columbia, 

professora de inglês no Saint Mary´s College, a lógica é a arte de pensar; a gramática, a arte 

de inventar símbolos e combiná-los para expressar pensamento; e a retórica, a arte de 

comunicar pensamento do interlocutor para o ouvinte, ou de adaptar a linguagem à 

circunstância. 

A aritmética, a base para a teoria dos números, e a música, funcionam como a 

aplicação da teoria do número (a medição de quantidades discretas em movimento), são as 

artes da quantidade descontínua ou número. A geometria, ou teoria do espaço, e a astronomia, 

uma aplicação da teoria do espaço, são as artes da quantidade contínua ou extensão. 

Resumidamente, o trivium era a arte da linguagem pertinente à mente e dividia-se 

em: a) Lógica: arte de pensar; b) Gramática: arte de inventar e combinar símbolos; c) 

Retórica: arte de comunicar. O quadrivium referia-se às quatro artes da quantidade pertinentes 

à matéria e dividiu-se em dois momentos 1) Quantidade descontínua ou número, onde se 

insere a Aritmética: teoria do número e a Música: aplicação da teoria do número; 2) 

Quantidade contínua ou extensão que engloba a Geometria: teoria do espaço e a Astronomia: 

aplicação do espaço. 

Essas artes da leitura, da escrita e do cálculo, segundo Irmã Miriam Joseph 

(2008), formaram a base tradicional da educação liberal, cada uma constituindo tanto um 

campo do conhecimento quanto a técnica para adquirir esse conhecimento, sendo este o 

modelo do que hoje compreenderia a educação básica, o período de ensino anterior à entrada 

na universidade. 
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Posteriormente, com a quebra do modelo curricular proposto pela Educação 

Clássica, o percurso histórico da Educação Brasileira segue com um ensino voltado para a 

classe abastada, segundo o qual somente aqueles que saíam da colônia para a metrópole em 

busca de uma certificação em medicina, direito ou que entravam para os seminários 

religiosos, na Europa, tinham acesso à educação formal.  

Os modelos de educação que posteriormente se estabeleceram no país, por sua 

vez, o ensino de ofícios ou profissionalizante, que valorizava a reprodução e cópia de modelos 

já programados, caracterizado por um ensino fragmentado, insere no currículo uma série de 

conteúdos sem correlações, o que contribui para a manutenção do ensino reprodutivo e não 

criador. 

 

3.2 Reproduzindo  

 

Em 1975, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, sociólogos franceses, 

escrevem o livro A Reprodução – Elementos para uma teoria do sistema de ensino, no qual 

discutem a questão de um sistema social e cultural que se interessa por manter um padrão de 

indivíduos em seus respectivos contextos de vida, para isso utilizam-se da educação como 

meio de reforçar as diferenças e manter as desigualdades, basicamente é esse o sistema que 

caracteriza o processo de reprodução anunciado pelos autores que detectaram mecanismos de 

conservação em todas as áreas da atividade humana, entre elas, o sistema educacional, que 

buscaremos focar para melhor compreensão da aplicação da teoria no âmbito escolar. 

A teoria da Reprodução buscou desmistificar o problema das desigualdades 

escolares. Em meados do século XX, segundo Nogueira e Nogueira (2004, p. 12):  

 
predominava nas Ciências Sociais e no senso comum a ideia de atribuir à 
escolarização o papel central no duplo processo de superação do atraso econômico, 
do autoritarismo e dos privilégios adscritos, associados às sociedades tradicionais, e 
de construção de uma sociedade justa (meritocrática), moderna (centrada na razão e 
nos conhecimentos científicos) e democrática (fundamentada na autonomia 
individual). 

 

Acreditava-se que, através da escola pública e gratuita, seria solucionado o 

problema do acesso à educação e dessa forma seria garantido o início da igualdade de 

oportunidades entre todos os cidadãos. Nogueira e Nogueira (2004) descrevem que os 

indivíduos competiriam dentro do sistema de ensino em condições iguais e aqueles que 

conseguiam se sobressair por suas habilidades individuais seriam levados, por uma questão de 
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justiça, a prosseguir em suas carreiras escolares e em seguida a ocupar as posições superiores 

na hierarquia social. A escola dessa forma, deveria funcionar como uma instituição neutra, 

que espalharia um conhecimento racional e que avaliaria seus alunos a partir de fundamentos 

racionais.  

Todavia, a teoria de Bourdieu e Passeron reinterpreta a visão que se tinha de 

escola como neutra e imparcial que vigorava até meados de 1960 e traz, através de sua teoria, 

uma profunda crise na concepção do papel dos sistemas de ensino. Dessa forma nos 

aprofundaremos nos termos técnicos e no contexto em que a teoria foi elaborada para o 

melhor entendimento.  

A teoria da reprodução foi baseada no sistema escolar da França pós-Segunda 

Guerra Mundial e enfatiza o sistema universitário francês, bem como a seleção progressiva 

que é realizada da escola até o ensino superior. Apesar de os autores não permitirem a 

generalização, a teoria é vista na história da filosofia e sociologia da educação como um 

divisor de águas na compreensão do sistema escolar em diversos contextos.  

Alguns termos precisam ser esclarecidos para melhor compreensão da teoria, são 

eles: habitus, campo, capital social, capital simbólico, capital cultural, violência simbólica e 

arbitrário cultural. Faremos uma ilustração prática levando em consideração a aplicabilidade 

dos termos. 

Suponhamos que uma criança inicia sua vida escolar e advém de um contexto 

familiar com baixos estímulos aos aparatos culturais vigentes na sociedade, como patrimônios 

históricos, visita a teatros, cinema, livros, da mesma forma que sua família também não tem 

esse costume, ou seja, sua herança cultural segundo a teoria é baixa, pois ela não teve acesso a 

meios que a sociedade estabeleceu como cultura válida.  

Por sua vez, os seus costumes, sua rotina, a linguagem que aprendeu com sua 

família, seu hábito de ser e estar no mundo constituem o que a teoria nomeia como habitus e 

a relação que esta criança tem em seu contexto, os lugares que frequenta, as relações que 

estabelece com seus pares é o que caracteriza seu campo.  

Por conseguinte, o contexto escolar possui os mais variados arranjos familiares 

possíveis, inclusive a versão oposta à criança ilustrada inicialmente que não possuía acesso a 

aparatos culturais que a sociedade estabeleceu como válida, há, por sua vez, crianças cuja 

família incentiva e valoriza a apreciação da cultura dominante, levando-a em teatros, fazendo 

viagens a ambientes culturais e incorporando em sua rotina esse contato.  

Definindo melhor os termos, Bourdieu (2001) acredita que o conceito de campo 

completa o conceito de habitus, pois para o autor campo refere-se ao lugar em que acontecem 
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as interações entre os indivíduos, estruturas sociais e grupos assim como a busca pelo sucesso 

nas relações estabelecida com seus pares ou das estruturas sociais de seu contexto. 

 
É um universo social particular constituído de agentes ocupando posições 
específicas dependentes do volume e da estrutura do capital eficiente dentro do 
campo considerado. É um sistema de posições que podem ser alteradas e contestadas 
(BOURDIEU, 2001, p. 52) 

 

Dessa forma, configura de forma simbólica um espaço pelo qual os sujeitos 

pertencentes ao campo lutam para terem suas representações legitimadas e estabelece uma 

classificação do que é ou não aceito em seus códigos de normas de convivência, tornando 

assim a conservação da ordem possível. 

Por sua vez, o conceito de capital se divide em quatro principais  tipos: 

econômico, cultural, social e simbólico. O capital econômico está associado a finanças, 

meios de produção e renda. O capital cultural se subdivide em três categorias: o incorporado 

(expressão oral), o institucionalizado (diplomas e títulos) e o objetivo (detenção de obras de 

arte, livros). O capital social é caracterizado como as relações sociais estabelecidas e 

mantidas por cada indivíduo e, por fim, o capital simbólico, associado ao reconhecimento de 

seus pares, bem como os rituais mantidos em códigos de etiquetas e cerimoniais. 

Com o advento da escola democrática, essas crianças são inseridas na mesma 

escola que busca funcionar como uma instituição neutra que, transmitindo os conhecimentos 

estabelecidos pela sociedade dominante teoricamente de igual forma a todos como discutimos 

anteriormente, com os mesmos pesos e medidas. Em meio a avaliações formais e informais a 

criança que mais se adequará ao sistema de ensino provavelmente será aquela que teve o 

incentivo da família e que convivia rotineiramente com os aparatos culturais da cultura 

dominante. 

Bourdieu e Passeron percebem que a possibilidade da criança que não se adequa à 

cultura dominante abandonar a escola é muito maior que aquele que naturalmente tem acesso 

a aparatos culturais. Esse processo é nomeado pelos autores como uma violência simbólica 

para aqueles que não se adequam ao sistema de ensino de forma arbitrária e a ação de 

transmitir o conhecimento sem levar esses fatores em consideração como arbitrário cultural, 

ou seja, é quando uma cultura sobrepõe outra. 

Destarte, a educação familiar, berço para a inicial transmissão dessa cultura é 

ressaltada como a principal mantenedora do habitus, ou seja, da postura do indivíduo frente a 

sua conduta em sociedade de acordo com a educação que lhe foi ensinada como adequada 
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para o convívio com seus pares. Porém, qual o papel da escola nesse processo? Manter o que 

já está fadado a acontecer? 

O papel da educação escolar, segundo Bourdieu, é o de “criar a necessidade 

cultural ao mesmo tempo em que dá e define os meios de satisfazê-la” (apud NOGUEIRA; 

CATANI, 1998). Por sua vez, a teoria crítica a ideia de escola democrática que não considera 

a existência de diferenças culturais entre os discentes, levando a entender porque tão poucos 

no trajeto acadêmico chegam ao nível superior e quantos desistem ao longo do percurso.  

Neste ponto, os autores denunciam o sistema velado de premiação estabelecido 

com o resultado das avaliações em que a escola valoriza o conhecimento que não advém da 

escola, mas de seu convívio familiar, ressaltando a cultura de que uns têm e outros não, 

classificando como inteligentes aqueles que têm acesso natural em seu contexto à cultura 

valorizada pela sociedade. Desse modo, a teoria alerta as instituições escolares a enxergar essa 

disparidade e ofertar um sistema de oportunidades que é explicado pelos autores conforme 

trecho: 

 
Eis porque a estrutura das oportunidades objetivas da ascensão pela Escola, 
condiciona as disposições relativamente à Escola e à ascensão pela Escola, 
disposições que contribuem por sua vez de uma maneira determinante para definir as 
oportunidades de ter acesso à Escola, de aderir às suas normas e de nela ter êxito, e, 
por conseguinte as oportunidades de ascensão social (BOURDIEU; PASSERON, 
1970, p. 190). 

 

Os autores consideram, nesse trecho, a escola como um meio de ascensão social. 

Esse viés de pensamento é decorrente da democratização do ensino que acredita que, através 

da educação, é possível reverter o quadro de desigualdades. Dentre as diversas reformas e 

revoluções que movimentos em prol de uma educação de qualidade defendem, a 

reestruturação dos conteúdos ora vistos de forma pragmática, dividida em diversas 

especialidades, continuam a reforçar uma desconexão de grades curriculares, que não 

possibilitam tempo necessário para a assimilação e aprofundamento dos conteúdos reforçando 

assim a cultura reprodutiva, sem significado para o discente ou como nomeia o matemático 

Ubiratan D’Ambrosio6, gaiolas epistemológicas. 

 
                                                           
6Ubiratan D’Ambrosio é Doutor em Matemática pela Universidade de São Paulo (1963) e Professor Emérito da 
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP. Exerce atualmente a docência Programa de Pós-Graduação em 
Educação Matemática da UNIBAN/Universidade Bandeirante de São Paulo. A Metáfora das Gaiolas 
Epistemológicas como refere-se no seu artigo: Institucionalização da pesquisa e sua inserção social: da 
antiguidade aos dias de hoje – as disciplinas são como conhecimento “engaiolado” na sua fundamentação, nos 
seus critérios de verdade e de rigor, nos seus métodos específicos para lidar com questões bem definidas e com 
um código linguístico próprio, inacessível aos não iniciados 
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3.3 Propostas contemporâneas 

 

José Gimeno Sacristán, pedagogo espanhol, professor de Educação e Organização 

Escolar na Universidade de Valência, Universidade Complutense de Madrid e da 

Universidade de Salamanca, importante pesquisador na área de currículo, em seu livro O 

Currículo (2000), descreve currículo como “o cruzamento de práticas diferentes e se converte 

em configurador, por sua vez, de tudo o que podemos denominar como prática pedagógica 

nas aulas e nas escolas” (SACRISTÁN, 2000, p. 26). 

Dessa forma, o sistema educativo descrito pelo autor desenvolve-se basicamente 

por oito subsistemas relacionados à prática do currículo, são elas: o âmbito da atividade 

político-administrativa (gestão escolar); o subsistema de participação e controle (divisão de 

poderes: professores, pais, órgãos especializados e etc.); a ordem do sistema educativo (níveis 

escolares); os âmbitos de criação culturais, científicos (seleção curricular da cultura); 

subsistema técnico-pedagógico: formadores, especialistas e pesquisadores em educação; 

sistema de inovação (renovação curricular) e por fim o sistema prático-pedagógico 

(intercâmbio entre professor e aluno). 

A apreciação, o espaço para a retórica (a arte de bem argumentar; oratória), a 

dialética (a arte do diálogo) são fundamentais para despertar o potencial criativo dos discentes 

necessárias para o lugar da reflexão que são as bases de uma educação que permita o 

surgimento de indivíduos criativos com fundamentos bem estruturados dos conhecimentos 

elementares da sociedade, mas que possibilite ao aluno expressar a sua compreensão/ versão 

através de sua criatividade, gerando assim um currículo que gere significado para o aluno. 

Dessa forma, destacamos as teorias de Philip H. Phenix (1915-2002), professor 

emérito de Filosofia e Educação do Teacher’s College (Universidade de Columbia) e doutor 

em Filosofia da Religião, com sua teoria dos significado da vida humana e Howard Gardner, 

com a teoria das inteligências múltiplas, como fundamentais para enxergar o sujeito que 

perpassar pelas etapas que o currículo se propõe a oferecer, reconhecendo e favorecendo 

diferentes campos e áreas do conhecimento que se inter-relacionem e possibilitem o 

desenvolvimento da criatividade que não se restringe à lógico-matemática e à linguística, pois 

entende o indivíduo como dotado de amplas possibilidades de aprendizado. 

Howard Gardner defende que todos os seres humanos possuem todas as 

inteligências que até então as dividiu em oito:  
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• Inteligência linguística é a habilidade criativa em que uma pessoa demonstra 

possuir com as palavras, tanto escrita como oralizada, a exemplo temos os poetas, jornalistas, 

vendedores, oradores; 

• Inteligência lógico-matemática, apresenta-se na capacidade de solucionar 

problemas que envolvem raciocínio dedutivo e lógico que se vincule ao contexto de 

elementos matemáticos, os engenheiros, matemáticos são exemplos de indivíduos que 

possuem essa inteligência; 

• Inteligência espacial é a caracterizada por Gardner (1995, p. 14) como: “a 

capacidade de formar um modelo de um mundo espacial e de ser capaz de manobrar e operar 

utilizando esse modelo” que costuma ser apresentada em arquitetos, cirurgiões, escultores; 

• Inteligência musical, definindo-a como a capacidade de ordenar e compreender 

a linguagem dos sons, melodias, timbres. São exemplos os músicos, cantores, compositores; 

• Inteligência corporal-cinestésica “é a capacidade de resolver problemas ou de 

elaborar produtos utilizando o corpo inteiro, ou partes do corpo” (GARDNER, 1995, p. 14). 

Dançarinos, atletas, cirurgiões e artistas, todos apresentam uma inteligência corporal-

cinestésica altamente desenvolvida; 

• Inteligência interpessoal, caracterizada por ser uma habilidade de 

“compreender outras pessoas: o que as motiva, como elas trabalham, como trabalhar 

cooperativamente com elas. Os vendedores, políticos, professores, clínicos (terapeutas) e 

líderes religiosos bem-sucedidos, todos provavelmente são indivíduos com altos graus de 

inteligência interpessoal” (GARDNER, 1995, p. 14); 

• Inteligência intrapessoal, como a capacidade de um indivíduo conhecer a si 

mesmo, sabendo administrar seus sentimentos e emoções; 

• Inteligência naturalista, como sendo a habilidade para diferenciar e 

reconhecer os mais diversos seres vivos existentes na natureza presente em biólogos, 

naturalistas, dentre outros que se interessam com maior afinco a questões relacionadas ao 

meio ambiente. 

Gardner defende que, excetuando-se os casos de lesões, todos nascem com o 

potencial das várias inteligências, mas que a partir das relações com o ambiente e os estímulos 

culturais, desenvolvemos mais algumas e deixamos de aprimorar outras possibilitando a cada 

pessoa um perfil particular de inteligências, um "espectro". Destarte, a visão de Gardner 

agrega aos estudos sobre o currículo escolar um modo de compreender o indivíduo como um 

ser dotado de inteligências diferentes e variadas, devendo a escola oportunizar o contato com 
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as múltiplas inteligências, permitindo que o aluno que descubra seus potenciais e dessa forma 

explore sua capacidade criativa em um contexto que favoreça uma aprendizagem 

significativa. 

Em meio ao início de uma sociedade pós-moderna Phenix, em seu livro Realms of 

Meaning (1964), explica sua teoria dos significados da vida humana, segundo a qual defende 

o argumento em que o currículo para a educação deve ser originado de alguns conceitos 

essenciais sobre a natureza humana e o conhecimento.  

Conforme o autor, a vida humana consiste em um padrão de significados, e os 

seres humanos são os únicos capazes de gerar significados essenciais para a vida, sendo este 

processo o que conhecemos como educação. Dessa forma, o objetivo da educação, segundo 

Phenix (1964), é preencher a vida humana através da expansão e aprofundamento de 

significados, cabendo ao currículo moderno o planejamento, de forma cautelosa, de uma visão 

integral do ser humano em sua totalidade e sua individualidade. 
Ressalta que esta capacidade de gerar significados que o ser humano tem está 

constantemente ameaçada por três fatores:  

 
o primeiro, pelo espírito crítico e céptico da herança científica; segundo, pela 
despersonalização e fragmentação da vida causada pela extrema especialização de 
uma sociedade complexa e interdependente; terceiro, pela massa de produtos 
culturais, especialmente de conhecimentos, que o homem moderno tem que 
assimilar; e quarto, pela rapidez com que as condições da vida humana mudam, 
resultando num sentimento de impermanência e insegurança (PHENIX, 1964, p. 1). 

 

Nesse sentido, acredita que, para uma pessoa ser desenvolvida de forma completa, 

deve ter a oportunidade de desenvolver suas habilidades no uso da fala, símbolo e gesto, estar 

bem informada, ser capaz de criar e apreciar objetos de significação estética, dispor de uma 

vida rica e disciplinada em relação a si mesmo e a outros, ser capaz de tomar sábias decisões e 

de julgar o que é certo e o que é errado e ser possuidora de uma perspectiva integral e para 

isso padroniza seis significados em que a vida apresenta, são eles os domínios simbólico, 

empírico, estético, sinóptico, ético e sinoético. 

O domínio simbólico incluiria disciplinas como a linguagem, a matemática e, em 

geral, as formas simbólicas não discursivas. O empírico, por sua vez, comporta disciplinas 

como as ciências físicas, ciências da vida, psicologia e ciências sociais. O domínio estético 

abrange áreas que valorizam as artes, dentre elas a música, artes do movimento e literatura. O 

sinóptico, por sua vez valoriza áreas como história, religião e filosofia. O ético 

compreenderia as diversas áreas com preocupações morais e éticas. E por fim, o sinoético 
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abrangeria os aspectos existenciais da filosofia, psicologia, literatura e religião (SANTOMÉ, 

1998, p. 97). 

Por sua vez, ressalta que um currículo que desenvolva estas competências básicas 

deverá satisfazer às necessidades humanas de significado caracterizada por instruir em 

linguagem, matemática, ciência, arte, relações pessoais, moral, história, religião e filosofia 

constitui a resposta educacional para o espírito destrutivamente crítico e para o difundido 

sentimento moderno de ausência de sentido. 

Por conseguinte, o primeiro requisito, segundo o autor, para um educador, é 

compreender a natureza humana nas suas realidades, nas suas possibilidades e nas suas 

idealidades e saber promover as mudanças desejadas. Para obter esta compreensão necessária, 

o educador se dirige para os especialistas. 

Phenix, enxerga os seres humanos como aqueles que descobrem, criam e 

expressam significados em quatro dimensões: A primeira dimensão é a experiência, na qual o 

homem é tanto sujeito quanto objeto, agente e paciente. A segunda dimensão é a da regra, 

lógica ou princípio a qual cada tipo de significado é determinado de acordo com uma lógica 

particular e um princípio estrutural. A terceira dimensão é a da elaboração seletiva, em que 

teoricamente não há limites para as variedades de significados. Novas combinações e nuances 

podem ser imaginadas ad infinitum, sendo que os tipos que são significativos para a vida 

humana são os que têm um poder inerente de crescimento e levam à elaboração de tradições 

da civilização. O quarto tipo de significado é a expressão que têm poder civilizador, são 

comunicáveis; eles não são propriedade privada. A comunicação dos significados acontece 

através dos símbolos. Os símbolos são objetos que representam significados.  

Dessa forma, Phenix acredita que para se construir um currículo é necessário 

dividir-se as disciplinas acadêmicas em categorias amplas. Classificações são arbitrárias, 

porém destinam-se a facilitar a aprendizagem.  

 
Os significados que constituem o conteúdo próprio da experiência humana são 
criação da cultura, por isso são necessariamente de ordem social. É somente através 
do poder educativo da comunidade humana que as pessoas genuínas surgem. Os 
povos tanto resistem quanto negam significados e as culturas os destroem ou os 
criam (PHENIX, 1964, p. 4). 

 

Em resumo, o autor destaca que a vida contemporânea está permeada de dúvidas 

sobre compromissos morais e pela descrença quanto à possibilidade de significado confiável 

no reino ético, sendo um dos principais inimigos do significado, o espírito crítico que 

paradoxalmente oferece uma oportunidade maior para crescimento do próprio significado.  
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A dúvida e a crítica põem em questão velhos significados destruindo velhas 
afirmações e revelando a insuficiência de respostas simples a problemas profundos. 
Tal destruição do velho pode abrir caminho para significados novos e mais 
profundos. Por outro lado, a crítica pode vir a se tornar um fim em si mesma sem 
nenhum esforço positivo com vistas à reconstrução; desta maneira o espírito crítico 
simplesmente nega o significado. Esta atitude niilista é, na verdade, uma perversão e 
corrupção da visão experimental, que tem sido uma das molas principais do 
progresso científico moderno (PHENIX, 1964, p. 7). 

 

Finaliza enfatizando que o homem moderno tem perdido o interesse na 

contemplação, e põe suas atividades políticas e criativas a serviço das necessidades materiais, 

consequentemente ser humano tem sido degradado em um animal laborans, acorrentado a um 

interminável ciclo de produção e consumo, desprovendo-se dos significados autenticamente 

humanos que pertencem ao pensador, ao artista, e ao cidadão livre e responsável de uma 

genuína comunidade. Um aspecto desta despersonalização é a larga fragmentação da vida 

moderna. A civilização avançada depende de um alto grau de especialização. Vendo-se diante 

de uma hiperabundância de cultura e profusão de problemas. 

Dessa forma, a necessidade de uma visão que compreenda a complexidade que há 

na fragmentação do currículo e busque interligar as partes de forma a compreender que são 

visões diferentes de um mesmo assunto é o que a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, ao serem inseridos no currículo, propõem ao ensino, como veremos no 

tópico a seguir. 

 

3.4 Criatividade interdisciplinar 

 

A sociedade contemporânea se insere em um contexto de mudanças e de 

desenvolvimento disciplinar das ciências que “não só trouxeram as vantagens da divisão do 

trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do 

despedaçamento do saber”, como afirma Edgar Morin7 (2003, p. 15), o que aponta para uma 

reestruturação de um currículo escolar que interligue as diversas ciências em um contexto. 

Em contrapartida, Morin defende que, em vez de corrigir esses desenvolvimentos: 

“... nosso sistema de ensino obedece a eles. Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos 

(de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a 

dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar” (MORIN, 2003, p. 15). Ainda para Morin 
                                                           
7Sociólogo, antropólogo, historiador e filósofo francês, doutor honoris causa em 17 universidades. Autor de mais 
de 60 livros sobre variados temas que vão do cinema à filosofia, da política à psicologia, e da etnologia à 
educação. Defende que no lugar da excessiva fragmentação de saberes haja um olhar sobre a interligação em que 
há entre os conteúdos através do conhecimento complexo. Sugerimos a leitura do livro: MORIN, E. Introdução 
ao Pensamento Complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.  
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(2003), em tais condições, as das crianças e jovens perdem suas aptidões naturais para 

contextualizar os saberes e integrá-los em seus conjuntos.  

A grande maioria dos críticos à divisão disciplinar do conhecimento escolar 

(FREIRE, 1987; GALLO, 2000) descreve que a disciplinarização caracteriza-se por 

estabelecer as questões que podem ser apresentadas e equacionadas pela escola, sem que haja 

uma vinculação com a realidade social dos educandos; destacam que é incapaz de ajustar-se 

às questões práticas e vitais para a sociedade de hoje. 

Acentuam que as aulas se sucedem umas após as outras sem nenhuma associação, 

dificultando a aprendizagem, na medida em que os alunos são confrontados com diferentes 

sistemas teóricos e obrigados a transitar entre eles em um curto espaço de tempo: aula de 

geografia à matemática, passando pelas ciências naturais e pela língua pátria em um período 

de cinco horas (MACEDO, 1999, p. 52). 

Barguil (2008, p. 224) reafirma que: 

 
A adoção, por parte da escola, dessa visão mecanicista e mensurada da realidade foi 
levada às últimas consequências, com a adoção de currículos que reservavam ao 
professor a missão de conduzir o estudante a alcançar a aprendizagem esperada, de 
acordo com um roteiro (objetivos e planejamento) elaborado por aquele, 
privilegiando a linearidade; uma tarefa depois da outra, sem lacunas e vazios. 

 

Surge em meio a esse contexto a necessidade de uma abordagem epistemológica 

que permita ultrapassar as fronteiras disciplinares, conforme defende Moraes (2005, p. 42), a 

interdisciplinaridade, visto que:  

 
[...] nos possibilita tratar, de maneira integrada, os tópicos comuns às diversas áreas. 
O intuito da interdisciplinaridade é superar a excessiva fragmentação e linearidade 
no currículo. Mediante o estudo de temas comuns, estabelece-se um diálogo entre 
disciplinas, embora sempre considerando a especificidade de cada área, com seu 
saber acumulado que deriva do olhar especializado. 

 

De acordo com Japiassú (1976, p. 61), “falar de interdisciplinaridade é falar de 

interação de disciplinas”, sendo assim, só é possível haver interdisciplinaridade se antes de 

tudo existir a disciplinaridade. Destarte, é possível compreender interdisciplinaridade como 

uma atitude frente ao processo de ensino e de aprendizagem, a partir da qual os 

conhecimentos que se estabeleceram como significativos ao indivíduo se relacionam com 

diversas outras áreas de conhecimentos que lhe foram apresentadas e compreendidas, o que 

lhe dará suporte para ampliar seu potencial criador. 
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De acordo com os aparatos legais para Educação Brasileira, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB 9.394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (PCN, 1997) e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(BRASIL, 2013), as exigências em torno da criatividade se configuram de diversas maneiras. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) reconhece a necessidade 

de criação de novas estratégias e metodologias, sendo este documento caracterizado por sua 

flexibilidade e possibilidades para novas de organização do currículo escolar, porém não 

consta especificamente sobre criatividade na vida escolar.  

A criatividade é descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica no Ensino Fundamental I e II- 1º ao 9º ano (1996) em seus princípios e fundamentos 

ao defender a necessidade no processo de ensino e aprendizagem para que seja explorada em 

metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e comprovação 

de hipóteses na construção do conhecimento. 

Os PCNs destacam a construção de argumentação capaz de controlar os resultados 

desse processo e seu desenvolvimento através do espírito crítico capaz de favorecer a 

criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas, além 

disso: 

 
[...] é necessário ter em conta uma dinâmica de ensino que favoreça não só o 
descobrimento das potencialidades do trabalho individual, mas também, e sobretudo, 
do trabalho coletivo. Isso implica o estímulo à autonomia do sujeito, desenvolvendo 
o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de 
modo orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar 
em níveis de interlocução mais complexos e diferenciados (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

As exigências para que a criatividade seja favorecida como um processo de 

desenvolvimento descrevem uma abordagem como produto de uma compreensão lógica, 

expressa como resultado de uma construção crítica, deixando clara a concepção de 

criatividade defendida pelos parâmetros, assim como em seus objetivos gerais ao enfatizar 

que é necessário ao aluno de ensino fundamental: “questionar a realidade formulando-se 

problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, 

a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação” (BRASIL, 1997, p. 56). 

Destaco que, na visão em que os conteúdos são vistos a partir de grades 

curriculares, em que não há uma oportunidade para o amadurecimento dos conteúdos 

apresentados e o lugar para que a expressão criativa do discente seja manifesta, exigir 
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criatividade exige criatividade. Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (BRASIl, 2013) dirigida aos docentes propõem nortear a ação do professor e 

a sua prática no cotidiano escolar, abordam a criatividade como um princípio estético, “onde 

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais” (BRASIL, 2013, p. 88).  

Porém, ao referir-se à seção sobre a relevância dos conteúdos, integração e 

abordagens do currículo contraditoriamente, critica que alguns currículos: 

 
[...] muito centrados nas culturas dos alunos, ao proporem às camadas populares 
uma educação escolar calcada, sobretudo na espontaneidade e na criatividade, 
terminam por reservar apenas para as elites uma educação que trabalha com 
abstrações e estimula a capacidade de raciocínio lógico. Assim sendo, vale repetir 
que os segmentos populares, ao lutarem pelo direito à escola e à educação, aspiram 
apossar-se dos conhecimentos que, transcendendo as suas próprias experiências, lhes 
forneçam instrumentos mais complexos de análise da realidade e permitam atingir 
níveis mais universais de explicação dos fenômenos. São esses conhecimentos que 
os mecanismos internos de exclusão na escola têm reservado somente às minorias, 
mas que é preciso assegurar a toda a população (BRASIL, 2013, p. 119). 

 

Ressalto que a concepção de criatividade que as diretrizes curriculares apresentam 

para os docentes vincula-se a um processo de sensibilização do estético, como um 

instrumento metodológico, característica discutida nesta pesquisa como uma abordagem 

apresentada pelo senso comum, desconsiderando o processo de desenvolvimento do discente 

em meio aos conteúdos, informações que, por ora, contribui para a manutenção da reprodução 

e aprendizagem sem significado. 

A criatividade, conforme afirma Kaufman, Beghetto e Pourjalali (2011), muitas 

vezes, não representa um aspecto central do núcleo dos currículos nas escolas e salas de aula. 

E, em alguns casos, enfocar a criatividade é visto como um obstáculo à obtenção do sucesso 

educacional (pelo menos no que diz respeito ao progresso educacional que está sendo medido 

por teste padronizado). Dessa forma, como a prática docente pode promover a criatividade? 

Discutiremos esse questionamento na abordagem seguinte. 
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4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PODEM ESTIMULAR A CRIATIVIDADE  

 
“O João-de-barro já sabe construir a sua particular casinha desde o nascimento. 
As abelhas já sabem como fazer o mel, e não precisam que ninguém as ensine como 
fazer o favo para conter o mel. O homem, porém, na sua extrema dependência ao 
nascer, inicia uma longa trajetória de aprendizagem”. (MARSON, 2005) 

 

A formação de professores e alunos baseia-se no mesmo suporte teórico, na 

continuidade intermitente da atividade de aprender para os humanos. O ser humano, por sua 

vez, possui essa necessidade essencial de constituir a sua própria compreensão da realidade e 

o seu modo de atuar nela, visto que não nasce como os animais, com o instinto que o prepara 

para inserir-se, agir e, sobretudo, a enfrentar o mundo (MARSON, 2005). 

Considerando as abordagens apresentadas até aqui por meio desta pesquisa, 

podemos afirmar que, segundo os autores, a criatividade pode ser desenvolvida. Esta 

afirmação nos leva a um contexto rico por sua natureza educativa e por buscar o 

desenvolvimento integral de indivíduos, a escola.  

Contudo, percebe-se que a criatividade no contexto educacional, em geral, 

conforme afirmam Oliveira e Alencar (2010), tem apresentado como base para reflexão o 

senso comum e, assim, seu significado e implicações pedagógicas deixam de ser 

reconhecidas, segundo os autores essa situação “pode levar à banalização da criatividade, que 

dessa forma será tratada com simplismo e permeada por mitos e crenças que lhe conferirão 

uma visão restrita” (OLIVEIRA; ALENCAR, p. 246). 

Ademais, na escola, é comum dar relevância à reprodução de conteúdos por parte 

dos alunos. Alencar e Fleith (2003) salientam que, em contrapartida, suas potencialidades não 

são enfatizadas quanto às habilidades individuais, gerando uma barreira para o seu 

desenvolvimento. A escola pode influenciar no desenvolvimento da capacidade inovadora e 

criativa dos jovens, conforme afirma De La Torre (2005).  

O desenvolvimento da criatividade na educação incide necessariamente pelo nível 

da criatividade dos profissionais que nela se encontram, favorecendo o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos, portanto é importante contar com professores motivados, valorizado e 

bem remunerados, assim como a utilização por parte dos docentes de práticas pedagógicas 

criativas, ou seja, aquelas as quais os docentes vão além do livro didático. Assim, motivados, 

os docentes servirão de modelo e estímulo ao desenvolvimento do potencial criador de seus 

alunos (ALENCAR; MARTÍNEZ, 1998).  
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Cabe enfatizar que, apesar do processo de desvalorização profissional que o 

professor brasileiro sofre gradativamente, da tentativa de diminuir sua função para apenas um 

tutor ou mediador do conhecimento, a figura do professor não se esvaiu ao longo evolução 

das tendências pedagógicas, fazendo-se necessária a cada nova proposta educacional, manter 

a motivação profissional em meio às precárias condições de trabalho seja o grande desafio do 

docente, sobretudo no Brasil, conforme comprova a pesquisa realizada por Solange Wechsler 

(2002), psicóloga brasileira, atualmente professora da pós-graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. 

Wechsler analisou os resultados de vários estudos brasileiros sobre a importância 

do desenvolvimento da criatividade no contexto escolar, com diversas faixas etárias, e 

concluiu que o maior desafio para a escola desenvolver estratégias de ensino mais adequadas 

é o despertar dos professores para suas próprias dificuldades que estariam ligadas ao 

despreparo do professor, em virtude de falhas em sua formação e à existência de barreiras 

pessoais internas que o impedem de ousar e utilizar estratégias inovadoras em seu cotidiano. 

No entanto, é importante frisar a necessidade da manutenção de atitudes e ações 

criativas da educação infantil até a universidade, conscientizando o professor sobre a 

importância de incluir em seu planejamento estratégias que visem potencializar a criatividade 

de seus alunos (OLIVEIRA; ALENCAR, 2012). Porém, elas não podem depender 

exclusivamente da vontade pessoal de um único professor. A proposta pedagógica precisa 

contemplar esta abertura tanto para o docente quanto para o discente, assim como uma 

conjuntura de fatores, pois conforme afirma Kenski (2007, p. 106): 

 
Mudar o professor para atuar no mesmo esquema profissional, na mesma escola 
deficitária em muitos sentidos, com grandes grupos de alunos e mínima 
disponibilidade tecnológica, é querer ver naufragar toda proposta de mudança e de 
melhoria da qualidade da educação. 

 

Por outro lado, utilizar novos materiais, recursos tecnológicos não garantem que 

serão utilizados de forma criativa. A escola costuma inserir novas tendências sem haver, no 

entanto, uma preocupação com a preparação para a utilização eficaz no desenvolvimento dos 

alunos, sendo assim, conforme afirma Martinéz (2003) ao enfatizar de que nada adianta uma 

diversidade de dinâmicas e jogos utilizados em sala de aula se eles não possuem objetivos em 

si mesmos, não são integrados a outros elementos do trabalho pedagógico e não gerando 

assim uma aprendizagem significativa. 



63 
 

Martínez (2003), por sua vez, apresenta elementos essenciais do sistema 

atividade-comunicação, favorecedor da criatividade na instituição escolar, são eles: 

a) Sistema de atividades, compreende uma série de atitudes que envolve 

inicialmente uma concepção de um sistema de atividade voltado não só para a apropriação de 

conhecimento e estratégias de ação cognitivas, mas também busque o desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo, assim como o caráter produtivo (e não reprodutivo) das 

atividades propostas pelos alunos, estruturando o ensino em forma de problemas que 

proporcionem soluções criativas. O caráter múltiplo e heterogêneo do conjunto de atividades 

que a instituição escolar oferece, unindo à possibilidade de que o aluno tenha opções 

individualizadas de seleção. A complexidade crescente, de acordo com o grau escolar, das 

atividades concebidas, elementos rotineiros e estereotipados (com apoio e incentivo do 

esforço e da confiança nas próprias possibilidades de desenvolvimento) e por fim, a dosagem 

coerente das atividades docentes e extradocentes, de modo que o aluno disponha de tempo 

real para adentrar com profundidade as esferas em que for desenvolvendo interesses. 

Destaco que, na última atitude proposta, faz-se necessária uma reformulação 

curricular do que se compreende sobre a abordagem de conteúdos específicos, visto que uma 

aprendizagem que gera significados e, consequentemente um fundamento para a criatividade, 

não se limita a atividade variadas com uma carga horária de quarenta minutos para cada 

conteúdo disciplinar.  

Se quisermos um ensino que gere de fato criticidade e autonomia, deve-se investir 

além de todas as atitudes destacadas acima, propostas por Martínez (2003), disponibilidade 

para o aprofundamento de temáticas, ou seja, um sistema de comunicação justo e coerente 

entre educador e educando, como propõe o segundo elemento favorecedor da criatividade. 

b) Sistema de comunicação tem como intuito assegurar, mediante as ações e as 

reflexões do professor, o envolvimento do aluno em seu próprio processo de aprendizagem, a 

autora enfatiza que é necessário estabelecer uma relação criativa professor-aluno, 

caracterizada por um clima emocionalmente positivo e motivador respeitando a 

individualidade, assim como garantir um ambiente de estimulação e valoração do esforço e 

das realizações próprias e originais, alentando o processo de tentativa e erro sem estigmatizar 

este último. Valorizar e estimular os sucessos que o aluno alcançar no desenvolvimento de 

interesses e motivações, assim como nos elementos personológicos vinculados à criatividade, 

aos quais já fizemos referência. Deslocar a atenção da avaliação para o processo mesmo de 

aprendizagem e criação, estimulando a autoavaliação e por último transformar o professor em 
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modelo de criatividade. Explorar a transmissão tanto de estratégias de ação como de vivências 

emocionais vinculadas à criatividade. 

Martínez (2003, p. 141), lembra que “o progresso e a complexidade que a 

humanidade alcançou no âmbito socioeconômico, nas artes, na tecnologia e na ciência 

despertou o interesse pela criatividade e seu desenvolvimento”. Salientamos o avanço em que 

a tecnologia tem alcançado com suas novas criações a cada dia, pois além do investimento 

empregado para o desenvolvimento tecnológico, o lugar para a criação é favorecido e 

incentivado, assim como conectados à internet divulgam instantaneamente informações do 

mundo para o mundo podendo ser até utilizada como um aliado a educação. 

A pesquisa intitulada A desconstrução do pensamento disciplinar na Didática e o 

uso do TelEduc como espaço de ampliação da sala de aula (VIEIRA, 2013) pode ser 

utilizada como um exemplo. Durante a disciplina Didática I ofertada a cursos de Licenciatura 

da Universidade Federal do Ceará o ambiente virtual de ensino, TelEduc, foi apresentado 

como um suporte virtual aos alunos que tiveram a oportunidade de colaborar, construir e 

divulgar as atividades que eram desenvolvidas na disciplina. 

Durante as aulas, os alunos tiveram contato com teorias que sustentam a Didática 

e a interdisciplinaridade e juntamente com seus colegas que advinham de diferentes áreas do 

conhecimento (Ciências Sociais, História, Matemática, Física, Educação Física, Design de 

Moda, Teatro, Letras, Geografia, dentre outras) puderam construir em equipes, projetos 

interdisciplinares que fossem desenvolvidos na educação básica e ampliavam as discussões e 

colaborações com as demais equipes para além da sala de aula utilizando o ambiente virtual 

de aprendizagem TelEduc. 

Dessa forma, no que tange a todo o fenômeno que envolve a criatividade, a prática 

pedagógica necessita ser reavaliada, exigindo estratégias e ações que favoreçam o 

desenvolvimento criativo para o saudável desenvolvimento do potencial criador dos alunos. 

(OLIVEIRA; ALENCAR, 2010). 

Apesar de todo aparato tecnológico que vem invadindo nosso cotidiano, ainda é 

na escola que passamos boa parte de nossa formação como sujeitos inseridos em uma 

sociedade. Ressaltamos em meio a esse o contexto o incentivo à autonomia que, segundo 

Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia (1996), refere-se ao processo de aprender em 

que “era possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas perfilada em si, 

com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade 

crescente, que pode torná-lo mais e mais criador”. (FREIRE, 1996, p. 24). 
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Todavia, seria essa autonomia, esse incentivo à liberdade de fazer algo por si 

mesmo livre de limites e responsabilidades na prática educacional? Segundo Freire, não! Diz 

ele que: 

 
O professor que se exime do cumprimento de seu dever, de propor limites à 
liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente 
presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 1996, p. 66). 

 

Freire não exime da ação docente a função de direcionar e apresentar a existência 

de certo e errado, limites e leis, mas ao contrário destaca o professor como aquele que deve 

“ensinar certo e bem os conteúdos” (p. 116) de sua disciplina sendo esse um comportamento 

que define não apenas seu posicionamento frente ao ensino quanto seu caráter ético, se 

posicionando assim contra a “liberdade sem limites” (p. 118). 

 

4.1 Criatividade no cotidiano da escola 

 

Pensemos agora na rotina diária do docente. Não aquela rotina idealizada nos 

livros romantizados de educação, mas a rotina do docente de escola pública, um pedagogo 

polivalente, vejamos: 

5:00h Despertador toca, professor(a) acorda e faz sua higiene pessoal. 
5:30h Café da manhã, organizar material pessoal para a aula. 
6:30h8 Transporte Público ou carro particular a caminho da escola. 
7:00h Sala de Aula, organizar o espaço, checar plano de aula. 
7:30h Alunos entram em sala, 25 crianças. Recepção e Acolhida. 
7:45h Professor(a) esclarece a turma o que será realizado na aula. Aula de 
Ciências; Tema: Fotossíntese, Objetivo: Conhecer o processo da Fotossíntese; 
Atividade: Construção de um cartaz coletivo sobre a fotossíntese “A fotossíntese é 
um processo...” 
Aluno 1: Professor(a), perdi meu lápis! 
Aluno 2: Seu lápis nada, meu lápis!  
(Inicia um conflito – Professor(a) tenta resolver) 
8:00h Professor(a) retoma a aula sobre fotossíntese. 
8:30h Professor(a) explica a atividade avaliativa, pede a turma que forme 
pequenos grupos e entrega material para a confecção dos cartazes; 
A turma inicia suas discussões – barulho – risos – “Professor(a), olha aqui meu 
trabalho!!!!”  
9:00h Intervalo 
9:30h Lanche  

                                                           
8 O tempo de chegada a escola varia com a distância do percurso e qual meio de transporte irá utilizar. Se for um 
transporte público é possível que haja docentes que levem cerca de 1h a 1:30h para chegar à localidade ou mais. 
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10:00h Retorno da turma a sala. Aula de Matemática. Tema: Números primos; 
Objetivo: Conhecer e reconhecer os números primos no cotidiano; Avaliação: 
Atividade individual – Recorte de números primos em revistas e colagem no 
caderno 
10:15h Professor(a): “Números primos são números...” 
Aluno 3: Primos? Eles são parentes? 
(Risos – dispersão) 
Professora retoma a aula e explica a diferença entre primos parentes e 
números primos. 
10:30h Coordenador(a) entra na sala para fazer um comunicado enquanto a 
professor(a) procura as tesouras 
10:35h Professor(a) descobre que faltam 7 tesouras para que todos realizem a 
atividade (Desistir da atividade? Procurar em outras salas? Pedir para que dividam 
a tesoura? E o tempo ocioso de espera? Refazer o planejamento? Procurar em 
outras salas!) 
10: 40h Solicita a coordenação – Coordenação entrega 4 tesouras (E agora? 
Faltam 3! A) Pedir a outras professoras? B) Deixar a sala sozinha? C) Pedir a um 
aluno que vá a outra turma?  C! Criança consegue! 
10:45h Crianças iniciam atividade. (Professor(a) repensa seu planejamento para a 
turma da tarde). 
11:00h Agenda, explicação da atividade para casa, organização do material 
pessoal dos alunos, professora senta após horas em pé. 
11:30h Fim da aula – Reorganização da sala – Horário do Almoço  
13:00h Professor(a) volta a sala 
13:30h Crianças do tuno da tarde entram em sala (Reinicia o planejamento, nova 
turma, readaptar). 
 
Apesar de ser um exemplo caricatural, esse cotidiano representa boa parte do dia a 

dia docentes em sala de aula das escolas pública e privadas do Brasil. Então eu pergunto: Qual 

o lugar da criatividade na prática pedagógica do professor? Ao abordar esse tema, é possível 

identificar alguns pontos chaves no que se refere à criatividade na escola; falamos em 

planejamento, resolução de problemas, falta de recursos, tempo o que nos leva a destacar o 

assunto que engloba todos esses pontos, a Didática. Falar de escola, práticas pedagógicas, sem 

falar de Didática nos impede de abordar plenamente a temática em sua profundidade. 

Quando pensamos no lugar da criatividade discente na ilustração, podemos ver o 

tempo dedicado à elaboração de sua compreensão através da devolutiva que o aluno faz tanto 

em atividades coletivas quanto em atividades individuais, porém destacamos a necessidade de 

tempo para elaboração criativa. A excessiva fragmentação de conteúdos e a falta de relação 

em que um conteúdo tem com o outro prejudica o desenvolvimento contínuo do pensamento 

que logo tem que ser interrompido pelas mudanças repentinas de assunto que não se inter-

relacionam. 

Ilma Passos Veiga (1992), professora Titular Emérita e pesquisadora associada 

sênior da Universidade de Brasília, quando fala de prática pedagógica, preocupa-se com o 
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papel da Didática na formação de professores. Segundo a autora, a Didática pode funcionar 

como instrumento para efetivação de uma prática pedagógica acrítica e repetitiva ou, ao 

contrário, se construir em veículo que contribua para a modificação da prática pedagógica, 

podendo nesse sentido produzir o novo.  

A Didática é compreendida como uma área que estuda o processo de ensino no 

seu conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se 

relacionam entre si de modo a criar as condições e os modos para assegurar aos alunos uma 

aprendizagem significativa, bem como ajudar o professor na direção e orientação das tarefas 

do ensino e da aprendizagem, fornecendo-lhe segurança profissional, conforme defende José 

Carlos Libâneo (2002), criador do termo Pedagogia Crítico Social dos conteúdos, professor da 

Universidade Católica de Goiás, no Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Libâneo (2002) destaca que a Didática deve formar professores críticos, para que, 

por sua vez, despertem nos alunos a capacidade de aprender a aprender; a pensar. Sendo 

assim, é de suma importância que o planejamento do ensino vise a uma aprendizagem 

contextualizada e significativa. Jonnaert (1994 apud LENOIR, 1998, p. 45) esclarece que “o 

aluno que nós formamos não funciona espontaneamente separado do que descobre. Um 

ensino que se obriga, apesar de tudo, a organizar de maneira estanque suas aprendizagens, 

mais o deformará do que o formará”.  

Portanto, a função da Didática como reafirma Libâneo (2002, p. 63) “é conceber 

as situações às quais os estudantes poderão dar sentido, situações que lhes permitirão agir e 

refletir sobre sua ação e sobre seus resultados”. Destaco que um elemento bastante importante 

para que estratégias didáticas sejam realizadas no cotidiano escolar é o planejamento. No 

Brasil essa prática advém do período histórico do tecnicismo educacional que funcionava 

como um mecanismo de padronização e controle do trabalho (FARIAS et al., 2008), é 

preciso, entretanto repensar seu sentido. 

Definida como “o ato; é a atividade que projeta, organiza e sistematiza o fazer 

docente no que diz respeito aos seus fins, meios, formas e conteúdo” (FARIAS et al., p. 106), 

o planejamento é defendido pelas autoras como uma ação reflexiva, viva, contínua, sendo 

uma atividade constante, permeada por um processo de avaliação e revisão sobre o que 

somos, fazemos e precisamos realizar para atingir os objetivos juntamente com os discentes 

que espera prever ações e condições; racionalizar tempo e meios; fugir do improviso e da 

rotina; assegurar unidade, coerência, continuidade e sentido ao nosso trabalho pedagógico. 
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4.2 O Planejamento da ação criativa 

 

O momento do planejamento do docente é caracterizado pela LDB 9.394/96, no 

artigo 13, como um de seus deveres: “elaborar um Plano de Trabalho Docente (PTD), assim 

como um direito assegurado no artigo 67 aos docentes do magistério público “e) Período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. Destaco essa 

conquista, pois é neste período em uma semana corrida de trabalho que o professor pode 

elaborar seus planos de ação em sala, bem como refletir sobre o andamento de sua turma, 

período esse em que pode favorecer o desenvolvimento da criatividade do docente ao montar 

estratégias para ampliar a criatividade de seus alunos.  

Imagine você, professor, uma semana sem planejamento. Agora imagine um mês 

sem esse momento e em seguida pense em como seria alguns meses sem sequer um período 

para refletir em sua prática e para organizar suas ideias. O que isso gerará? Alguns poderão 

responder: um caos! Outros tentarão escapar deste caos reproduzindo uma prática 

mecanizada, agarrando-se ao livro didático como verdade absoluta. Dessa forma, o tempo 

para o planejamento é de fundamental importância para uma prática pedagógica criativa. 

Todavia, a flexibilidade precisa ser um elemento componente do planejamento 

que favorece a criatividade, pois inúmeras situações podem ocorrer no decorrer de uma aula e 

cabe ao professor está sensível as interferências em que pode vir a acontecer, segundo Farias 

et al. (2008, p. 108)  

 
[...] um dos traços delineadores do planejamento é a flexibilidade, que diz respeito a 
uma postura aberta às correções, à avaliação e ao replanejamento do percurso. É 
importante frisar que, de forma alguma, podemos entendê-la como acaso ou 
improviso. Trata-se de uma postura que concebe os planos e as decisões já tomadas 
como guias, referenciais, faróis, nunca camisa-de-força que imobiliza a revisão de 
valores e práticas. 

 

Para tanto, é necessário que o docente tenha autonomia em seu trabalho o que 

perpassa pelo entendimento de uma gestão democrática, bem como o de um currículo flexível, 

afinal como favorecer a criatividade do docente e do discente se a todo instante a prática do 

professor é questionada e impedida de ser exercida em favor de um currículo arbitrário?  

Quando falamos de gestão democrática como favorecedora de criatividade 

concordamos com Vitor Henrique Paro (2006), professor titular da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP), ao afirmar que: 
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Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem 
democratas apenas porque são “liberais” com alunos, professores, funcionários ou 
pais, porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que tomem parte desta ou daquela 
decisão. Mas o que esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se 
a participação depende de alguém que dá abertura ou permite sua manifestação, 
então a prática em que tem lugar essa participação não pode ser considerada 
democrática, pois democracia não se concede, se realiza: não pode existir “ditador 
democrático” (PARO, 2006, p. 18-19). 
 

Veiga (1997), por sua vez, acredita que a gestão democrática exige a 

compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica, ou seja, é 

necessário entender as dificuldades do contexto escolar para poder intervir visando o 

rompimento da divisão entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a 

prática, possibilitando um fazer pedagógico consciente e não apenas burocrático. “Busca 

resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores” (VEIGA, 1997, p. 

18), sendo assim a gestão pode acompanhar o desenvolvimento e as dificuldades da escola e 

funcionar como agente motivador do processo criativo. 

Kaufman, Beghettto e Pourjalali (2011), ao estudarem sobre a criatividade na 

sala de aula, afirmam que professores devem ter uma concepção mais ampla de criatividade. 

Assim sendo, ressaltam a importância que a devolutiva (feedback) que o professor faz para os 

alunos pode ajudá-los no desenvolvimento da criatividade, conforme descobriram, ao 

perguntar os alunos de nível secundário e médio sobre seus professores, que a devolutiva 

positiva de seus professores era o único preditor mais forte para as suas crenças em sua 

própria criatividade.  

Beghetto (2005) destaca ainda que para sustentar a criatividade dos alunos em 

contextos educacionais é necessário que: (a) Haja um cenário desafiador, porém com 

objetivos realistas para os alunos, devendo focar nas características das tarefas que são 

interessante e pessoalmente significativas (em vez de tentar motivar os alunos para 

simplesmente concluir tarefas porque elas serão avaliadas); (b) O apoio a expressão criativa, 

incentivando a invenção de novas ideias e bem como o auxílio aos alunos, em seguida, a 

seleção das ideias mais promissoras e adequadas para uma determinada tarefa; (c) Minimizar 

as pressões na avaliação; (d) Ajudar os alunos a reconhecer que a principal razão para se 

comprometerem em uma determinada tarefa é o aperfeiçoamento em vez de apenas mostrar 

aos outros que eles podem concluir com êxito uma tarefa; (e) Ajudar os alunos a aprender 

com os erros e reconhecer que errar é uma parte natural da aprendizagem; (f) Ajudar os 

alunos a considerar o que notas significam, em vez de focar exclusivamente em níveis 

classificatórios por letras ou em resultados de testes (isto é, o que eles fizeram bem e como 

eles podem melhorar no futuro). 
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4.3 Motivação e criatividade na escola 

 

Para tanto, é necessário que seja levado em consideração uma dimensão que 

propulsione a criatividade e consequentemente a aprendizagem; estamos nos referindo à 

motivação. Segundo Coon (1999), a motivação faz referência à dinâmica do comportamento, 

isto é, ao processo que inicia, apoia e dirige nossas ações e que tem sido classificado em dois 

tipos pelos estudos da área. São eles: a motivação extrínseca e a intrínseca. 

A motivação extrínseca é definida como uma situação em que para obter algo o 

motivo é externo ao indivíduo como afirma Pozo (2002), que utiliza a motivação utilizada na 

escola como exemplo, pois, segundo o autor, as consequências do aprender e não a própria 

atividade em si que movem a pessoa em direção à aprendizagem, podendo estar relacionada 

ao processo de recompensas externas e sociais, necessidade de reconhecimento, resposta às 

demandas e pressões externas, desejo de obter sucesso, êxito, competências e habilidades.  

Por sua vez, descreve a motivação intrínseca quando um elemento mobilizador da 

aprendizagem é interno, é o desejo de aprender. Portanto, a razão para se esforçar está naquilo 

que se aprende e na satisfação pessoal de saber, ampliar conhecimentos, compreender ou se 

apropriar de algo novo, sendo esta considerada um tipo de aprendizagem mais significativa. 

Destaca ainda a capacidade de um estudante ter liberdade de escolha para 

exemplificar, pois acredita ser uma questão importante no aumento da motivação intrínseca; 

pois a capacidade de selecionar em quais atividades deseja participar ajuda uma pessoa a se 

comprometer com a tarefa (e, consequentemente, ser mais criativo na atividade que lhe foi 

solicitada). 

Nunes e Silveira (2011) ressaltam que estudiosos do tema alertam para o uso 

ponderado dos estímulos motivadores, evitando que o aluno se torne dependente da motivação 

externa, pois isto colocaria em risco sua autonomia e sua atividade no processo de 

aprendizagem. Apesar de que o incentivo externo como o feedback positivo e os elogios aos 

alunos, também, tem papel relevante no processo de ensino-aprendizagem e deve ser usado de 

forma cuidadosa e reflexiva.  

Por conseguinte, frisam a classificação em que a motivação pode alcançar 

dividindo-a em qualidade e quantidade. No que se refere à intensidade, seja ela maior, seja 

menor, no que se refere à sua quantidade, porém alguns estudos revelaram que o desempenho 

do sujeito será melhor quando a motivação estiver em um nível médio, ou seja, suave, que a 

motivação em um nível muito baixo não promove a ação para aprender, pois o indivíduo não 

tem desejo, não se mobiliza. Em contrapartida, a motivação muito alta, rapidamente gera 
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estresse, cansaço, superexcitação e ansiedade; o que pode interferir no raciocínio e na 

recuperação de informações da memória necessários ao processo de aprender causando 

prejuízo (BOURUCHOVIT; BZUNECK, 2004). 

Nunes e Silveira (2011) acreditam que a motivação dos alunos tem relação com a 

prática pedagógica e a motivação dos professores e citam o que Pozo (2002) ressalta sobre 

todos os docentes representarem, de algum modo, modelos para seus discentes destacando 

que “nenhum sujeito conseguirá facilitar o movimento de outro para a aprendizagem, se não 

houver nele também esse desejo e ação de mover-se para aprender” (NUNES; SILVEIRA, 

2011, p. 194). 

Apesar de que, segundo os autores, a responsabilidade pela motivação do aluno 

não pode ser atribuída somente ao professor, porém sua motivação é essencial neste processo, 

pois:  

 
Para que o professor forme alunos leitores e escritores, por exemplo, é preciso que 
ele também leia, se expresse, tenha acesso a bens culturais e atribua significado a 
aprendizagem. Do mesmo modo, promover a crítica, a indagação, a autodisciplina, a 
autonomia e a capacidade de investigadora dos alunos, exige que o professor 
também viva essas experiências e possua uma base teórica sólida sobre os principais 
processos que intervêm no desenvolvimento e aprendizagem. Além da formação, o 
professor necessita ser valorizado socialmente e ter condições dignas de trabalho 
(NUNES; SILVEIRA, 2011, p .196). 

 

Ao abordar sobre criatividade nas práticas pedagógicas de uma escola destacamos 

a palavra desenvolvimento, pois acreditamos que a escola pode favorecer a progressiva 

maturação das capacidades criativas dos sujeitos pertencentes a escola, em especial docentes e 

discentes que são agentes ativos na aprendizagem cotidianamente. Portanto, é de acordo com 

os fatores que descrevemos até aqui que acreditamos favorecer o desenvolvimento da 

criatividade na escola e consequente indivíduos capazes de expressar-se criativamente. 

Fundamentado pela busca de iniciativas inovadoras e criativas, o Ministério da 

Educação cria o Programa Inovação e Criatividade, o qual iremos abordar no tópico a seguir. 
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5 PROGRAMA INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA/ MEC  

 

O Programa Inovação e Criatividade na Educação Básica surge com o principal 

objetivo de criar as bases para uma política pública de fomento à inovação e criatividade na 

educação básica, apresentando uma justificativa em torno de uma sociedade que passou por 

alguns processos sociais e defende a necessidade de mudanças que sejam significativas no 

campo da educação, pois entende a escola como uma instituição depositária do ideário 

educativo da sociedade, dessa forma as mudanças devem passar por ela. Desse modo, os 

objetivos específicos para a realização do programa são elencados a fim de desenvolver 

parâmetros de uma possível política pública educacional que favoreça a criatividade e 

inovação no contexto escolar.  

A Portaria n° 1.154, de 23 de dezembro de 2015 instituiu uma Comissão de 

Orientação e Acompanhamento da Iniciativa para a Inovação e Criatividade na Educação 

Básica do Ministério da Educação-MEC conhecida como Grupos de Trabalho (GT), a qual 

tem como atribuições: Monitorar o desenvolvimento da Iniciativa para Inovação e 

Criatividade na Educação Básica; Acompanhar o desenvolvimento das organizações 

reconhecidas pelo MEC como inovadoras e criativas, em especial os resultados aferidos pelos 

estudantes; Ratificar documentos de referência sobre a inovação e criatividade na educação 

básica; e Organizar em rede as iniciativas regionais.  

Destarte, apresenta sete frentes de atuação que tem como intuito definir o que para 

o programa é considerado inovador e criativo, são eles: 1. Criação de referências; 2. 

Mapeamento e sistematização; 3. Fortalecimento das Organizações; 4. Ampliação de 

Experiências; 5. Ampliação da demanda social; 6. Formação de Educadores e 7. Orientação 

de Políticas Públicas. 
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Figura 1 - Frentes de atuação 

 
 
Fonte: Brasil. MEC. Programa Inovação e Criatividade na 
Educação Básica, 2015. 

 

Os GTs são divididos em GT Nacional; GT São Paulo; Minas Gerais; Rio de 

Janeiro e Espírito Santo e demais GTs Regionais (Centro Oeste; Nordeste 1; Nordeste 2; 

Norte; Sul) O acompanhamento das frentes de atuação se dá em cinco eixos divididos em 

Gestão; Currículo; Ambiente; Metodologia e Intersetorialidade. 

O primeiro eixo, Gestão, é compreendido como inovador e criativo a partir de 

uma corresponsabilização na construção e gestão do projeto político-pedagógico, para isso 

faz-se necessária uma estruturação do trabalho da equipe, da organização do espaço, do tempo 

e do percurso do estudante com base em um sentido compartilhado de educação que orienta a 

cultura institucional e os processos de aprendizagem e de tomada de decisão garantindo-se 

que os critérios de natureza pedagógica sejam levados como prioridades. 

O segundo eixo, Currículo, é dividido em três subpontos. O primeiro 

caracterizado pelo desenvolvimento integral de currículo com o foco na formação integral, 

reconhecendo a multidimensionalidade da experiência humana - afetiva, ética, social, cultural 

e intelectual. O segundo a produção de conhecimento e cultura com o intuito de reconhecer 

estratégias voltadas para tornar a instituição educativa um lugar de produção de conhecimento 

e cultura, a partir das identidades do território, que conecta os interesses dos estudantes, os 

saberes comunitários e os conhecimentos acadêmicos e, com base nesta conexão, transforma 

o contexto socioambiental. 
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Por fim, o terceiro caracteriza-se por identificar no currículo princípios de 

sustentabilidade (social, econômica, ecológica, cultural) que realizem a integração de práticas 

que promovam uma nova forma de relação do ser humano com o contexto planetário. O 

terceiro eixo, Ambiente, divide-se em dois subpontos. O primeiro visa localizar um lugar 

compatível com novas práticas educativas em seu ambiente físico que manifeste a intenção de 

alcançar uma educação humanizada, potencializadora da criatividade, com a convivência 

enriquecedora nas diferenças. 

O segundo busca um ambiente acolhedor e solidário que favoreça estratégias que 

fomentam um ambiente voltado para a aprendizagem, com estímulo ao diálogo entre os 

diversos segmentos da comunidade, a mediação de conflitos por pares, o bem-estar de todos, a 

valorização da diversidade e das diferenças, colaborando para a promoção da equidade. 

O quarto eixo, Metodologia, divide-se em três subpontos. O protagonismo do 

estudante é o primeiro, como o intuito de buscar estratégias pedagógicas que reconhecem os 

estudantes como participantes ativos em redes sociais e comunitárias, nas quais interagem, 

colaboram, debatem e produzem novos conhecimentos. Estas estratégias potencializam o uso 

que os estudantes fazem dos diversos recursos e tecnologias, inclusive as digitais, para 

ampliar suas interações e exercer sua autonomia. 

O segundo visa à Personalização como uma busca por estratégias pedagógicas que 

reconhecem os estudantes em suas singularidades e garantem que todos possam aprender, de 

acordo com seus ritmos, interesses e estilos. Por fim, os Projetos localizados na metodologia 

das escolas é o terceiro subponto, que busca a organização de projeto de interesse dos 

estudantes que impactem a comunidade e que contribuam para a sua formação profissional. 

O último eixo que fundamenta os critérios para definir uma escola como 

inovadora e criativa, segundo o programa do MEC, é a Intersetorialidade, caracterizada pela 

rede de direitos que busca a promoção de produtos sociais em comum em parceria com 

diversos setores interessados em colaborar com a sociedade e fornecer estratégias em rede 

envolvendo a comunidade, para a garantia dos direitos fundamentais dos estudantes, 

reconhecendo-se que o direito à educação é indissociável dos demais.  

Destacamos, por sua vez, as palavras de Frigotto e Ciavatta (2003, p. 46) quando 

afirmam que “em determinadas épocas, certas palavras são focalizadas e afirmadas e outras 

silenciadas ou banidas. Isso não é fortuito”. Este entendimento nos leva a buscar entender que 

no contexto sócio-político-econômico em que a sociedade brasileira vive na atualidade, 

mudanças de prioridade são estabelecidas, sendo a educação básica por vezes esquecida 

retratada no fato de que este programa se encontra desde janeiro de 2016 sem avançar, 



75 
 

estagnado, o que sugere a falta de investimento e interesse na melhoria da educação básica 

pública.  

Porém, a busca por iniciativas criativas na escola resiste, pois é a partir da 

esperança de dias melhores que continuamos a investir na educação, mesmo com pouco. A 

seguir apresentaremos a metodologia que foi utilizada para a construção da presente pesquisa.  
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6 METODOLOGIA 

 

Nossa pesquisa tem como foco principal a criatividade na escola. Diante dessa 

realidade, com a pesquisa em questão pretendeu-se investigar como o currículo de uma escola 

premiada pelo MEC com o selo do Programa Inovação e Criatividade contempla a dimensão 

criatividade em seu currículo e em suas práticas pedagógicas. Os sujeitos da pesquisa são 

professores e gestores da escola (direção e coordenação), sendo como principal critério de 

inclusão na pesquisa a participação e/ou conhecimento do programa que certificou a escola e 

como critério de exclusão aqueles que não participaram e/ou conheceram o programa que se 

dará a partir da imersão no campo de pesquisa por um mês. 

 

6.1 Pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 31), caracteriza-se 

por preocupar-se com elementos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 

na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2007), a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), há ao menos cinco características atribuídas à 

investigação qualitativa, são elas: 1) A fonte de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; 2) Descritiva; 3) Os investigadores interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 4) Os investigadores tendem 

a analisar os seus dados de forma indutiva e 5) O significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa. Destacam que “ao apreender as perspectivas dos participantes, a 

investigação qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é 

frequentemente invisível para o observador externo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

Desta forma, a presente pesquisa busca manter o caráter qualitativo à medida que 

os dados forem sendo agrupados e discutidos, ressaltando o contexto e as possibilidades para 

os projetos serem realizados no cotidiano das escolas. 
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6.2 Tipo de pesquisa 

 
Figura 2 - Tipos de Pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base em Gil (2007) 

 

A pesquisa quanto aos objetivos classificou-se como uma Pesquisa Exploratória 

que de acordo com Gil (2007) busca proporcionar uma maior familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explícito ou visando construir novas hipóteses para a pesquisa, sendo que 

para isso utiliza-se de levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema investigado; análise de exemplos que instiguem a 

compreensão, classificando-se como Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

Por sua vez, no que se refere aos procedimentos técnicos será abordado um 

Estudo de caso etnográfico, o que segundo André (1995, p. 31) 

 
Para que seja reconhecido como um estudo de caso etnográfico é preciso, antes de 
tudo, que preencha os requisitos da etnografia e, adicionalmente, que seja um 
sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal como 
uma pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social. O caso pode ser 
escolhido porque é uma instância de uma classe ou porque é por si mesmo 
interessante. De qualquer maneira o estudo de caso enfatiza o conhecimento do 
particular. O interesse do pesquisador, ao selecionar uma determinada unidade, é 
compreendê-la como uma unidade. Isso não impede, no entanto, que ele esteja 
atento ao seu contexto e às suas inter-relações como um todo orgânico, e à sua 
dinâmica como um processo, uma unidade em ação. 

 

Dessa forma, três observações precisam ser feitas. A primeira é caracterizar um 

estudo de caso, o que segundo afirma Moraes (2006, p. 664) define-se como uma investigação 

que busca destacar casos que se sobressaem dos demais. Segundo a autora, “queremos 

justamente ressaltar o dado singular – que pode ser definido como aquele que se sobressai 

dentro das regularidades que caracterizam o conjunto a ser analisado, o diferente, o que foge à 

regra”. 
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Yin (2001, apud MORAES, 2006) afirma que um estudo de caso investiga-se um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida, sobretudo quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Antônio Carlos Gil (2007) ressalta que 

o propósito do estudo de caso não é o de propiciar o conhecimento detalhado das 

peculiaridades de uma população, mas o de propiciar uma visão ampla do problema ou de 

localizar possíveis fatores que colaboram ou são por ele influenciados. 

A segunda observação é definir a etnografia, o que segundo André (1995) pode 

ser definido como “um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a 

cultura e a sociedade. Etimologicamente etnografia significa ‘descrição cultural’” (ANDRÉ, 

1995, p. 27), considerando que, se para os etnógrafos o foco de interesse é a descrição da 

cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a 

preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo educativo.  

A terceira consideração a fazer é que, segundo André (1995), existe uma diferença 

de enfoque nas duas áreas (Etnografia e Educação), o que faz com que certos requisitos da 

etnografia não sejam, nem necessitem ser, preenchidos pelos investigadores das questões 

educacionais. Requisitos esses sugeridos por Wolcott (1988) a exemplo, uma permanência do 

pesquisador em campo, o contato com outras culturas e o uso de amplas categorias sociais na 

análise de dados, considerando assim o que se tem feito é uma adaptação da etnografia à 

educação levando a concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu 

sentido estrito. 

Sendo assim, a autora ressalta que para um trabalho ser caracterizado como do 

tipo etnográfico em educação, precisa de antemão fazer uso das técnicas que tradicionalmente 

são associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a 

análise de documentos, sendo esse os instrumentos em que a presente pesquisa se utilizou. 

Destaca por fim, o período de tempo em que o pesquisador mantém esse contato 

direto com a situação estudada, conforme a autora pode variar muito, indo desde algumas 

semanas até vários meses ou anos que 

 
evidentemente dos objetivos específicos do trabalho, tal decisão vai depender da 
disponibilidade de tempo do pesquisador, de sua aceitação pelo grupo, de sua 
experiência em trabalho de campo e do número de pessoas envolvidas na coleta de 
dados (ANDRÉ, 1995, p. 29). 
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Dessa forma, através da imersão no campo de pesquisa equivalente ao tempo de 

um mês, a pesquisa buscou elaborar de um estudo de caso etnográfico com a finalidade de 

compreender como a escola pesquisada tem lidado com a criatividade. 

 

6.3 Método 

 

O método pelo qual a presente pesquisa se fundou é a dialética, no sentido de que 

busca dialogar com a escola, seus agentes e as informações levantadas a fim de desenvolver 

uma pesquisa que dê voz aos sujeitos participantes. A dialética é considerada como a mais 

elaborada forma da filosofia, do grego dialetiké, debate ou a arte do diálogo. Apesar de não 

haver um consenso de quem fundou o método, alguns acreditam que tenha sido Sócrates, 

outros, Aristóteles, o método também defendido por Platão e ao longo da história diversos 

filósofos e pensadores aderiam a dialética como forma de expor suas argumentações. 

Dentre eles encontram-se também Heráclito na Grécia Antiga, no período 

medieval, a dialética era um estudo obrigatório que compunha o Trivium e o Quadrivium, no 

ensino das sete Artes liberais. Friedrich Hegel; Immanuel Kant, Karl Marx, também se 

utilizaram do método. Dessa forma, o conceito de dialética pode ser utilizado por diferentes 

doutrinas filosóficas, pois, resumidamente busca não interpretar, mas refletir acerca da 

realidade. 

À vista disso, a pesquisa parte do princípio de que o método dialético na pesquisa 

é deve ser feito a partir de uma análise crítica do objeto visando encontrar elementos que o 

fazem ser o que é, pois, sua compreensão busca a totalidade do processo. Segundo Diniz e 

Silva (2008, p. 13), a dialética pode “orientar a reflexão crítica do mundo quando o 

pesquisador começa a interrogar-se sobre o que está por trás da aparência dos fenômenos”.  

Para as autoras, a verdade não aparece, ela está escondida nos não ditos, nos 

interditos das relações sociais e para isso faz-se necessário exercitar o raciocínio dialético em 

busca de respostas para situações que aparentam já estarem postas e partindo dessa concepção 

que a presente pesquisa se fundará.  

 

6.4 Lócus da pesquisa 

 

O lócus da pesquisa foi uma Escola Municipal de Ensino Público de Fortaleza 

(Educação Infantil e Ensino Fundamental), certificada com o selo de inovadora e criativa pelo 
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MEC, tendo como público alvo os professores e gestores dessa instituição, bem como seu 

projeto político pedagógico. 

 

6.5 Procedimentos de coleta de dados – instrumentos 

 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas utilizando 

como registro da fala a gravação de áudio do diálogo com o/a diretor(a), o/a coordenador(a) 

da educação infantil e o/a coordenador(a) do ensino fundamental, bem como seis docentes da 

escola, de preferência, três professores experientes (a partir de cinco anos de docência) e três 

professores recém-formados, totalizando um número de nove participantes entrevistados. 

Os registros das entrevistas foram realizadas por meio da gravação de áudios (ver 

roteiro das entrevistas no apêndice) no ambiente da escola em que o entrevistado se sentir 

mais adequado e em seu horário de planejamento, momento em que o docente se retira de sala 

para planejar suas aulas da semana. 

As observações do cotidiano da escola foi realizada em forma de diário de campo, 

no qual foram descritos fatores relevantes para a pesquisa como, por exemplo, momentos do 

cotidiano escolar e práticas pedagógicas de situações que a escola acredita estar contemplando 

a dimensão criatividade. Foram utilizados como recurso de coleta de dados fotografias e o 

projeto político pedagógico (inclusive o currículo da escola) que será um documento de 

estudo em busca de identificar como a escola contempla a criatividade desde sua concepção 

de escola, de docente e de discentes. 

Os participantes, por sua vez, foram escolhidos inicialmente, como principal 

critério de inclusão, a participação e/ou conhecimento do programa que certificou a escola 

com o selo do MEC no Programa Inovação e Criatividade, bem como para critério de 

exclusão aqueles que não participaram e/ou desconhecem o Programa, sendo contatados, a 

priori a partir da imersão no campo de pesquisa e apresentação inicial do projeto a equipe 

gestora e docente, buscando em um contato inicial identificar participantes voluntários para a 

pesquisa e a posteriori por meio de sorteio, selecionar três professores experientes e três 

recém-formados. 
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6.6 Análise de dados 

 

Ao que se refere à análise de dados, foi utilizado a técnica Análise de Conteúdo, 

em que se objetiva realizar uma reflexão sobre as condições de produção e reconhecimento 

dos assuntos abordados nas falas dos entrevistados. Análise de Conteúdo, segundo Bardin é: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 1995, p. 48).  

 

Posteriormente à Análise de Conteúdo, os dados foram agrupados por categorias 

com o intuito de identificar as semelhanças entre os discursos presente nas questões. De 

acordo com Almeida, Pinto e Piccoli (2007), esta abordagem multivariada admite identificar 

padrões ou relações subjacentes entre as várias questões de um instrumento e determinar se a 

informação pode ser condensada ou resumida em um conjunto menor de fatores ou 

componentes. 

Sendo assim, é por meio da Análise do Conteúdo que esta pesquisa pretende 

analisar as entrevistas semiestruturadas, as observações e os documentos que serão meios para 

chegar à finalidade da pesquisa que é compreender como uma escola do município de 

Fortaleza tem lidado com a criatividade a fim de identificar fatores que possam contribuir 

para a formação de agentes criadores e não apenas reprodutores de informações. 

 

6.7 Aspectos éticos  

 

Para cumprimento dos aspectos éticos da pesquisa, após a qualificação e 

aprovação foi enviado juntamente com a Carta de Apreciação Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará – CEP/UFC/PROPESQ (APÊNDICE B), o Termo de 

Compromisso (APÊNDICE C) que foram encaminhados ao Comitê de Ética em Pesquisa na 

Área da Saúde da UFC, considerando a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que rege as pesquisas com seres humanos.  

Após sua aprovação, dirigi-me à Regional de Educação em que a escola se 

vinculava para conseguir o encaminhamento para a escola em que iria realizar a pesquisa. Em 

seguida, apresentei-me a escola e deu-se início à coleta de dados, de modo que, 

primeiramente, foi apresentado a todos os sujeitos das pesquisas o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE), que contém os objetivos, assegura anonimato aos participantes, 

direito de não participação, riscos e benefícios esperados e garantia ao sigilo dos dados 

coletados (APÊNDICE D). Após a leitura e assinatura do referido documento procedeu-se a 

coleta de dados.  

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

após terem conhecimento dos objetivos e metodologia do trabalho, neste documento foi 

explicitada a importância da pesquisa e a aplicação dos questionários para futuras análises e 

publicações dos resultados obtidos. 

Esses resultados serão apresentados no próximo capítulo. 
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7 ESCOLA E CRIATIVIDADE (PESQUISA DE CAMPO)  

 

O capítulo que a seguir busca detalhar e analisar os dados encontrados com a 

pesquisa de campo, desde as primeiras impressões encontradas no lócus da pesquisa até a 

análise das entrevistas aplicadas com os sujeitos. 

A tabela abaixo tem como finalidade apresentar o contexto sociodemográfico do 

município a qual a escola está inserida, buscando compreender a população que frequenta a 

escola pesquisada, os meios de cultura e lazer que são ofertadas a elas, bem como os demais 

suportes de assistência em que são disponibilizados. 

• Contexto Sociodemográfico do Município – Fortaleza 
População • 2.609.716 (IBGE, Censo 2014) 
 
Cultura e 
lazer 

 
• TV a cabo: sim 
• Provedor de internet: sim 
• Ginásio poliesportivo: sim 
• Livraria: Sim 
• Shopping center: sim 
• Estações de rádio: AM (6); FM (23) 
• Biblioteca pública: 1 
• Museus: 32 
• Teatros: 16 
• Cinemas: 14 
• Jornais: 5 
(IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014) 

 
Outras 
Informações 

 
• Guarda Municipal: sim 
• Delegacia da Mulher: sim 
• Conselho Tutelar: sim 
• Conselho de Educação: sim 
• Situação do Conselho de Educação: regulamentado e instalado 
 (IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014) 

Fonte: Elaborado pela autora com base no IBGE, Censo 2014 e IBGE, Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais, 2014. 
 

A segunda tabela delimita-se ao contexto educacional presente no estado e 

munícipio a qual a escola pesquisada se encontra buscando assim situá-la em meio ao total de 

matrículas na rede pública do ano em que a escola foi premiada como inovadora e criativa, 

destacando-se em meio aos números o trabalho realizado pela equipe e famílias da referida 

escola. 
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• Contexto educacional 
UF/Capital Matrículas na rede pública (2015) 
 Total Creche Pré-

Escola 
Fundamental Médio Jovens e 

Adultos 
Ceará 965.307.464 104.378 168.670 1.012.464 330.247 151.210 
Fortaleza 320.626 16.069 21.181 173.325 73.459 36.592 

Fonte: INEP. Censo Escolar 2015. 
 
• Caracterização da Escola 
 

O entorno 
 
A população do bairro em que está localizada a escola pesquisada possui um 

baixo poder aquisitivo, com casas de variados padrões, desde apartamentos e pequenas 

residências a sítios. Sua infraestrutura conta com supermercados; Centro Urbano de Cultura, 

Arte, Ciência e Esporte (CUCA), que oferece cursos e programações culturais a comunidade; 

e um Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS). O meio de transporte 

predominante é o ônibus, apesar das poucas linhas de ônibus, e as motocicletas. Possui 

algumas ruas asfaltadas enquanto outras ainda não são e apresenta buracos em diferentes 

pontos do percurso. 

O bairro é, segundo o último Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o mais populoso de Fortaleza com 80.303 habitantes, porém apresenta 

problemas de segurança, sendo constantes as reclamações de moradores vítimas de assaltos, 

furtos de veículos e o tráfico de drogas. Os jovens são os maiores alvos, em geral se unem a 

gangues para realização de pequenos e grandes delitos, porém em meio a tudo isso há a 

presença de projetos sociais idealizados por personagens da comunidade que lutam em 

combate à violência. 

No entorno do bairro funcionam 20 escolas divididas entre públicas e particulares. 

Do ponto de vista da saúde, o bairro conta com três postos de saúde de atendimento 

ambulatorial, insuficientes para a demanda local, e é atendido pelo Metrofor. Por ser um 

bairro histórico, possui ainda casas e prédios de arquitetura barroca e nas proximidades é 

possível cruzar uma antiga linha férrea, em torno da qual foram erguidas as mais antigas 

construções. Apesar das dificuldades, é habitada por uma população festiva, com movimentos 

populares e forte história local com líderes comunitários atuantes. 
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A unidade escolar 
 

 A tabela que se segue busca identificar os aportes que a escola pesquisada possui com 

o intuito apresentar informações gerais sobre a instituição e sua estrutura física. 

Fonte: Proposta Político Pedagógico da Escola Pesquisada 

Primeiras impressões 

Ao avistar aquela pequena casa, um prédio antigo ao redor de uma praça bem no 

centro do bairro, veio à minha mente a velha música de criança: “Era uma casa muito 

engraçada, não tinha teto, não tinha nada...” Não havia à primeira vista nada de especial, 

parecia ser apenas mais uma escola do município sem recursos. Conheci uma das 

coordenadoras que muito simpática se propôs a me apresentar a escola e os projetos e a cada 

criança, enquanto a diretora chegava. Em pouco mais de 20 minutos, havíamos percorrido 

toda a estrutura da escola que funcionava em uma antiga casa do bairro. 

Informações gerais • Data da fundação: 1997 
• Etapas de atendimento: creche, pré-escola, 

ensino fundamental (1° e 2°ano) 
• Número de alunos matriculados: 309 
• Número de docentes: 22 
• Projeto Político Pedagógico: Sim 
• Parcerias Frequentes: Centro Urbano de 

Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA);  
Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS); Posto de saúde do bairro. 
 

Infraestrutura 
Física 

• Número de salas de aula: 11 
• Sala de informática: Não 
• Sala de recursos para alunos da educação 

especial: Não 
• Biblioteca: Não 
• Pátio: Sim 
• Quadra de esportes: Não 
• TV: Não 
• Datashow: Sim 
• Sala de professores: Sim 
• Banheiros para usos de alunos: Sim 
• Banheiros para usos de professores: Sim 
• Telefone: Sim 
• Aparelhagem de som: Sim 
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A curiosidade continuava a me rodear, mas o que, afinal, havia naquela escola que 

a tornava criativa? Chega a diretora que me chama à sala, apresenta-se e começa a falar da 

escola. Pouco tempo depois, chega um aluno que havia sido mandado a sua sala por ter batido 

em uma menina. Em tom de surpresa, a gestora fala que esta não é a postura de um menino 

inteligente que ele era, que não podia agredir ninguém, muito menos uma menina. A criança 

estava com uma liga de elástico nas mãos, ela pede a liga e faz uma brincadeira popularmente 

conhecida como cama de gato, na qual se perpassa o elástico entre as mãos, o objetivo é 

passar a liga da mesma forma para outra pessoa. Em meio a essa brincadeira, ela deixa a lição 

para o aluno: “É mais difícil usar a cabeça pra pensar, mas vale mais a pena”. 

A criança é liberada e continuamos a conversa sobre a escola. De acordo com a 

gestora, o projeto é fundado em sustentabilidade, diversidade cultural, cultura de paz, 

participação da família. Em seguida, apresenta um panorama sobre as atividades já realizadas 

durante o ano na escola, dos passeios, fotos dos eventos em que participaram, destacando a 

importância defendida pela escola de que a educação extrapola às paredes do prédio e segue 

por toda a comunidade, ruas, bairro. Todos contribuindo para a aprendizagem. 

Chega à sala um pai de uma criança que havia feito um bolo para o aniversário do 

filho para que comemorasse junto com a sua turma e nos oferece um pedaço. Em seguida, 

uma professora mostrando roupas para a Mostra de Artes que algumas mães de alunos da 

escola estavam confeccionando, a gestora se levanta e vai agradecer às mães. “A presença dos 

pais na escola é constante!” – diz a diretora. 

Percebi que outras professoras se aproximaram para também ver o trabalho das 

mães, enquanto outra docente mostrava para as demais, fantasias que havia conseguido para a 

turma que iria apresentar uma dança típica, o Maracatu. A gestora me explica o que é a 

Mostra, um evento que ocorre em parceria com o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e 

Esporte (CUCA) do bairro, em torno do qual a escola e as famílias se unem para que os 

alunos façam uma apresentação cultural construída por eles, e a docente de suas respectivas 

salas ao longo do ano, no teatro do CUCA. Acompanhei as professoras a sala de planejamento 

e fui apresentada pela diretora a elas, que já haviam sido informadas do trabalho que iria 

desenvolver na escola. 

O intervalo da aula chega e é possível notar a satisfação das docentes em investir 

em suas salas, falando seus projetos, de como as crianças estão envolvidas. Levam-me até a 

uma área externa da escola na qual foram plantados alguns girassóis e me explicam que faz 

parte de um projeto realizado por uma das professoras. Enquanto conversamos, uma criança 

passa por nós e entra no almoxarifado. As gestoras juntamente com a professora da criança 
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correm para tentar retirá-la de lá. Elas me explicam todo o contexto envolvendo a criança, que 

chegou à escola há pouco tempo, transferida devido à indisciplina e agressividade e que estão 

esperando a mãe do garoto chegar para mais uma conversa. Ao sair do almoxarifado, a 

criança começa a pular em cima dos bancos, mesas.  

O ensaio da apresentação de uma das salas começa, ao som de uma música do 

Maracatu Solar, uma turma chega com um estandarte e começa a dançar. A criança que havia 

saído do almoxarifado começa a dançar junto, até que se aproxima de uma boneca feita de 

isopor pelas crianças que iria para apresentação e quebra o braço da boneca. As demais 

crianças começam a chorar, a professora anima-os dizendo que depois eles colam e volta a 

dançar com eles. O garoto corre e uma das gestoras pega-o e o leva para sua sala. 

“Claramente, ele precisa de ajuda! ” – diz uma professora. 

A reunião com a mãe da criança acontece no final da manhã. Pude presenciar o 

diálogo das gestoras com a mãe que diz não saber o que fazer com o filho. As gestoras se 

propõem a ajudar novamente, pois já haviam conseguido uma vaga para um acompanhamento 

clínico para a criança, porém a família não pode ir. A manhã de aula termina, os portões se 

abrem, mães e pais entram na escola e se dirigem às salas de aula para buscar seus filhos na 

porta de sua classe, percebo que conversam com as professoras. 

Saio com a sensação de que aquela escola é mais do que um prédio, “mas era feita 

com muito esmero...” 

 

O espaço físico 

A estrutura física da escola é dividida em dois prédios. O primeiro prédio 

apresenta uma sala de direção compartilhada com a sala da coordenadora pedagógica da pré-

escola e fundamental 1 e em outro espaço, próximo a sala das gestoras, há uma sala dos 

professores. Possui um banheiro infantil feminino e outro masculino e um banheiro para 

professores e funcionários. Não possui biblioteca, porém um projeto de leitura é desenvolvido 

em uma sala multifuncional que comporta uma sala de vídeo no mesmo espaço. 

O laboratório de informática é móvel, por não possuir aparelhagem eletrônica para 

todas as salas, sendo os notebooks disponíveis para utilização das docentes. Não possui 

refeitório, e as alimentações são servidas nas salas, mas apresenta uma cozinha, com duas 

funcionárias, acompanhadas pelo Distrito de Educação, no setor de merenda escolar.  

O pátio interno fica no centro da estrutura da escola, onde ocorrem culminâncias 

de projetos, festividades, projeção de vídeos e fotos, ensaios, reuniões. Possui um 

almoxarifado que armazena os materiais escolares e equipamentos como aparelhos 
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eletrônicos. No espaço externo, há um pequeno parque com brinquedos de madeira e uma 

pequena área acimentada que dá acesso ao segundo prédio9. 

O segundo prédio abriga as crianças da educação infantil. Ao subir uma escada de 

cinco degraus, entramos em um corredor que finaliza dentro do espaço da creche, o qual 

possui três salas de aula do lado direito, uma área divisória ao centro e três salas de aula do 

lado esquerdo. As salas têm um padrão estrutural em que as paredes medem pouco mais de 1 

metro, com um pequeno portão em cada sala com cadeiras e mesas pequenos seguindo o 

padrão em todas as creches do município. 

Possui uma coordenação, uma cozinha, dois banheiros e um pequeno pátio onde 

as crianças fazem suas refeições. Atende crianças em período integral, bem como turmas que 

ocorrem no período da manhã encerrando no começo da tarde e as que começam a tarde 

finalizando no começo da noite. 

As docentes e gestoras que participaram da pesquisa, conforme assegurado pelo 

Termo de Livre e Esclarecido, tiveram a identidade preservada, sendo referidas apenas por 

siglas, conforme o quadro abaixo o qual descreve sua função e formação acadêmica. 

                                                           
9Observei o parque em um momento em que uma turma de 1° ano do fundamental estava em seu horário de 
intervalo. Perto de mim, chegou um garoto, olhou-me e sentou do meu lado, viu minha caderneta e perguntou: 
“O que você está fazendo?”; Respondi: “Estou aqui no parque com vocês, só isso!” Ele continuou: “Você pensa 
que eu não sei que você está nos pastorando?!” e saiu sorrindo. *Pastorando é um termo cearense que significa 
observando. 

Cargo exercido na escola Sigla Formação 

Coordenadora da pré-escola e ensino 

fundamental 1/ Gestora 

G1 Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-

Graduação em Psicopedagogia; Gestão e 

coordenação escolar 

Diretora/Gestora G2 Licenciatura Plena em Pedagogia, Pós-

Graduação em Psicopedagoga, Especialista 

em Metodologias do Ensino da Arte, e 

Gestão Escolar; Mestre em Educação 

Brasileira  

Coordenadora do Centro de Educação 

Infantil/Gestora 

G3 Licenciatura Plena em Pedagogia; Pós-

Graduação em Psicopedagogia; Direito 

(cursando)  

Professora do 2° ano do ensino 

fundamental 1 

P1 Licenciatura Plena em Pedagogia; Pós-

Graduação em Psicopedagogia 
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Fonte: Elaborado pela autora  

 

Projetos desenvolvidos pelas Docentes 

 Os projetos aqui descritos são referentes às ações desenvolvidas no ano de 2016 

pelas professoras da escola pesquisada e por elas construídos. Destaco que esses trabalhos 

foram divulgados pelas professoras não apenas na Mostra de Arte, mas em blogs pessoais das 

docentes, revistas, palestras ministradas por elas, capítulos de livros, ou seja, as ações 

desenvolvidas na escola possuem incentivo da gestão, bem como motivação pessoal para que 

sejam professoras pesquisadoras. 

Dessa forma, busquei a partir do relato das docentes elaborar uma lista dos 

projetos relatados nas entrevistas e construídos por elas, buscando intercalar com comentários 

narrados pelas professoras, naqueles em que além de pontuar os objetivos dos projetos, 

descreveram fatos particulares da construção. 

 

1) Projeto Identidade  

• Idealizador(a): P4 

• Público Alvo: Ensino Fundamental – 1° ano 

• Objetivo: promover a integração das crianças, a apropriação da escrita e da 

oralidade e valorização do seu nome próprio, bem como no resgate da dignidade e 

da cidadania, através do fortalecimento da identidade, da cultura, e do 

restabelecimento da autoestima. 

Professora do infantil 3 P2 Licenciatura Plena em Pedagogia; 

Especialização em Ensino de Matemática e 

Especialização em Educação Infantil 

Professora do infantil 3 P3 Licenciatura Plena em Pedagogia  

Professora do 1° ano do ensino 

fundamental 1 

P4 Licenciatura Plena em Pedagogia; Pós-

Graduação em Docência nos anos iniciais do 

ensino fundamental e Gestão Escolar 

Professora do infantil 4 P5 Licenciatura Plena em Pedagogia; 

Bacharelado em Serviço Social 

Professora do infantil 2 P6 Licenciatura Plena em Pedagogia 

Professora do 1°ano do ensino 

fundamental 1 

P7 Licenciatura Plena em Pedagogia;  

Pós- Graduação em Educação Infantil 
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• Metodologia: Construção individual dos alunos da sua Certidão de Nascimento e 

a partir desses dados ampliar para debate sobre identidade, cidadania, cultura e 

dignidade. 

 

2) Projeto Musicar Letrando 

• Idealizador(a): P4 

• Público Alvo: Ensino Fundamental – 1° ano 

• Objetivo: Construir o alfabeto juntamente com os alunos de forma significativa 

aliando música a língua portuguesa. 

• Metodologia: Trabalho com a leitura de memória através das letras de músicas, 

trabalhando os ritmos diversos do Brasil, compositores e intérpretes, culminando 

com o Alfabeto Musical com atividades de intervenção dos níveis de leitura e 

escrita. 

 

3) Projeto A Saia Literária 

• Idealizador(a): P4 

• Público Alvo: Escola pesquisada e município 

• Objetivo: Encantar as crianças e levá-las ao maravilhoso "Mundo da Fantasia 

com o intuito de desenvolver a linguagem oral do educando; estimular a leitura; 

possibilitar o desenvolvimento de ideias; aprender procedimentos e 

comportamentos leitores; conhecer narrativas literárias dentre eles: Monteiro 

Lobato e seus personagens, de Contos Indígenas, da Metamorfose da Borboleta, 

do livro gigante do Alfabeto Musical e pode ser portador de vários temas. 

Metodologia: Construir uma grande saia que possa ser utilizada pela docente que 

contará a história infantil. A saia precisa ser colorida e com vários bolsos onde os 

desenhos dos personagens da história serão guardados e apresentados à medida 

em que história é contada. 

 
A Saia Literária, começou com a apresentação dos personagens do Sítio do Pica Pau 
Amarelo; Projeto "Quem ama cuida", mostrando a transformação da mulher em mãe 
e das pessoas que cuidam das crianças nas escolas (mãe, pai, vó, vô, tia, tio e 
conhecidos) e o Projeto Ivan Cruz, onde trabalhei a interdisciplinaridade entre as 
obras do artista, a Educação Física, Português e Matemática, confeccionando alguns 
brinquedos apresentados nas obras com material reciclado (Professora 4). 
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4) Projeto Fome de Ler 

• Idealizador(a): P4 

• Público Alvo: Ensino Fundamental – 1° ano e demais turmas da escola 

• Objetivo: proporcionar a degustação de boa leitura no ambiente diferente e 

estimulante, ampliando o vocabulário e o conhecimento dos educandos. 

• Metodologia: O projeto foi construído a partir de uma geladeira antiga e quebrada 

que havia na escola e em uma sala não utilizada da escola, as professoras se 

mobilizaram para arrecadar livros e utensílios domésticos do ambiente culinário e 

criaram um ambiente aconchegante de cozinha com livros por todos os lados. 
Deixa eu te contar a história daquela geladeira. Olha, pra você vê como as coisas 
acontecem aqui. Começou ali na minha turma, não tinha armário pra mim, e a P4 
me disse: “Não tem armário, verba não tem, mas tem uma geladeira”. Eu quero! 
Ora, mas se eu fui criada nessa história de pegar caixa de fósforo e fazer brinquedos, 
eu quero a geladeira pra fazer um armário! [...] Todo mundo que chegava na sala ia 
e via a geladeira e dizia: “Olha, uma geladeira!? Tá chique!” Eu abria estava cheia 
de livros, material. Os meninos também diziam: “Tia, tem água? Tia, tem suco?” E 
eu: “É não, é o material de vocês!” O único problema da geladeira era que todo 
mundo abria. Não tinha tranca até que a P4 pediu: “Tia, eu tive uma ideia de fazer 
um projeto com a tua geladeira, tu me empresta?” Eu disse: “Leve! É sua! Pode 
levar! Agora, depois você me devolve, tá?” Quando meu armário chegou, ela levou 
a geladeira, é por isso que eu digo, a gente se surpreende, é isso que eu vejo o que é 
criatividade, é você ir além. Eu tava ali com a geladeira na minha frente, cadê que eu 
tive essa ideia? Ela teve. É isso que eu admiro, entende? As pessoas terem essa 
capacidade de transformação. Eu: Caramba P4, que ideia boa! Ela pegou a Magali e 
botou o projeto Fome de Ler, porque a Magali é faminta. Naqueles balõezinhos ali, a 
Magali tá pensando no livro do Sítio do Picapau Amarelo, tem a Chapeuzinho 
Amarelo de Fome, ela pensando em vários livros com cara de faminta, ela fez o 
projeto com tudo que é de cozinha, um escorredor de prato, ela botou os livros, 
botou uma panela bem grande, ela botou um monte de livros dentro. Então assim, no 
universo culinário e da alimentação ela botou os livros (Professora 5). 

 

5) Projeto Corpo, Saúde e Higiene 

• Idealizador(a): P2 

• Público Alvo: Infantil 3 e demais turmas da escola 

• Objetivo: levar os alunos a conhecer e valorizar o próprio corpo, 

conscientizando-os sobre a importância da higiene para uma vida saudável. Esse 

projeto foi desenvolvido com vinte crianças com idade entre 3 e 4 anos por 15 

dias (Projeto contemplado pela Empresa CIS na ação “Educador que faz a 

diferença”). 

• Metodologia: Foram realizadas ações de contação de história e de ensino a 

higiene pessoal através da ludicidade e da prática cotidiana da construção de 

hábitos de higiene. 
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6) Projeto Brincando e Aprendendo com a Natureza - O que tem no jardim? 

• Idealizador(a): P2 

• Público Alvo: Infantil 3 e demais turmas da escola 

• Objetivo: Conhecer e preservar a natureza, assim como as formas de vida e sua 

sobrevivência, vivenciando a alegria da presença multicolorida das flores, levando 

a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da 

natureza proporciona (Projeto contemplado pela Empresa CIS na ação “Educador 

que faz a diferença”); 

• Metodologia: No pátio da escola foi construído um jardim com materiais 

recicláveis, no qual foram plantadas hortaliças e flores pelas crianças que 

construíram o hábito de cuidar do jardim e conhecer os bichos que por ocasião do 

jardim surgiram. 

 
Eles cuidaram dessa hortinha, desde o momento de plantar as sementes, foram 
cuidando até o momento de colher e foi usado ali na nossa própria cozinha no lanche 
deles, eles viam aqui quando estava tudo pronto, colhiam, levavam pra Dona 
Romilda que é a nossa cozinheira, na cozinha (Professora 2). 

 

7) Projeto Sustentabilidade  

• Idealizador(a): P2 

• Público Alvo: Infantil 3  

• Objetivo: Desenvolver atitudes de cooperação, respeito e preservação do meio 

ambiente e conhecer os problemas ambientais e as suas consequências para todas 

as formas de vida (Esse projeto teve como culminância a dramatização da música 

“Xote Ecológico – Luiz Gonzaga” na Terceira Mostra de Arte no teatro do Cuca 

do bairro); 

• Projeto interdisciplinar: envolveu educação ambiental, sustentabilidade, música, 

história, valores humanos. 

• Metodologia: O projeto foi desenvolvido com ações práticas e lúdicas onde 

foram apresentados temas sobre a natureza, a biodiversidade, músicas sobre a 

natureza, história de Chico Mendes, ações de reciclagem e reutilização. 
A minha turma apresentou também sobre o tema sustentabilidade. Foi o xote 
ecológico. Que foi trabalhada inclusive em sala, a letra da música com as crianças, 
que trabalha a questão da poluição que está destruindo o nosso planeta (Professora 
2). 
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8) Projeto Brincando e Aprendendo com o Meio Ambiente 

• Idealizador(a): P2 

• Público Alvo: Infantil 3 

Objetivo: Construção de jogos e dinâmicas por meio de objetos recicláveis 

coletados pelas crianças e suas famílias. 

• Metodologia: Nesse projeto foram confeccionados alguns jogos utilizando 

produtos reciclados: Jogo “Letras móveis recicladas, construindo o nome” e jogo 

“Pescaria alfabética reciclada” (Experiências publicadas em uma Coletânea de 

Experiências da Educação Infantil sobre Oralidade, Leitura e Escrita, volume 1). 

 

9) Projeto Vila das Letras  

• Idealizador(a): P7 

• Público Alvo: 1° ano do Ensino Fundamental 

• Objetivo: Reconhecer as letras presentes no cotidiano das crianças, bem como a 

coleta de rótulos. 

• Projeto interdisciplinar: envolveu português, artes plásticas, geografia, ciências. 

• Metodologia: Construção de uma vila fictícia em que as letras encontradas pelas 

crianças em sua comunidade foram destaque. 

 
Mostramos e pedimos que as crianças observassem por onde eles passavam no 
caminho de casa para a escola tinha letras e que para ler a gente não precisa só de 
livros, que nos rótulos dos alimentos e dos materiais de higiene e limpeza, também 
tem letras e eles começaram a trazer para sala os rótulos e alguns fizeram a 
comparação com a letra que iniciava seu nome, que tinha a mesma quantidade de 
letras. (Professora 7) 

 

10) Projeto Rio Cocó  

• Idealizador(a): P7 

• Público Alvo: 1° ano do Ensino Fundamental 

• Objetivo: Conhecer a biodiversidade presente no Rio Cocó, sua história; 

• Projeto interdisciplinar: envolveu letramento, música, ciências, geografia e aula 

de campo; 

• Metodologia: Estudo da biodiversidade presente no rio Cocó em sala com 

atividades de escrita, leitura, música e visita ao rio em uma aula de campo. 
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O Rio Cocó foi um projeto da minha sala, eu tenho orgulho desse projeto, eu e a 
L.D. (professora substituta)! Um dia ela colocou um CD sobre o Rio Cocó e eles 
gostaram: “Tia, vamos desenhar a história?” E desenharam o rio com o lixo, 
desenharam animais que fazem parte da fauna e esse projeto da nossa sala foi para 
uma dimensão maior, já fui pesquisando sobre a história, já passei para eles pesquisa 
para casa e uns perceberam que na agenda do ano passado falava sobre o Rio Cocó e 
começamos a contar a história que o rio nasceu na Serra de Aratanha, na cidade de 
Pacatuba que se estendeu, que veio para Fortaleza, que é um ponto turístico, que é 
um lugar fantástico, maravilhoso, todo mundo gosta muito! As pessoas usam para 
passear, para viver um pouco a natureza e eles se apaixonaram pelo projeto, virou 
assim, quase uma constante e quando a gente entrava na sala eles já cantavam [...] 
decidimos que ia para o CUCA esse pequeno projeto que ficou tão bonito, que você 
ajudou, Ariany! Que ficou muito lindo! Fizemos a terceira mostra de arte”. 
(Professora 7) 

 

11)  Visita ao Baobá 

• Idealizador(a): P1 

• Público Alvo: fundamental, 2° ano e escola pesquisada 

• Objetivo: Estudar sobre as Africanidades, a cultura com suas danças, linguagem, 

trajes e costumes típicos, bem como as lendas africanas. A lenda do Baobá e a 

hiena deu origem ao projeto de visitar um Baobá.  

• Projeto interdisciplinar: envolveu linguagem, cultura africana, cultura cearense, 

música, dança, ciências e história. 

• Metodologia: Músicas africanas foram apresentadas, bem como lendas que 

refletiam o costume dos povos africanos. Visita ao Baobá presente no passeio 

público de Fortaleza e ao Museu Estrigas que inicialmente foi conhecido com o 

intuito de ver o Baobá, mas que deu origem a estudo posterior da cultura cearense. 

 
E teve uma das crianças, no passeio do Museu Firmeza, eu percebi que teve uma 
criança que ela correu quando viu o Baobá e botou o ouvido e ficou assim, ó, 
abraçado e tentando ouvir! Porque na lenda dizia que você escutava o coração do 
Baobá (Gestora 1) 

 
Manda eles desenharem uma árvore que a maioria deles desenha com um tronco 
bem grandão, assim! Que é o Baobá (Gestora 1) 

 
A gente foi visitar o Baobá! Porque eu fiz um projeto sobre uma lenda. Eu adoro 
trabalhar lenda! Eu tava no início do ano trabalhando lendas com os meninos e 
culminou na lenda do Baobá e a hiena e nesse tema da geral da escola sobre as 
africanidades fui levando para esse rumo. Eu disse pra diretora: “G2, tem um Baobá 
tão lindo, centenário. Vamos ver se dá pra levar as crianças lá? Por que eu tô 
fazendo”. E ela: “Ah, Bacana!” E nós conseguimos levar as turminhas todas, eu 
contei a história para escola toda, nós levamos seis turmas para ver o Baobá. 
Fizemos um movimento no centro e foi superbacana, só que a minha turma 
continuou com essa história de Baobá. Os meninos disseram: “Tia, sabia que existe 
Baobá em outros lugares de Fortaleza?” Pronto! Eles ficaram curiosos. E eu: “G2, 
vamos ter que ir (risos). E, foi natural!” E eu disse: “Gente, gente! Tem um Baobá 
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na Caucaia, ele é bebezinho, só tem vinte anos!” E fomos pra Caucaia ver esse 
Baobá! Fizemos a trilha, coisas maravilhosas para ver, mas eles não queriam, 
queriam primeiro ver o Baobá. Pronto! Nós fizemos um trabalho de arte sobre: 
artistas plásticos cearenses. Que foi bacana! O Ademir Martins, os Estrigas, a esposa 
dele que é a Nice que também era artista plástica e que, por coincidência, aqui no 
(bairro que a escola está inserida), na nossa cidade, nós não conhecíamos, eu nunca 
tinha ido lá, por exemplo, lá tem obras do Ademir Martins, que era amigo de 
Estrigas. E lá nessa casa deles que hoje em dia é um museu, um sítio! Superlindo! E 
tem um Baobá incrível que esse Baobá ele tem 42 anos e esse Baobá ele foi uma 
plantinha sementinha lá daquele do centro, que eles viram lá! Gente! Quando eles 
souberam dessa história foi incrível! Malucos! Tia, mas ele é filhinho daquele e 
tudo! Pronto, foi o terceiro Baobá! (Professora 1) 

 
[...] eu trouxe uma música que ela é do dialeto africano e ela faz referência, é uma 
música de ninar que as mães africanas cantam para os bebezinhos... Eu trouxe, é tipo 
um mantra, e eu achei bacana trazer porque ela é meio silabada (iroié no caiê 
manaó), e eu passei a letra na lousa para eles, a gente trabalhou, como que lia. 
Primeiramente, trouxe a melodia, mas eu trouxe mais no sentido de relaxamento, 
porque ela é muito bonitinha. E eles amaram tanto essa música que eles começaram 
a cantar. Eles entravam na sala e “nã nã nã nã” cantando! E eu: “Ah! Pois eu vou 
fazer assim na Mostra” A gente começou a ensaiar, eles cantaram muito lindamente 
e foi que culminou na apresentação da mostra. Então é uma história bem bacana” 
(Professora 1) 

 

12) Projeto Girassol  

• Idealizador(a): P5 

• Público Alvo: Infantil 4 

• Objetivo: Apresentar valores humanos para o convívio em sociedade em torno do 

simbolismo que a flor girassol representa (busca de luz, conhecimento) através de 

ações e práticas solidárias.  

• Projeto interdisciplinar: envolveu educação ambiental, sustentabilidade, valores 

humanos, português, ciências, música e dança. 

• Metodologia: Cultivo da semente de girassol para cada criança; construção de um 

jardim de girassóis; apresentação de músicas com a temática e incentivo de ações 

de solidariedade e sustentabilidade. 

 
A gente começou na Páscoa. Fomos pensar o que a gente vai fazer pra Páscoa? 
Aquela mesma coisa: os símbolos - eu pensei, foi aquela questão dos símbolos, 
como a gente falou, a gente vai do básico. Por que é uma coisa cultural, por mais 
que a escola tente ser plural em todas essas questões, nas questões religiosas também 
a gente também não pode deixar uma tradição, tem um feriado, e as crianças 
precisam saber porque é um feriado, e por que não tem aula? Tem que ter uma 
explicação, que é um feriado religioso, que tem a questão da vida, principalmente da 
época que Jesus foi crucificado, que ele foi preso, mas que Ele tá vivo, que foi da 
igreja católica, mas também da igreja evangélica que são várias igrejas e que precisa 
respeitar isso, é um discurso muito longo. Comecei a pensar, a juntar, eu estava na 
dúvida entre o peixe e o girassol, por conta dessa história da escola, da cultura, as 
práticas de transformar, da reciclagem, do meio ambiente, da questão da 
miscigenação, da mistura de raças e a cultura de paz. Pensei no peixe, pensei na 
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questão ambiental. [...] Mas vinha o girassol, porque eu sou apaixonada por girassol! 
E quando eu comecei a ler, eu digo como é importante a pesquisa. Quando eu 
comecei a ler a história do girassol, do simbolismo que tem o girassol, que ele está 
sempre voltado para o sol, buscando a luz e ao mesmo tempo comecei a ler um 
monte de textos que remete a conhecimento, da pessoa querer ser iluminada, tem a 
parte religiosa também, de seguir a luz, a chama ou de tá procurando sempre a 
iluminação [...] a questão ambiental. Eles estavam num momento assim, bem com 
aquela agressividade, um querendo bater no outro e tem o J.V. na nossa turma, a 
tarde que é cadeirante e os meninos têm um cuidado muito grande com ele. Eles 
gostam muito de cuidar, de dar água, de dar comida na boca, de passear. Então 
assim eu pensei, o J.V. 10 é como se fosse a nossa plantinha, tá todo mundo ali ao 
redor e todo mundo pergunta: “Tu quer isso J.V.? Tu quer ir pro sol?” [...] Vai ser o 
girassol, fui atrás da semente, a gente falou da germinação, como o girassol era 
usado na alimentação, porque faz bem, tudo é lógico de acordo com a idade deles e 
o que eles poderiam entender daquilo. Eu fui falando, a gente vai usar os potinhos 
do iorgut, ao invés de jogar fora, vai ser o nosso vasinho, já trabalhei o nome deles 
porque cada um a gente botou o nome, todo dia eles tinham que procurar o girassol 
deles e tinha a tristeza porque o girassol do colega já tinha nascido e o dele não! 
(risos) Quantas vezes eu fiz isso: Eles saíam, eu ia lá, tinha uns em casa e eu trocava 
os lá de casa que já estava maiorzinho. No outro dia, lá vai triste vê seu girassol. 
Hã!? (Expressão de surpresa) O meu girassol? (risos) Era uma felicidade tão grande! 
Mas não vingou nada. Então vamos plantar aqui na escola, também não rendeu. Eu 
trouxe os artificiais que eu tinha em casa, consegui trazer de uma lojinha uns de 
verdade já grandes, e eles viram, viram a textura a diferença do artificial para o 
natural, as cores, a gente trabalhou a junção de cores, juntava o conteúdo que eu 
estava tratando partindo do girassol. Macio e áspero, a gente trabalhou por conta das 
pétalas a quantidade, que a gente conta a sequência, a representação a gente 
desenhou o girassol de tudo quanto é jeito. Trouxe o Van Gogh, os girassóis, eu 
botei na lousa digital pra eles verem, vários, vários, vários. Música, a música que a 
gente cantou que é do Vinícius de Moraes, eu trouxe e trouxe também da Cidade 
Negra, que eu acho linda as músicas do Cidade Negra e teve outra: “Um girassol nos 
seus cabelos…” (Cantou) do Alceu Valença, até hoje, onde eles veem girassol eles 
ficam: “Tia, um girassol!” (Professora 5) 

 

Projetos desenvolvidos por toda a escola 
Além dos projetos desenvolvidos individualmente pelas professoras, a escola 

desenvolve ações que busca proporcionar Mostra de Arte construída em torno dos projetos 

realizados ao longo do ano letivo pelas professoras juntamente com seus alunos. Dessa forma, 

elaboram apresentações artísticas que buscam refletir as ações exploradas em sala de aula ou 

fora de sala de aula com as quais cada turma se identificou ou explorou, com o objetivo de 

promover a interação da família e escola, os trabalhos realizados durante o ano, são expostos 

em linguagens da dança, música, teatro, artes visuais e literatura. As apresentações são 

realizadas no palco do teatro CUCA e é aberto a famílias e comunidade. A Mostra intitula-se 

– No ar: brincar na terra da luz e contou com três versões, são elas: 

I Mostra de Arte com os eixos temáticos: Diversidade - No Mar de Cultura, 

realizada no ano de 2014 buscou explorar de forma lúdica e criativa a cultura regional, por 

meio de danças, literatura e música o qual as crianças da escola puderam não apenas 

                                                           
10Para preservar a identidade, preferimos utilizar apenas as iniciais do nome da criança. 
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participar, mas construir suas apresentações com o suporte de um aparato cultural como o 

palco do teatro. 

Em 2015, o projeto continua com a II Mostra de Arte, que teve como tema: 

Escola Sustentável: Aprender Brincando, Ações para toda a Vida, a qual iniciou com uma 

proposta das professoras da educação fundamental e infantil que visava contemplar imagens 

do ano letivo que se desenvolve no universo da Natureza, Arte, Cultura e Tecnologias. Dentre 

o universo das cantigas de roda e regionais de acordo com os variados temas contemporâneos, 

contemplam-se a contação de histórias da sustentabilidade, diversidade cultural, cultura de 

paz, família e os afetos. 

Em 2016, a III Mostra de Arte, com os eixos temáticos: Africanidade, Educação 

Ambiental e Cultura de Paz, da qual tive a oportunidade de colaborar com a construção de 

figurinos para uma das turmas. As apresentações foram resultado dos projetos que descreverei 

mais adiante sobre as ações desenvolvidas neste ano na escola, que contou com a parceria: 

escola, famílias e voluntariado. 

 
A Mostra na verdade é a culminância de tudo isso. A gente passa o ano inteiro 
desenvolvendo essas atividades, fazendo esses pequenos projetos. Então assim, é 
como se fosse uma seleção, um apanhado de tudo que foi feito. Como se fosse, não! 
É um apanhado de tudo que foi feito! Dos projetos que foram desenvolvidos ao 
longo do ano inteiro, desde o primeiro dia de aula [...] é tanto que na mostra no final 
do ano você não tem um tema (Gestora 3). 

 

7.1 Quadros de entrevistas 

Conforme propõe a Análise de Conteúdo por Bardin (1995), foi analisado o que 

é explícito no texto para obtenção de indicadores que permitam fazer inferências. Dessa 

forma, após a leitura das entrevistas, pretendeu-se reunir (classificar, categorizar) trechos das 

entrevistas transcritas, que apresentamos em forma de tabela.  

Na categoria Tema foram agregados os três grandes assuntos encontrados nas 

entrevistas, foram eles: 1. Concepção de Criatividade; 2. Estratégias que promovem 

criatividade na escola e equipe de trabalho, Motivação e 3. Gestão Democrática e Currículo. 

Na coluna Resposta encontram-se os fragmentos das falas que se tomam por indicativo 

características que foram classificadas na coluna Categoria de Análise em três subtemas, são 

eles: criatividade; prática pedagógica e currículo, que se sobressaíram nas falas das 

entrevistadas. Os quadros estão divididos respectivamente entre Gestores da Escola e 

Docentes da Escola. 
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As entrevistas semiestruturadas foram realizadas após momentos de observação 

da escola e ambientação. Destaco o acolhimento e a prontidão em ajudar que todas 

apresentaram permitindo assim conhecer o trabalho desenvolvido na escola, os dilemas e o 

convívio de seus integrantes. 

Ao final é realizado uma análise textual dos dados encontrados. 

 

QUADRO DE ENTREVISTAS: (GESTORAS) 

TEMA: Concepções de Criatividade   

ENTREVISTADO/
A 

RESPOSTA CATEGORIA 
DE ANÁLISE 

 
G1 

É porque eu acho que nota não se dá à criatividade. É 
muito difícil de se julgar. Eu acho uma coisa 
subjetiva também, o que é criatividade para mim e 
para você. É como você pegar uma obra de arte, você 
pode achar aquilo ali magnífico, e eu posso não 
achar. Vai depender do gosto de cada um. Do 
conceito de que cada um tem. Mas essa, eu acho 
assim, que essa criatividade seria dentro dessa 
espontaneidade de cada pessoa e da criação única de 
cada pessoa. É muito subjetivo falar de subjetividade 
(risos). [...] às vezes a pessoa acha que a criatividade, 
pronto...é só aquele dom artístico ou para as artes 
plásticas, mas tem vários tipos de criação. A 
professora dentro da sala de aula, ela programa sua 
aula, mas ela vê o conduzir da turma, dá aquele 
estalo, e ela tem aquela ideia, ou então o aluno fala 
alguma coisa e você muda todo o planejamento. 
Então isso também, ela ter essa sensibilidade de ver 
esse andamento, ouvir algo e ter uma reação na frente 
da turma, e ela ter um plano B e ali ela soube recriar! 
Além de criar ela recriou. Eu acho interessante isso! 
 

Criatividade 

 
G2 

Criatividade é, para mim, o que me move. Sobre o 
termo é um exercício da subjetividade humana, uma 
característica que se desenvolve na arte, na ciência...o 
importante é ter a oportunidade da experiência 
sensível. Sabemos que poucos chegam a uma 
epifania! Porém, ser criativo não é apenas um talento, 
é uma possibilidade quando se explora os potencias, 
a reflexão, a paixão por algo. Também não é um 
processo simples, é complexo, pode ser doloroso, 
muitas vezes a criação é sair do invólucro, romper 
obstáculos. Enfim, vejo assim, tenho essa concepção 
de que criatividade é fundamental na educação, para 
a vida, para não ser moldado! 
 

Criatividade 
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G3 

É tudo o que pode possibilitar o prazer de uma 
criança em estudar. Em estar no ambiente escolar. 
Fazer com que a criança se sinta bem e sinta 
realmente essa vontade de vir pra escola, porque 
realmente eu acho que é muito... existem... é muito 
competitivo com o estudo todo o resto, tem a 
ociosidade de casa, tem a televisão, tem o brincar na 
rua. Tem videogame. Então tem muita coisa que 
compete com o estudar. Então porque não estudar e 
aprender de uma forma criativa? Usando a 
criatividade para fazer com que essa criança se sinta 
bem na escola, então eu acredito que qualquer meio 
que possa fazer com que a criança se sinta bem, com 
que a criança sinta prazer em aprender, não estudar 
no sentido fechado de aprender aquilo ali, mas tudo 
que é experiência é aprendizagem. Então, dentro 
desse nosso contexto, pelo menos aqui na nossa 
realidade de educação infantil e o início do ensino 
fundamental, para mim criatividade é isso. É você 
conseguir atingir esse objetivo de forma lúdica, que é 
o que as nossas diretrizes hoje orientam, a nossa 
proposta curricular hoje é voltada para a ludicidade, 
aprender através do lúdico e como a gente consegue 
fazer isso, acredito que seja criatividade. 
 

Criatividade 

TEMA: Estratégias que promovem criatividade na escola e equipe de 
trabalho, Motivação 

 

ENTREVISTADO/A RESPOSTA CATEGORIA 
DE ANÁLISE 

 
G1 

E como no projeto ela incentiva muito a questão da 
arte, incentiva também essa questão da criatividade e 
de aproveitar também de cada professor. De 
valorizar, que cada professor aqui tem a sua história. 
São seres históricos que estão dentro de uma 
comunidade, e a gente também tem que receber deles 
um sinal do que a gente possa fazer. A criança 
também como o foco.   
 

Currículo 

 
G2 

Penso que é incentivar, dizer que nem sempre tenho 
razão, ouvir todo mundo, a ‘pré-perguntar’ o que 
acham, como sugerem, dar autonomia, valorizar o 
trabalho.  Um dia a G3 veio com uma frase na 
reunião: “Todos juntos somos. Fortes!” - “Aff!” Eu 
disse: “Medo disso! Muito autocrático”. Pode ser 
bem nazista (risos). Penso que todos podemos 
discordar, discutir, debater e dizer se quer ou não 
participar de uma atividade ou outra coisa. Que não é 
sempre que vamos concordar... que a força está em 
ouvir o outro, aceitar as críticas e valorizar o 
diferente. Penso isso porque não quero inibir 

Prática 
Pedagógica 
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ninguém, pelo contrário, cada uma pode fazer 
escolhas diferentes, sendo construtivas. É dar 
abertura. Nas reuniões, já me elogiaram, como 
também já me falaram altas coisas que me fez 
refletir. Tudo isso, na boa, sem estresse. Outra coisa é 
valorizar o pessoal: funcionários! Eles são muito 
importantes, tão importantes quanto qualquer um. 
Muita coisa só aconteceu na escola pelo fato da 
participação de funcionários. Muita coisa! Tem uma 
menina que corria atrás de conseguir coisas pra 
escola.  
 

 
G3 

Bem, eu viabilizo com o material necessário e 
incentivo muito as professoras a desenvolverem 
pequenos projetos. Eu acho que com pequenos e 
vários projetos desenvolvidos ao longo do ano que 
vão surgindo de acordo com as necessidades e 
contextualizações, assim vão surgindo também a 
possibilidade de flexibilizar esses projetos. Então, 
isso é uma forma de estimular que essa professora 
tenha um certo ritmo dinâmico e não fechar, não 
deixar fechado ali. Então o que eu posso fazer é estar 
incentivando, estimulando esses pequenos 
desenvolvimentos dando suporte necessário, tirando 
dúvidas, ajudando quando tem alguma situação 
difícil ou com uma criança difícil ou com um 
responsável da criança que é difícil, porque não tem 
como desvincular a realidade da criança do que 
acontece aqui também, a gente tem que aprender a 
fazer um elo para conciliar tudo isso. 
 

Prática 
Pedagógica 

TEMA: Gestão Democrática e Currículo 
ENTREVISTADO/A RESPOSTA CATEGORIA 

DE ANÁLISE 
 

G1 
[...] aqui tem um projeto, mas o que a G2 coloca é a 
questão de ter esses temas. De você trabalhar a 
cultura de paz, as ancestralidades e as africanidades 
também, e a questão do meio ambiente. Trabalhar os 
três, mas aos poucos ir desenvolvendo. Mas assim, 
deixar um projetinho pronto, às vezes elas mostram. 
Mas, a gente criar, impondo “Você tem que fazer 
isso, isso e aquilo outro!” Elas vão desenvolvendo e 
eu sempre falo: um projeto não é obrigatório ser, 
como a Graça Horn fala no livro dela sobre Projeto 
Pedagógico da Educação Infantil. O projeto, ele não 
tem que ser único da escola, certo? A escola pode ter 
vários projetos, mas também existem projetos que 
acontecem só dentro de uma sala. Existem projetos 
que duram uma semana, outros projetos que duram 
um mês, pode durar o ano todo. Mas o projeto não é 

Currículo 
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que tem que ser, “Ah, tem que ser igual para todos!” 
Não! Então a gente coloca esse brincar, no ato que 
ela usa, do jeito que ela colocou essa questão de ter 
esses três temas, pra eles irem sendo trabalhados, 
cada um da sua forma dentro da sua turma também, 
mas de aproximar também essa comunidade da, de 
trazer essa comunidade pra dentro da escola, inserir 
esses pais também e aproximar as crianças da 
comunidade e dos equipamentos culturais. Que tem 
no bairro e ao seu redor.  
 

 
G2 

Quanto a algo que eu disse sobre todos juntos somos 
fortes. Vou tentar entrar em Morin. No paradigma da 
complexidade “Cada um é forte, singular, frágil, 
emoção e razão que caminham nas mesmas 
tessituras...” Porém, assumindo que somos iguais e 
também diferentes, temos a respeitar o outro, e esse 
nos respeitar. Nem sempre vamos concordar com 
tudo e isso é bom. Pois não somos um só, mas vários 
que conduzidos por suas peculiaridades assumem 
autonomia e ganham o todo, mas começa pelo meio, 
o meio é a comunidade escolar, é cada um. 
 

Prática 
Pedagógica 

 
G3 

[...] Então a apresentação (Mostra de Artes) foi algo 
que representou um pouco a nossa trajetória durante 
o ano. Então é realmente algo que a gente tem como 
foco principal esses projetos e no final do ano a gente 
faz o apanhado geral com a Mostra. Vamos mostrar 
para todo mundo! O fato de ser num teatro é o 
diferencial, por quê? Por que a gente tem uma 
realidade aqui muito carente. Não é extremamente 
carente, mas nós temos situações bem críticas de 
crianças muito vulneráveis, então quando a gente 
possibilita a família de assistir algo no teatro, já é 
muito bom! A gente faz passeios ao Teatro José de 
Alencar, ao museu [...] a maioria é a primeira vez que 
entra num instrumento artístico, que promove cultura 
e a gente vê os olhinhos brilharem por tá vivenciando 
aquele momento, é muito gratificante. 
 

Prática 
Pedagógica 

 

A questão levantada nas entrevistas sobre a concepção de criatividade compreendida 

pelas gestoras revelou visões distintas, porém convergentes. É possível notar que o tema 

central (criatividade) é visto por ângulos diferentes e defendido de forma pessoal, a partir de 

suas vivências. Para uma é o que a move, enquanto para outra é uma definição subjetiva ou o 

prazer de aprender em que acredita a terceira gestora.  
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Poderia ser definido pelas gestoras como espontaneidade, criação única, criar e recriar. 

É a oportunidade do contato com o sensível, a possibilidade quando se explora os potencias, a 

reflexão, a paixão por algo, é aprender através do lúdico, é o fazer pedagógico. 

Em continuidade, as perguntas seguiram buscando identificar como a criatividade 

estava presente nas ações cotidianas da escola e em meio as respostas obtidas, foi possível 

reconhecer o trabalho em equipe e de onde surge a motivação das gestoras em promoverem 

estratégias possibilitem a criatividade na escola. 

O incentivo ao trabalho docente é uma característica possível de entender no discurso 

e ações observadas das gestoras, bem como permitir que as docentes tenham a liberdade de 

produzir seus projetos, concordar e discordar das decisões que envolvem a escola. Dessa 

forma, o princípio elementar da gestão democrática busca ser respeitado, valorizando o fazer 

docente e cada professor como ser histórico e atuante no cotidiano da instituição. 

Destaco que apesar de destacarem em seu discurso a criança como o foco, um outro 

ponto também é levado em consideração, que é a autonomia do professor, possibilitando que 

não apenas a criança seja incentivada a desenvolver sua autonomia e despertada a 

criatividade, mas também o docente tenha a oportunidade de criar, a partir de uma gestão que 

o motiva, o desenvolvimento da prática pedagógica, dentro da realidade e limitações que uma 

escola pública possui, mas não presa a sua condição limitada. 

Sendo assim, quando o assunto currículo e práticas pedagógicas é levantado e 

questionado onde está a criatividade no currículo da escola pesquisada, surgem autores, ações 

cotidianas, projetos e o ‘cheiro do chão da escola molhado’. As gestoras apontam em suas 

falas pontos relevantes sobre o funcionamento da instituição e sua estrutura de currículo 

presente em suas práticas como gestoras e seus direcionamentos para a construção do 

cotidiano escolar. Destacam os três pilares em que o currículo e as práticas pedagógicas na 

instituição estão alicerçados, sendo eles; a cultura de paz, as ancestralidades e o meio 

ambiente, inseridas nos projetos desenvolvidos nas turmas. 

Tais projetos não necessariamente precisam ser o mesmo desenvolvido em comum 

na escola, mas possibilitam as docentes a construção e valorização de suas ideias, sendo que a 

duração de cada projeto é decisão coletiva das crianças e suas professoras, fazendo assim 

‘viver’ o currículo, ou seja, colocá-lo em movimentação, com o ritmo que a escola vai 

caminhando ao longo do ano, contando com a comunidade escolar e os equipamentos 

culturais do bairro. 

Citam autores presentes na proposta pedagógica e na construção da identidade 

gestora, como Maria da Graça Horn e Edgard Morin, bem como destacam a Mostra de Arte 
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como um elemento relevante e motivador presente no contexto não apenas das crianças e 

docentes, mas de toda comunidade escolar. 

Mas, o que dizem as professoras? Elas confirmam ou discordam da visão de escola 

das gestoras? As entrevistas dos quadros que se seguem buscaram não apenas sintetizar e 

categorizar as falas das docentes, mas identificar em seu discurso elementos que nos 

possibilitem conhecer mais a prática pedagógica e o currículo desta escola premiada pelo 

MEC como inovadora e criativa. Vejamos!  

QUADRO DE ENTREVISTAS: (PROFESSORAS) 
TEMA: Concepções de Criatividade  
ENTREVISTADO/A RESPOSTA CATEGORIA 

DE ANÁLISE 
 

P1 
É meio que motivacional. Então a motivação ela é 
intrínseca. Então se eu tô num grupo de crianças. Eu 
tô sempre falando pra o grupo da turminha que eu tô 
trabalhando hoje em dia, porque eu já trabalhei com 
adultos também, mas, por exemplo, se eu trabalho 
com crianças, ela surge naturalmente, ou seja, nem 
que tu não queira tu vai ser criativo, porque tu tá num 
grupo muito criativo. Crianças são criativas. Porque 
se tu mostra uma caixa de papelão e diz: gente vamos 
fazer isso aqui? As crianças te dão um leque de 
outras coisas. Então é bacana tu ir no rumo dela. Por 
isso que os projetos vão acontecendo. Sei lá, levei 
umas caixinhas pra gente ir construir uma árvore de 
Natal de caixa, por exemplo, elas vão dando mil e 
uma outras ideias do que fazer com aquelas caixas. 
Então assim, claro que vai de cada professor, de cada 
profissional. Então eu tenho um olhar de que a 
criatividade ela tá muito ligada a minha relação com 
a arte. Então se eu vivencio a arte que por uma 
coincidência feliz a nossa escola ela tem um monte 
de professores são incríveis e dão muito bem com a 
arte. Assim é um povo muito aberto pra música, pra 
dança, pro teatro, pra encenação, peça teatral, 
pintura, escultura, exposições então a gente gosta 
muito desse movimento. Eu acho que talvez se fosse 
diferente, não fosse surtir o mesmo efeito, então eu 
acho que é isso. É um conjunto de coisas que 
colaboram pra que essa criatividade surja ainda mais. 
Eu acho que criativo é você saber lidar com a arte, 
com a beleza do mundo, das artes de uma maneira 
geral. 
 

Criatividade 

 
P2 

Criatividade para mim é ensinar procurando os 
melhores métodos, buscando constantemente 
aprimorar seus conhecimentos para favorecer a 
aprendizagem do educando, e assim, desenvolvo 

Criatividade 
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minhas atividades pedagógicas por meio do lúdico, 
para que o aprendizado venha de forma prazerosa e 
eficaz, visando garantir qualidade ao processo 
ensino/aprendizagem. 
 

 
P3 

Eu acho que criatividade é o ato de criar. De você dar 
novos significados a outras coisas. A coisas que já 
tem um sentido e a partir delas você criar outras. 
 

Criatividade 

 
P4 

É construir ideias a partir da situação vivida, é 
sempre ter um plano B diante das adversidades, é 
transformar o lixo em luxo, é complexo o termo 
criativo e criatividade, pois nos remota a diversas 
respostas, dependendo do caminho a ser seguido, seja 
na vida ou na profissão. 
 

Criatividade 

 
P5 

A meu ver é a liberdade que você pode ter dentro de 
um espaço e a capacidade, porque às vezes você tem 
a liberdade, mas num tem um estímulo, as vezes você 
não tem nenhum recurso, porque assim, eu acho que 
a criatividade ela é mais aflorada quando se tem mais 
recursos a seu redor pra você se apoderar daqueles 
recursos e tentar transformar alguma coisa. Eu acho 
que ele além do que existe, para mim a criatividade 
assim, é você olhar com um olhar mais aprofundado, 
eu vejo um olhar diferenciado. Todo mundo olha, 
vamos supor pra um caderno da mesma forma, mas a 
pessoa que tem um pouco essa sensibilidade da 
criatividade, ela vai ver além do caderno, ela vai ver 
além do muro, ela vai ver além da cadeira, ela vai ver 
outras possibilidades pra aquele objeto, pra que ele 
possa ser usado de outras formas, pra que ele possa 
ser decorado de outras formas, pra que ele possa 
servir pra outras utilidades, eu acredito que seja 
assim. É uma forma de fazer diferente, além do que é 
posto, além do que é, do que a gente vê. 
 

Criatividade 

 
P6 

Pra mim criatividade é a capacidade de criar, a 
capacidade ou a criança ou o adulto. Que o ser 
humano tem de pensar coisas além do convencional, 
é a capacidade que ele tem de criar e essa capacidade 
ela só é, todo mundo tem essa capacidade. 
 

Criatividade 

 
P7 

Criar é reinventar; renovar seus ensinamentos e 
trabalho. É você ser capaz de construir dinâmicas de 
ensinamentos necessários em cima de algo que por 
algum motivo não deu certo. É você respeitar o que 
ficou desgastado pelo tempo tornando-o capaz de ser 
utilizado e ser capaz de transformar uma tristeza num 
sorriso. É levar uma sala toda a participar de um 

Criatividade 
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projeto. É fazer o aluno acreditar que ele é capaz. 
 

TEMA: Estratégias que promovem criatividade na escola e equipe de 
trabalho, Motivação 

 

ENTREVISTADO/A RESPOSTA CATEGORIA 
DE ANÁLISE 

 
P1 

A ideia da nossa Mostra, a ideia dos projetos de 
culminar com essa Mostra cultural, foi bacana! Foi 
incrível! A gente conseguir. É uma maneira de 
valorizar o nosso trabalho, porque a gente, hoje em 
dia fica pensando assim: “Valha meu Deus! Eu já fiz 
tanta coisa legal que eu não sei nem o que fazer, no 
dia especificamente”. Mas essa é uma das formas. A 
gente assim, a escola tá aberta pro voluntariado eu 
acho que não era. Talvez a comunidade não era 
aberta porque não tinha oportunidade, sabe? Mas 
essa questão do voluntariado nos ajudou bastante, 
sabe? Veio um músico pra cá, o cara toca bastante, 
num ensaia com as crianças que fazem um coral, 
sabe? Vem um cara que troca bumbo, pandeiro e 
criou uma música pra uma criança que tava na 
cadeira de rodas e não podia dançar na cadeira de 
rodas e foi incrível, sabe? O cara que veio ajudar na 
horta, as crianças ajudar na...tudo isso são ações 
voluntárias. Ah! veio outro que ensinou umas 
técnicas de quadrinhos, pra fazer revista em 
quadrinhos e as crianças amaram as técnicas de 
desenho. Então eu acho que essa abertura pra 
comunidade... As mães costureiras que ajudam como 
voluntárias na época da mostra pra fazer os figurinos, 
eu acho incrível, elas se propõem, e dizem: 
professora, o que precisar! Eu acho incrível que as 
mães da minha turma. Todas são assim, não é só da 
minha turma! Mas falando da minha especificamente. 
Se eu passar um mês, tal, sem chamar elas, pedir, 
dizer alguma coisa, elas ficam perguntando: Vala! O 
que aconteceu que a P1 não pediu mais nada! (risos) 
Uma caixa de num sei o que, uma caixinha, alguma 
coisa, uma tampinha. Elas: “P1, tu é incrível! Tá 
sempre pedindo alguma coisa e quando não pede a 
gente acha estranho!” Já me disseram isso. Eu digo: 
“não se preocupe, não! Tudo vai na agenda porque eu 
sou muito organizada.” Então essa coisa bacana do 
coletivo que melhorou muito e eu atribuo isso a 
abertura da escola pra comunidade, sabe!? Com 
certeza. 
 

Prática 
Pedagógica 

 
P2 

Nós temos uma excelente coordenadora no CEI e 
uma diretora na escola que também nos acompanha e 

Prática 
Pedagógica 
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nos orienta sempre que necessário, bem como as 
formações de professores como já citei nos dão total 
apoio no decorrer do ano na nossa prática 
pedagógica. 

 
P3 

Eu vou ser honesta com você: eu não acho que eu 
tenho trazido muitas coisas aqui, assim pra fazer aqui 
de novidade. Não sei também se o que eu fazia era 
novidade. Não sei nem como avaliar a minha prática, 
mas diante de tudo o que eu trouxe a G3 sempre foi 
muito solicita. Ela gosta muito que a gente crie, que a 
gente participe das coisas, que a gente escreva 
projeto e tudo mais. A gente, terça-feira agora 
apresentou uma mostra de arte no CUCA e a gente 
trabalhou o ano todo nisso. Com as crianças e graças 
a Deus deu tudo muito certo e ela é muito receptiva 
pra tudo. Então às vezes falta um material ou outro 
que limita algum trabalho, mas é muito raro. Sempre 
que a gente traz alguma coisa ela faz de tudo pra 
acolher pra botar pra frente. 
 

Prática 
Pedagógica 

 
P4 

A escola me dá liberdade e me dá suporte na medida 
do possível. Acho que me tornei mais criativa devido 
às necessidades e falta de material. Tendo que fazer 
muito de pouco. A maioria das ideias que tive e os 
projetos idealizados, foram realizados. Perdi alguns 
no meio do caminho pelo entrave tempo e material 
desejado, que nem sempre tinha no momento que eu 
queria. 
 

Prática 
Pedagógica 

 
P5 

Aqui eu me encontrei, quando eu cheguei que eu vi 
as coisas acontecendo, porque eu cheguei já na 
segunda Mostra, eu cheguei no meio do ano e no 
final do ano teve a segunda Mostra. Eu olhava assim 
e: “Gente! Que coisa. Isso aqui é efervescente, é ali, é 
aqui!” E como todas as escolas que eu passei não tem 
tanta infraestrutura, material é assim, a gente se 
virando nos trinta, procurando uma coisa ali e outra 
aqui, é muita doação que a gente encontra, a gente 
pega, a gente busca, a gente reforma o que já tem, 
traz coisa de casa. Lá em casa já tem um baú de 
coisas que eu trago pra cá de recicláveis, é caixinha, 
é papel, é tudo que a gente possa trazer e eu fiquei 
encantada quando eu vi. No começo eu fiquei um 
pouco assim, assustada, porque eu achei tudo muito 
forte, as meninas já com a história da primeira 
Mostra, já fazendo, já produzindo e o CUCA que eu 
frequento o CUCA com as minhas filhas, o teatro. As 
coisas que acontecem lá, eu estou sempre lá e ter que 
está lá no palco!? Gente, que eu sempre sentadinha, 

Prática 
Pedagógica 
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sempre lá assistindo. Agora ter que me expor! Me 
expor assim, porque a gente tem os nossos alunos 
como uma extensão da gente, a partir do momento 
que o meu aluno tá ali na frente, eu tô sofrendo, 
nervoso, como se a minha filha tivesse lá fazendo 
alguma coisa [...] Mas no geral eles estão vestido a 
camisa desse grupo, mostrando o que produzem de tá 
produzindo o ano todo. Quando eu cheguei, primeiro 
eu fiquei assim, quietinha, depois eu fui observando 
que tinha espaço. Que não era só uma coisa das 
meninas que já estavam, mas que todo mundo que 
tivesse uma ideia. 
  

 
P6 

[...] nas reuniões, tem os encontros pedagógicos que 
tem uma no começo do ano, outra no meio do ano. 
São dois encontros pedagógicos, são dois dias e a 
gente conversa sobre os projetos que vão ser 
aplicados, assim, não é nada imposto, não é nada 
“Ah! Esse ano vamos trabalhar esse projeto, está aqui 
o projeto pronto!” Não! Tem uma professora que tem 
um projeto, tem uma professora que tem outro e tem 
professora que não tem e prefere fazer de outro jeito. 
Eu fiz alguns projetos, esse ano eu fiz dois projetos, 
mas foi a minha primeira experiência, mas eu não 
consegui colocar em prática com eu esperava. Eu fiz 
a projeção, mas não consegui concluir como eu 
esperava, mas, fica como aprendizado para o 
próximo ano pra eu melhorar que eu tentei fazer e 
não consegui concluir porque simplesmente chegou o 
final do ano e ainda tinha muita coisa que eu queria 
desenvolver, mas a escola faz mais essas reuniões pra 
ver o que a gente pretende fazer em sala, mas é mais 
esses encontros que juntam a escola e a creche que 
tem esse muro que parece o Muro de Berlim, sabe? 
Divide muito, mas é porque cada um tá na sua rotina, 
tem o seu trabalho e acaba sendo muito corrido, mas 
sempre é nesses encontros que a gente conversa. 
 

Prática 
Pedagógica 

 
P7 

[...] para desenvolver um projeto a gente necessita do 
material pedagógico que é pouco e tem que ser 
distribuído com todo o grupo; a verba da escola é 
pouca e não dá para suprir as necessidades. Ainda 
nos organizamos muito com o reciclado como forma 
de colocar em prática o nosso projeto 
Sustentabilidade. 
 

Prática 
Pedagógica 

TEMA: Gestão Democrática e Currículo  

ENTREVISTADO/
A 

RESPOSTA CATEGORIA 
DE ANÁLISE 
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P1 

Por sorte a gente tem aqui um equipamento público 
que abriu as portas pra gente, pra comunidade 
escolar, a própria gestão incentivou. Foi um apoio 
muito grande da gestão senão nós estaríamos com os 
nossos trabalhos lindos e maravilhosos, mas aqui nas 
paredes da escola, não saia dos muros da escola, esse 
processo, a gente observa assim, como aqui é uma 
escola pequena, eu atribuo assim também a essa 
questão porque também é menos, entre aspas, 
trabalho pra administrar. Eu já trabalhei em escolas 
menores, mas uma escola menor não significa menor 
trabalho, muito pelo contrário é porque o público da 
nossa escola é de educação infantil[...]. Cada idade 
tem lá as suas dificuldades. Mas o que eu tô querendo 
colocar é que numa escola de educação infantil dá 
pra gente direcionar um projeto, digamos, um projeto 
só [...]Por exemplo, tem uma série que são crianças 
de 7 anos, que às vezes a gente faz um projeto que a 
gente combina com as crianças do infantil 4, por 
exemplo. E dá super certo! Então vai da criatividade 
do professor. Da ideia da gente, mas, assim, como a 
gente viu que na escola alunos tinham ideias bacanas, 
as professoras com projetos maravilhosos, eu disse: 
“Ah, gente, vamos fazer uma mostra!? Vamos 
mostrar eles pro mundo!” Também a gestão. A 
gestora G2, ela fez site da escola, que não tinha. Pra 
divulgar o nosso trabalho, também foi bem bacana, 
porque valoriza o nosso trabalho, ele fez rede social 
inclusive pra gente se comunicar com os próprios 
pais. Foi outra abertura que eu achei super legal 
porque hoje em dia a gente vê que as pessoas elas são 
super conectadas. Então com essas redes a gente 
pode se comunicar, se ver e se relacionar e 
compartilhar coisas legais. E a partir daí, a gente foi 
compartilhando os trabalhos das professoras e isso 
foi tendo uma dimensão bem maior e, a comunidade, 
ela foi participando mais, foi meio que assim um 
efeito dominó, sabe!? Bem natural. O legal disso 
tudo é que foi super natural. Todo mundo foi na onda 
bem bacana e até hoje surge e flui naturalmente.  
 

Prática 
Pedagógica 

 
P2 

Temos um período de “formação de professores” que 
acontece uma vez por mês no decorrer do ano letivo, 
em que todos os educadores se dirigem para uma 
instituição direcionada pela SME (Secretaria 
Municipal de Educação), onde temos orientações 
para a nossa prática pedagógicas. 
 

Currículo 

 
P3 

A gente trabalha muito com projetos [...] assim eu 
não sei se talvez estimule a criatividade, mas eu acho 

Currículo 
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que traz coisas boas pra eles. Eles participam de 
teatro com a gente, a gente faz apresentação de 
teatro, a gente constrói coisas com eles com materiais 
recicláveis [...] tudo o que a gente acha que de 
interessante que dá pra se reaproveitar a gente faz. E 
eles são muito ricos e eu acho que até mais do que 
nós em criatividade. Em imaginação. Imaginar que 
uma caneta é um avião. E, a gente vai só mesmo eu 
acho que trazendo e aproveitando o que eles trazem. 
Eu acho que a escola nesse sentido ela tem 
contribuído. 
 

 
P4 

Acho que a forma da escola promover a criatividade 
nos alunos e em nós professores era propiciar aula de 
campo a diversos espaços culturais. 
 

Currículo 

 
P5 

Criatividade é muito imprescindível a educação 
como um todo, não somente para educação infantil, 
mas também importante a liberdade é o espaço que 
você tem de criar e desenvolver as ideias, porque 
você tem que ter um terreno fértil, um solo fértil, se 
não tiver solo fértil a semente não brota e eu acho 
que aqui na escola a gente tem o que cerceia a gente, 
o que barra o nosso processo é realmente a falta de 
apoio,  não como eu falei da escola, porque a escola 
faz o que pode, tem a questão financeira também, 
tem a questão familiar[...] 
 

Criatividade 

 
P6 

A escola dá suporte! Quanto a orientação a 
coordenadora, ela é muito aberta as ideias que a 
gente traz e que ela também traz. Ela vem toda 
empolgada pra contar: “P6, eu vi uma ideia assim, 
que tal? Vamos fazer? Faz na tua sala!”  E eu: “Olha! 
Que legal! Vamos! Vamos fazer!” Eu vou lá e faço 
junto com ela ou então eu trago pra ela, “Ah! Muito 
bom! O que você precisar tá aqui, quanto a material, 
tá tudo aqui a sua disposição!”. Nunca tive nenhum 
“G3, tô precisando disso aqui. – P6: “Tem, mas eu 
não posso te dar!” Nunca! Sempre foi tudo: “Tá aqui, 
mas vamos usar com moderação pra não acabar 
logo”. Não desperdiçar, ela sempre reforça pra gente 
não desperdiçar, porque infelizmente acaba. E nem 
sempre vem o recurso, tem que esperar, mas elas dão 
um suporte muito bom pra gente. Muito bom! 
 

Prática 
Pedagógica 

 
P7 

[...]quando iniciei na escola, a metodologia de 
trabalho ainda se encontrava arraigada ao 
tradicionalismo e foi lento o processo de mudanças, 
percebia colegas que movia forças para as mudanças 
que começavam a serem inseridas nos currículos e 

Prática 
Pedagógica 
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nas salas. Os professores antigos se sentiam com 
mais direito em tudo o que tinha nas escolas e muitas 
vezes me senti menosprezada por eles. Tudo parte de 
uma hierarquia errada no próprio sistema. Hoje me 
sinto muito bem, amo meu trabalho e nos 
respeitamos muito e a cada dia aprendemos juntos e 
trocamos experiências dos nossos trabalhos em sala. 
[...] na gestão com a diretora G2, ela muito nos 
motivou a trabalhar com a criatividade; inovando a 
escola com projetos fazendo valer e acontecer 

As concepções de criatividade das docentes entrevistadas apontam para um 

espectro de definições, todas com o mesmo foco, a melhor aprendizagem de seus alunos. 

Dentre as definições, algumas relacionaram a motivação intrínseca, particular de cada pessoa; 

ao grupo de crianças em que convive, por acreditar que crianças são naturalmente criativas e 

ao vivenciar a arte em suas aulas possibilitada pela escola; outra defende a concepção de que 

a busca por melhores métodos e o constante aprimoramento seus conhecimentos favorece a 

aprendizagem aliado a ludicidade. Acreditam que criatividade é o ato de criar e dar novos 

significados a outras coisas, é transformar, reinventar; renovar e acreditar na capacidade do 

aluno, é a liberdade de criar apesar da falta de recursos.  

Ao ser abordado a temática sobre estratégias que promovem criatividade na escola 

e equipe de trabalho buscando identificar de onde surge a motivação para as práticas docentes, 

surge assim como nas entrevistas das gestoras, a ideia Mostra Cultural, o trabalho voluntario 

com a comunidade; o reconhecimento ao trabalho gestor através do a liberdade e suporte 

dentro das possibilidades da escola e novamente a falta de recursos que segundo uma das 

entrevistadas foi uma forma pressionar sua capacidade criativa de fazer tanto com tão pouco, 

bem como o apoio da equipe de trabalho, no qual buscam auxiliar umas às outras. Destacam 

os encontros pedagógicos em que toda a se reúnem para planejar coletivamente os eventos 

escolares.  

Por fim, foi encontrado também na fala das professoras entrevistadas o tema 

gestão democrática e currículo, quando acrescentam que o currículo da escola possibilita o 

acesso a (CUCA) que colabora para a formação cultural das criança, suas famílias e 

professores, sendo este acesso incentivado pela gestão da escola, bem como a divulgação de 

seus trabalhos neste ambiente cultural, citam o trabalho com a pedagogia de projetos como 

um elemento do currículo que permite o desenvolvimento da criatividade, a formação de 

professores direcionada pela SME Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. 
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Ressaltam as aulas de campo a diversos espaços culturais como um fator que 

enriquece as aulas em sala e reconhecem o suporte da escola e da gestão, destacando a figura 

da diretora como principal motivadora de suas práticas pedagógicas. 

 

7.2 Nas entrelinhas do currículo 

 

A força motriz presente na escola pesquisada fundamenta-se basicamente na 

participação ativa da comunidade escolar, sendo esse o ambiente criado para o favorecimento 

da criatividade na escola, como bem define seu Projeto Político Pedagógico: 

 
O objetivo do PPP se revela em conhecer os saberes de uma comunidade escolar, na 
valorização da identidade local, propiciando a interação e o conhecimento das 
crianças sobre as manifestações e tradições culturais nacionais, sobretudo, 
promovendo o lúdico, poético e imaginário na educação infantil e fundamental 
(Projeto Político Pedagógico da Escola Pesquisada, 2016, p. 18) 

 

A escola busca enxergar desde sua visão curricular que o aprender não se limita 

ao que se é vivido na instituição, apenas o que é transmitido pelos docentes, mas reconhece 

todo o contexto da criança como um agente de ensino-aprendizagem. Dessa forma, recorre 

aos aparatos culturais presentes no bairro e na cidade para proporcionar vivências que 

possibilitem não apenas aos discentes, mas também aos docentes o contato com diversas 

linguagens por entender que escola é uma instituição cultural. 

Destarte, defendem a interpretação estética como meio para despertar o olhar 

sensível capaz de desenvolver a capacidade crítica deslocando o sujeito para mudanças, como 

a leitura de si, de pensar o próprio pensamento como prática metacognitiva 11. Conforme 

destaca a proposta da escola, a qual visa produzir a própria história, em desconstrução e 

reconstrução do universo perceptível, de modo simbólico. 

A proposta baseia-se em Rossi (2009), Duarte Junior (1991), ao evocar linguagem 

estética como uma a tentativa de disseminar novas atitudes e entendimentos relacionados à 

vida, no sentido de pertença ao meio social e exercício da cidadania. 

 
A ideia é dilacerar e aproximar os laços de um mesmo nó, ou seja, aproximar a 
comunidade escolar e ampliar as possibilidades de sentimentos para novos olhares. 
Significa que a escola não pretende desmanchar os nós da comunidade escolar, pois 

                                                           
11 "A metacognição é um processo de interação, em que os elementos principais são seus próprios processos de 
aprendizagem que basta o contato com a informação sem necessidade de interagir com ela" (FONSECA, 2008, 
p. 183). 
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a própria realidade das famílias é muito complexa. Mas pretende-se adentrar nas 
tessituras que podem ser desvendadas enquanto ainda entrelaçadas, ressignificando 
os saberes. Sobretudo, ancoramos na partilha das vivências, na descoberta das 
experiências e no desejo de atrelar o cotidiano da escola à vida da comunidade 
escolar (Projeto Político Pedagógico da Escola pesquisada, 2016, p.13). 

 

O projeto artístico-cultural culmina com a atuação das crianças no palco do teatro 

Cuca com o intuito de aproximar a comunidade escolar apresentadas nas Mostras de Artes. 

Fundamenta suas ações do cotidiano escolar na pedagogia libertadora de Paulo Freire ao 

buscar valorizar o interesse dos discentes e seus contextos, bem como a pedagogia histórico-

crítica de Demerval Saviani, ao entender a educação como mediação no seio da prática social 

global, ressaltando assim seu lugar nas teorias críticas de currículo. 

Para tanto, permeia suas práticas pedagógicas em três pilares: Meio Ambiente, 

Arte e Cultura de Paz 12, buscando alcançar as necessidades que as crianças e seu meio se 

encontram através de uma gestão educacional que busca desenvolver-se de forma democrática 

com o corpo docente. É importante destacar o significado com a Cultura de Paz presente no 

projeto político pedagógico da escola pesquisada enquanto elemento de contraposição aos 

índices de violência presente no bairro em que a escola está inserida como forma de 

resistência e busca por uma mudança de valores destrutivos para valores formativos a favor da 

cidadania.  

Dessa forma, não se limita a datas comemorativas para abordar tais temas, mas 

incorpora ao cotidiano escolar como descreve a Gestora 1: 

 
Um exemplo: eu tenho um calendário e eu vou seguir aquelas datas comemorativas 
e vou fazer as coisas de acordo com aquelas datas. Não! Ela (diretora) já gosta de 
deixar as coisas fluírem, mas eu não vou falar de consciência negra só na época de 
consciência negra, eu não vou falar da africanidades, não! De jeito nenhum. Então 
ela já trabalha isso durante o ano todo e vai deixando as professoras bem à vontade. 
Vou trabalhar a questão só no dia da árvore? Não! Não se prende muito a datas, 
deixa as professoras irem fluindo com seus projetos. De acordo com a necessidade 
da turma, de acordo com o olhar dela (professoras), na escuta que ela tem com cada 
turma, ela vai desenvolvendo (Trecho da entrevista com G1). 

 

A escola faz referência em seu currículo à pedagogia de projetos, característica 

confirmada por todas as entrevistadas como um aporte para a elaboração e execução de suas 

ações pedagógicas, por sua vez, destacam seus feitos quase sempre em parceria com outras 

                                                           
12 Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e 
previnem os conflitos, atacando suas causas para resolver os problemas através do diálogo e negociação entre 
indivíduos, grupos e nações (ONU, 2004). 
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turmas, projetos interdisciplinares que ao longo do ano são desenvolvidos em parceria com os 

discentes e suas famílias, o que veremos no tópico seguinte. 

Os assuntos Ancestralidades e Cultura de Paz pertencente ao campo do Pluralismo 

Cultural, bem como a temática Meio Ambiente inserido no campo da Educação Ambiental 

são temas recentes no currículo escolar brasileiro advindos principalmente dos Temas 

Transversais 13 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) que não constituem novas áreas 

de conhecimento, mas: 

  
[...] antes um conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas, 
isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas 
de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória (BRASIL, 1997, p. 42). 

 

Dessa forma, o currículo da escola pesquisada em suas práticas se encontra de 

acordo com as teorias pós-críticas em uma esfera multiculturalista, ou seja, preza pela 

diversidade cultural suas manifestações e expressões, baseia-se na teoria pós–colonialista ao 

assumir uma abordagem que busca analisar as relações de poder entre as diferentes nações 

que compõem a herança econômica, política e cultural da conquista colonial europeia, tal 

como se configura no presente momento, valorizando a visão do colonizado (SILVA, 2009). 

O Programa Inovação e Criatividade do MEC, ao também reconhecer essa 

estrutura como parte de seu reconhecimento para definir um currículo criativo, apesar de não 

apresentar uma concepção de criatividade, destaca eixos temáticos presentes nesse padrão de 

visão pós-colonialista como pertencentes à esfera criatividade no contexto escolar.  

O Programa, por sua vez, tem como objetivo criar as bases para uma política 

pública de fomento à inovação e criatividade na educação básica, baseado em cinco direções: 

gestão, currículo, ambiente, metodologia e intersetorialidade, porém não fundamenta sua 

investigação a um escopo teórico, não sendo possível identificar nenhuma referência sobre 

trabalhos já construídos com a temática, bem como nenhuma concepção sobre o que 

defendem como criativo.  

As ações de reconhecer e certificar as escolas inscritas no programa inserem as 

escolas em uma rede de organizações reconhecida pelo MEC, o que desejavam fazer com 

essas informações ao que se percebe não foram mantidas, já que o programa não possui 

atualizações desde janeiro de 2016. 

                                                           
13 O conjunto de temas aqui proposto — Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, 
Trabalho e Consumo — recebeu o título geral de Temas Transversais, indicando a metodologia proposta para 
sua inclusão no currículo e seu tratamento didático (BRASIL, 1997, p. 25) 
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Em busca dessa compreensão da concepção de criatividade na escola, procuramos 

nos sujeitos da escola pesquisada e premiada pelo MEC a partir das falas das docentes e 

gestoras, entender o que compreendem ser criatividade e onde está presente em suas práticas 

pedagógicas.  

 

7.3 Criatividade: concepções e práticas pedagógicas 

 

Nesta etapa da pesquisa, procurei identificar nas falas das entrevistadas, bem 

como em seus relatos de suas práticas pedagógicas aliado ao que pude observar como 

pesquisadora no período em que estive a campo como que a escola pesquisada e premiada 

pelo MEC compreende a criatividade. 

Segundo os discursos das entrevistadas, podemos reconhecer o que inicialmente 

falamos sobre concepções plurais do termo criatividade, sendo possível encontrar nas 

definições levantadas associações com as palavras subjetividade, ludicidade, reinventar, criar, 

ressignificar, sensibilidade, espontaneidade, renovação, motivação, reaproveitar, transformar, 

contudo todas frisam que a necessidade do cotidiano escolar é o que faz com que recorram ao 

tipo de criatividade que precisam, como fala a Gestora 3: 

 
[...] a gente vai vendo a necessidade e vai encontrar uma forma de conduzir bem. Eu 
acho que a criatividade vai nesse sentido, essa transformação ela vai acontecendo 
naturalmente (Trecho da Entrevista com G3).  

 

Porém, relativo aos fatores que levam à criatividade na escola, é possível destacar 

pontos em comum nos discursos, bem como estrutura curricular e nas práticas pedagógicas 

descritas e observadas, a exemplo da Pedagogia de Projetos que visa buscar soluções para 

problemas e agregar conhecimento no processo de construção do conhecimento. Os projetos 

extrapolam os limites da sala de aula e favorecem a interdisciplinaridade como abordagem de 

ensino e pesquisa (SILVA, 2011). 
 
Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos 
construídos na história da humanidade de modo relacional e não-linear, propiciando 
às crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo em que lhes 
proporcionam a reconstrução do que já foi aprendido. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
35) 

 
[...] se eu trabalho com crianças, ela surge naturalmente (a criatividade), ou seja, 
nem que tu não queira tu vai ser criativo, porque tu tá num grupo muito criativo. 
Crianças são criativas! Porque se tu mostra uma caixa de papelão e dizer: “Gente 
vamos fazer isso aqui?” As crianças te dão um leque de outras coisas. Então é 
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bacana tu ir no rumo dela. Por isso que os projetos vão acontecendo. (Trecho da 
Entrevista com P1) 

 

O projeto da escola pesquisada recorre a práticas educativas que envolvem o 

processo de formação do indivíduo e transcendem o ambiente escolar, priorizando a arte, o 

corpo e a natureza, como meios significativos de aprendizagem dos saberes da infância, 

agregado ao fato de ser uma escola que comporta um público específico de educação infantil e 

início do ensino fundamental o que, segundo a professora entrevistada a seguir, colabora para 

que os projetos sejam realizados: 

 
[...] a gente observa assim, como aqui é uma escola pequena, eu atribuo assim 
também a essa questão porque também é menos, entre aspas, trabalho pra 
administrar. Eu já trabalhei em escolas menores, mas uma escola menor não 
significa menor trabalho, muito pelo contrário é porque o público da nossa escola é 
de educação infantil, até hoje tem gente que relaciona assim: “Ah, tem professor que 
gosta mais da educação infantil do que o fundamental porque dá menos trabalho”. 
Mas não é! Muito pelo contrário! Cada idade tem lá as suas dificuldades. Mas o que 
eu tô querendo colocar é que numa escola de educação infantil dá pra gente 
direcionar um projeto, digamos, um projeto só. (Trecho da Entrevista com P1) 

 

Os trabalhos coletivos tanto das docentes, quanto da gestão em parceria com as 

professoras, das crianças em parceria com as docentes, bem como com as famílias e 

comunidade escolar contribuem para que esses projetos sejam realizados, principalmente 

através do resgate da parceria família-escola, conforme afirma a Gestora 3: 

 
A gente tá plantando uma semente que é a do compromisso da família com a escola, 
trazendo essa família pra escola a gente vai trabalhando essa importância, tentando 
fazer com que a família valorize a escola. (Trecho da entrevista com G3) 

 

Dessa forma, buscam suprir necessidades básicas em que a escola pública com 

suas limitações apresenta, como a falta de materiais, com o intuito de proporcionar vivências 

pelas quais a escola acredita ser meios para o despertar da criatividade de seus discentes. 

 
Por sermos uma escola pública e eu falo até em nome dos colegas de maneira geral, 
porque todos já passamos pelos mesmos problemas que é a questão do material, 
sabe? Você pode observar assim, a nossa escola ela depende muito de recursos. 
Então os recursos da escola são superescassos. Então tudo o que a gente consegue 
fazer realmente é na base da criatividade porque a gente tem que ser, nem que num 
queira. E isso eu falo da questão de como você administrar a sua criatividade. 
Porque falta-nos muita coisa. Falta-nos o mínimo, muitas vezes. Às vezes eu tô 
dando aula e se eu não tiver ali um estilete pra fazer a pontinha do lápis de cor de 
uma criança que tá criando uma ideia na cabeça, eu vou ali atrapalhar aquele 
momento. Então eu tenho que me virar pra arrumar naquele momento e fazer a 
ponta daquele lápis bem direitinho porque ela quer aquela cor. Então assim, são 
detalhes do dia a dia que são angustiantes muitas vezes, mas não é porque não é 
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culpa nossa, das professoras, da gestão, É o sistema, infelizmente. Não é só a minha 
escola. (Trecho Entrevista P1)  

 
Estava na sala da direção/coordenação quando uma professora chegou solicitando 
cola colorida, infelizmente havia acabado.  “Mas tem tinta da cor verde e glíter” – 
disse a coordenadora. “Serve!” – disse a professora. Apesar do ambiente agradável 
de parceria entre as professoras com a gestão, da liberdade dos alunos, é impossível 
não notar o quão precária é a escola. Um prédio, limpo, salas organizadas, mas de 
estrutura física antiga, sem reforma. As crianças não têm um pátio com tamanho 
suficiente para reunir-se em um momento de intervalo, fazem suas refeições na 
própria sala. Como que uma escola premiada só recebe investimento para manter o 
pouco que tem? Tantos projetos, tantas ideias, poderiam fazer muito mais se um 
ambiente adequado lhes fossem dado, se materiais tão simples não lhes faltassem 
(Diário de Campo, 2016). 

 
E como todas as escolas que eu passei não tem tanta infraestrutura, material é assim 
a gente se virando nos trinta, procurando uma coisa ali e outra aqui, é muita doação 
que a gente encontra, a gente pega, a gente busca, a gente reforma o que já tem, traz 
coisa de casa. Lá em casa já tem um baú de coisas que eu trago pra cá de recicláveis, 
é caixinha, é papel, é tudo que a gente possa trazer (Trecho Entrevista com P5). 

 

Em meio a esse contexto, um elemento da Didática, ou seja, a arte de ensinar, se 

sobressai das demais, refiro-me ao Planejamento Docente. Segundo Vasconcellos (2000, p. 

79): “O planejamento enquanto construção-transformação de representações é uma mediação 

teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e 

intencional”. Dessa forma, tem como intuito procurar fazer algo acontecer, concretizar e para 

isto é necessário estabelecer condições objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da 

ação no tempo. 

Porém, é o planejamento flexível que merece destaque nesta pesquisa, conforme 

Menegola e Sant’Anna (2001, p. 25):  

 
Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não é o 
processo, cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, determinados ou pré-
escolhidos, como se fossem produtos de correntes de uma ação puramente mecânica 
e impensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem não 
impondo-lhe diretrizes que o alheiem. Permitindo, com isso, que a educação, ajude o 
homem a ser criador de sua história. 

 

A exemplo vemos a prática pedagógica de uma das entrevistadas que destaca:  
 

Então tem momentos que eu planejo a minha aula, claro! Que eu não consigo dar 
aula sem planejar, sem ter o meu norte. Mas a aula que a gente chega e nada do que 
eu planejei saiu do jeito que eu planejei e saiu muito melhor. Porque foi meio que 
em comunhão ali, foi surgindo. Eu planejo as minhas aulas, os meus projetos são 
mensais, as minhas aulas eu planejo semanalmente. Mas o bacana é que quando eu 
apresento aquele texto, aquela proposta, vai pra outro lado melhor ainda e foi mais 
bacana, foi mais legal! (Trecho da Entrevista com P1) 
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Falas como a da Professora P1 destacam um outro fator que está intrinsicamente 

ligado ao perceber o aluno como participante de seu processo de aprendizagem, conforme 

destacam as professoras P3 e P7: 

 
Mas às vezes a gente: “Ah! Vamos fazer tal coisa?” E eles: “Não, vamos fazer 
assim?” E às vezes eles vem com uma ideia até melhor que a nossa e a gente vai e 
permite. (Trecho da Entrevista com P3) 

 
Como um conjunto de sequências trabalhadas o professor usa aquela criatividade 
para fazer com que a criança interaja, interaja com a gente, que ela veja que está 
sendo valorizada, respeitada no meio cultural em que ela vive e procurando tirar dela 
o que está acontecendo naquele meio para você poder ampliar de forma melhor, 
tentar tirar daquela criança o que não é legal daquele meio, mas respeitando também 
a sua cultura. (Trecho da Entrevista com P7) 

 

O aluno, por sua vez, não apenas é valorizado, mas também sua autonomia é 

desenvolvida como Paulo Freire (1996) defende em seu livro Pedagogia da Autonomia ao 

explicar seus motivos para avaliar a prática pedagógica do professor em relação à autonomia 

de ser e de saber do educando, ressalta a necessidade de respeito ao saber que o aluno traz 

para a escola, visto ser ele um sujeito social e histórico, bem como a compreensão de que 

"formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas" 

(FREIRE, 1996, p. 15). Dessa forma acredita que essa postura se caracteriza como ética e 

defende a ideia de que o docente deve buscá-la ao que nomeia como "ética universal do ser 

humano" (FREIRE, 1996, p. 16). 

Porém, é bem certo de que uma prática pedagógica só pode ser realizada dessa 

forma se houver uma gestão que motive e incentive tais práticas, que essa autonomia seja 

dada não apenas ao discente, mas também ao docente, caso contrário o discurso ficará apenas 

nos escritos do Projeto Político Pedagógico. Todavia, as docentes da escola pesquisada 

reconhecem na ação gestora incentivo ao procurarem formas de valorizar seus trabalhos, 

como relatada abaixo: 

 
Eu acho que se não fosse o apoio de uma administração, de uma coordenação, de 
uma diretoria a gente não conseguia fazer tanto assim e ter um bom resultado. A 
gente tem total apoio [...] (Trecho da Entrevista com P2) 
Foi um apoio muito grande da gestão senão nós estaríamos com os nossos trabalhos 
lindos e maravilhosos, mas aqui nas paredes da escola, não saia dos muros da escola, 
esse processo (Trecho da Entrevista com P1). 

 

Dessa forma, o conduzir da administração escolar perpassa o conceito e a prática 

de uma gestão democrática que exige, segundo Veiga (1997), a compreensão em 
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profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica que “visa romper com a 

separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. 

Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores” (VEIGA, 

1997, p. 18) 

No âmbito da escola, significa que as decisões são construídas e não apenas 

ordenadas de forma arbitrária, significa uma reflexão antes de agir, assim como um trabalho 

docente colaborativo onde quem sabe mais auxilia quem sabe menos sobre determinado 

assunto e ambos saem fortalecendo a comunidade escolar. A proposta advém da Constituição 

Brasileira 1988 que consagrou o princípio da gestão democrática do ensino público e que 

paulatinamente tem substituído modelos autoritários de gestão. 

Destarte, o trabalho docente tem sido valorizado na escola pesquisada, não apenas 

no seu contexto com seus pares, mas as docentes têm buscado divulgar seus projetos em 

Mostras de Arte como é característico do projeto político pedagógico que, em parceria com o 

CUCA do bairro, tem possibilitado o contato com experiências artísticas promovidas pela 

instituição pública, além de abrir esse espaço para a atuação dos discentes e docentes. 

Os projetos desenvolvidos na escola têm encontrado lugar em uma esfera maior 

ao publicarem livros, artigos em revistas, bem como a participação de premiações como 

destacado no tópico – Projetos desenvolvidos pelas docentes – caracterizando o exercício 

pedagógico do professor pesquisador, o que segundo Garcia (2007), seria aquele professor 

que parte de questões concernentes a sua prática com o objetivo de aprimorá-la, como vemos 

na fala da professora P5: 

 
[...] as meninas sempre participam aqui desses projetos que você envia trabalhos. 
Tem um que é da CIS 14, que é de material escolar, aqui tem a P4 que já ganhou 
várias vezes. Você manda o projeto e diz o que você vai precisar, material escola, 
eles colocam lá, eles dizem, colocam a disposição que materiais se você ganhar, se 
seu projeto for escolhido, você pode receber, ela pediu massinha, e tem dez itens pra 
escolher, ela foi contemplada umas duas vezes e ganha todo o material pra você 
trabalhar com seus alunos, você faz o projeto, manda as fotos pra eles, é uma 
devolutiva. Que eles pedem, tem outro também, eu me inscrevi num de Artes na 
Escola Cidadã, com o projeto girassol. Quando eu me inscrevi, tava num final de 
semana assim, que eu tava com um tempinho de folga e fiz de uma vez só, eles 
tinham uma série de perguntas e você ia colocar, eu coloquei como eu tava te 
explicando, tudo o que eu ia trabalhar no projeto girassol, no final eles pediam fotos, 
como a G1 tinha tirado umas fotos, e eu tinha tirado também, mandei as fotos. Qual 
não foi a minha surpresa, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada 
dentre os 800 projetos. Eu não acreditei! Quando caiu a ficha que eu fui ver como 
eram as outras edições que já era a 10° prêmio, eu acho da Arte e cidadania, uma 
coisa assim. Quando eu vi os outros me desestimulei! Pessoal mandando projetos 
lindos, com foto, com vídeo, explicando. Então eu disse: Gente, eu não tenho 

                                                           
14 A CiS é a marca própria da Sertic e parceira da aprendizagem do brasileiro. A linha é desenvolvida através de 
parcerias nacionais e internacionais segundo o site da empresa: http://cis.sertic.com.br/ 
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chance, mas pelo menos foi bom. Eu ter participado e eu vi que as ideias que as 
vezes a gente acha que só fazem sucesso naquele cantinho, não fazem sucesso só 
naquele cantinho e pode ser como banco de dados pra outros professores, beleza! 
Quando foi dez dias depois, outro e-mail dizendo que dos 800, eu tava entre os 400. 
Gente! Que bom, falei com a G2, a G2 ficou toda empolgada e eu: Não G2, não se 
empolga não, porque pelo nível dos projetos que eu vi, uns anteriores. E uma coisa 
que eu tinha consciência era que como meu projeto ele não tinha um alcance social, 
amplo, nem aos pais chegou assim. A plantinha chegou lá, mas descartou. Eu: Não! 
Eu não tenho chance não, mas pode servir de exemplo e estímulo pra mim. É como 
se dissesse assim: Ei, acorda! Tu tá fazendo uma coisa bonitinha! (Trecho Entrevista 
P5) 

 
Eu preciso dessas leituras e sou defensora de leituras. Eu acho que professor que não 
lê, não pode ensinar bem. Isso é uma bandeira que eu levanto aqui direto! Tem que 
ter livro na sala de aula porque esse é o bom exemplo pra gente dar pras crianças. E 
isso eu observei na faculdade. Essa necessária leitura do professor tem que continuar 
existindo, independente de você tá na academia, ou não! (Trecho Entrevista P1) 

 

Nóvoa (1992), ao referir-se ao professor pesquisador, não o assemelha ao 

professor reflexivo. Para o autor, são conceitos diferentes, nomes distintos, maneiras 

diferentes dos teóricos da literatura pedagógica abordarem uma mesma realidade. Para o 

autor, a realidade é que o professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a 

sua prática, o que se insere dentro o paradigma do professor reflexivo, um professor que 

assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, 

como objeto de análise. 

Para tanto, a importância da formação continuada é ressaltada por todas as 

entrevistadas, mesmo as que estão no início de sua carreira docente, pois, segundo elas, a 

formação inicial não foi suficiente para fazê-las lidar com o cotidiano e a demanda da escola, 

bem como ao serem questionadas sobre o que as fazem lembrar de criatividade em sua 

formação, referem-se à infância, ao contato com aparatos culturais, leituras, atividades 

artísticas que construíram sua identidade docente.  

 
Na faculdade você não vê nada disso. O estágio é bem superficial e depende muito 
de onde é realizado. Enfim, como que você vai resolver? Pelo menos eu não lembro! 
Você lembra de alguma coisa que tenha te ensinado? Acho difícil, mas a gente 
aprende muito com a prática. Eu acho que quando a gente sai da faculdade a gente 
tem uma ideia geral, claro! Tudo que a gente estudou lá vai servir de suporte, de 
amparo, de fundamento para mediar muita coisa, Então existe... existe alguma coisa 
sim que a gente pode aproveitar, mas a nossa experiência ela vai se adquirindo ano 
após ano, não é algo que a gente aprende na faculdade: Aí! já sei de tudo! Não! Não 
sabe a gente vai aprendendo um dia após o outro. (Trecho da entrevista G3)  

 

As entrevistadas referiram-se à formação dada pelo sistema municipal como um 

dos promotores de momentos de reflexão, incentivo à sua prática criativa, bem como ao 

momento de troca de experiências como um rico momento de aprendizagem. Apesar de 
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reconhecerem isso como um ganho, apontam falhas e pontos a melhorar como pontua a 

entrevistada P1: 

 
E o próprio sistema também não contribui, porque a formação dos nossos 
professores ainda são muito aquém das nossas necessidades da escola. É uma 
formação continuada que eu falo agora, que não supre as necessidades da sala de 
aula. É assim uma coisa muito sistemática voltada pro sistema. Por exemplo, o 
sistema comprou um projeto, ele vem com o livro x, o material x e você tem que 
usar. O sistema te cobra isso. Então é uma formação que vai apenas me cobrir a 
utilização desse material que foi comprado pelo sistema, pelo Estado, por exemplo. 
Que é ótimo, é maravilhoso a gente ter um material estruturado, as crianças 
merecem porque vem pra cada qual um kitzinho. É superimportante. Mas e o 
professor? E a minha necessidade de formação de fato? Ela fica ali, esquecida, 
porque eu tenho uma formação, por exemplo, eu tô em formação de professores 
desde que iniciou o projeto do PAIC do Estado, na rede pública, inclusive eu era de 
outro município. Então desde 2008 que eu tô em formação de professores todos os 
anos e é sempre a mesma coisa. Então não é uma formação voltada para o professor, 
é uma formação que é voltada para o aluno. E eu discordo disso, sabe? Eu acho que 
a formação ela deve existir, deve existir um direcionamento didático, metodológico, 
óbvio porque a gente se planeja também, mas ela devia ser voltada para a formação 
do professor, minha formação profissional, minha formação teórica, minha formação 
cultural que não existe. Eu acho assim, que a gente precisa ir pra um congresso, pra 
um teatro, vivenciar a arte inclusive, um grupo de professores discutir políticas e não 
se discute, não se debate, são esquecidos. Porque eu tô ali pra receber uma formação 
didático-metodológica e eu acho isso assim, sem fundamento pra mim, pra minha 
sala de aula pras minhas necessidades em sala de aula. [...] é completamente 
desmotivante e isso é geral! E eu falo em nome de um monte de colegas que pensa 
igual a mim, que os moldes de formação que hoje em dia é altamente aquém nossa 
necessidade. A gente diz que não precisa? Muito pelo contrário. Foi uma luta, foi 
um ganho nosso que nós conseguimos, esse horário pra planejar, esse horário pra 
sair e ir se encontrar pra trocar experiência que é superimportante. Mas esse 
direcionamento eu sinto que ele ainda tá muito longe de melhorar mesmo. (Trecho 
da entrevista com P1) 

 

Resumidamente, evocam uma formação docente voltada para o docente, para sua 

realidade, para as necessidades da escola, oferecendo suporte ao desenvolvimento criativo do 

professor o que acarretará o incentivo ao desenvolvimento da criatividade do aluno o que 

perpassa por uma visão motivadora da gestão pedagógica alargando as possibilidades de 

aprender, conhecer seu contexto sócio-histórico e refletir em uma aprendizagem significativa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre criatividade, estudar a temática durante todo o percurso desta pesquisa 

foi um enorme prazer, assim como contribuir para uma temática ainda pouco explorada em 

nosso país e assim defender a criatividade na escola, a oportunidade de desenvolver as 

potencialidades dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do percurso escolar, é bem certo que a padronização e a falta de 

possibilidades que muitas escolas sofrem tem tolhido a criatividade e a individualidade tanto 

de discentes quanto de docentes, porém a busca para que, ao final desse árduo processo, 

resulte em crianças autônomas, criativas, inovadoras é esperada.  

O Programa Inovação e Criatividade na Educação Básica se propôs a iniciar uma 

discussão sobre o que temos e o que podemos avançar em termos de melhoria para a 

educação, como já ocorre em outros países, como citado nesta pesquisa, os quais 

desenvolvem pesquisas a fim de favorecer e desenvolver a criatividade na escola. Todavia o 

programa encontra-se estagnado e distante de seu fim último, que era a criação de políticas 

públicas que favorecessem oportunidades e iniciativas criativas. 

Finalizo a escrita desta pesquisa com as inquietações iniciais respondidas, porém 

com outras novas que ao longo do trabalho foram surgindo ao vivenciar e analisar o cenário 

de uma escola pública brasileira. O contexto de violência, assaltos, degradação do patrimônio 

público que cerca grande parte das escolas e da nossa sociedade como um todo, o que muitas 

vezes tem sufocado as esperanças de dias melhores para as crianças que encontram na escola 

um refúgio da realidade em seu entorno. 

Propostas como a da escola pesquisada se destacam da maioria não apenas pelo 

seu caráter de inovação e criatividade, mas, principalmente, por manter-se resistente a tantas 

retaliações que tem sofrido a escola pública brasileira, a exemplo do que ocorre, 

consequentemente, no município de Fortaleza, em que há a simples, mas não simplória, falta 

de recursos básicos para que práticas pedagógicas sejam não apenas pensadas, mas postas em 

ação. Falo de recursos básicos, como cartolina, lápis de cores, papel, elementos que não 

podem faltar no cotidiano da escola, mas que muitas vezes são os próprios professores e 

gestores que retiram recursos financeiros de seu orçamento pessoal quando precisam ou 

querem desenvolver uma aula no mínimo interessante para seus alunos, algo que ultrapasse o 

ensino básico centrado no livro didático e no quadro branco. 

Ressalto que a criatividade na escola, principal foco desta pesquisa, está além de 

recorte de papéis coloridos, músicas de entretenimento e coreografias apresentadas em datas 
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comemorativas. A criatividade está na autonomia dada à criança e ao professor de pensar, de 

elaborar suas conjecturas, de ter acesso à informação, está nas ações motivadoras e 

orientadoras de uma gestão que escuta e que oportuniza meios para a valorização da 

criatividade de seus agentes, está na ação docente criativa e consequentemente na 

oportunidade de expressão de seus alunos. 

A criatividade no currículo da escola tem se apresentado como um agravante, uma 

dimensão pouco levada em consideração nos documentos legais que fundamentam o ensino 

no Brasil, colocada como uma concepção já posta e pouco explorada, o que aponta para a 

falta de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da criatividade na construção de 

uma escola pública que favoreça ao discente e ao docente a possibilidade de explorar seus 

potenciais e habilidades, o que destaco, por exemplo, na frequente busca por aperfeiçoamento 

que o docente necessita para constituir-se cada vez mais digno de sua função de ensinar e 

ensinar bem, encontrando na formação continuada um meio de ampliar sua visão docente. 

A frequente rotatividade de professores e gestores impossibilita inclusive que 

explorem sua capacidade criativa, pois muitas vezes desmotivados com a falta de estabilidade 

escolhem reproduzir apenas o que diz o livro didático e consequentemente limitam o campo 

de possibilidades dos alunos, mesmo que inconscientemente. Essa parceria entre gestão e 

docentes também é algo que friso, pois se a gestão não permitir, nem favorecer um ambiente 

que permita ao docente desenvolver sua criatividade e consequentemente a de seus alunos de 

nada adiantará uma variedade de recursos didáticos se o professor não puder explorá-los. 

Dessa forma, destaco a importância que na prática pedagógica o planejamento 

docente desempenha, pois é neste momento que o docente pode refletir sobre o que 

possibilitar a seus alunos e construir os momentos que explore a criatividade e consequente 

criatividade de seus alunos, porém, apesar de um direito do professor garantido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, nem sempre é assegurado esse momento para o 

professor durante a semana e, muitas vezes quando lhe é dado, o acúmulo de atividades 

devido a essa negação é utilizado para preencher planilhas burocráticas, restringindo a 

aprendizagem dos discentes muitas vezes aos muros da escola. 

Por conseguinte, um outro fator também nos é apresentado, a falta de supervisão e 

orientação pedagógica como elemento de suporte à escola, suprida no município de Fortaleza 

pela figura do formador de Distrito, porém ainda não considerada como cargo efetivo da rede 

de Educação, mas ainda distante do cotidiano diário da escola. A valorização dos trabalhos 

desempenhados na escola também é outro fator que auxilia a favorecer a criatividade na 

escola, pois, ao ver seu trabalho reconhecido, publicado, divulgado e servindo como exemplo 
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para outras práticas docentes, o professor consegue desempenhar um trabalho de pesquisador 

reflexivo, o que colabora para sua motivação pessoal e consequente busca por melhorar sua 

prática. 

Aprendi com a escola, o estudo, os diálogos, a escuta e a visão atenta para o fato 

de que a criatividade não é apenas uma brincadeira de criar, mas uma dimensão importante 

para a construção de um indivíduo autônomo e realizado que conseguiu encontrar e 

desenvolver suas potencialidades. Dessa forma, o currículo escolar, um espaço de frequente 

discussão e aprimoramento do que a escola deseja para suas práticas pedagógicas necessita 

reconhecer que esta dimensão não deve ser apenas uma palavra agregada a um conjunto de 

outras palavras, mas sim uma estrutura que deve ser pensada em como oportunizar condições 

para seu desenvolvimento. 

Vimos, com o exemplo da escola pesquisada, como é possível aliar comunidade, 

família e escola em parceria com os aparatos culturais presentes na cidade e favorecer assim a 

criatividade não apenas no documento regulador da escola, mas no cotidiano, porém, quanto 

mais poderia ser feito se a escola pública brasileira tivesse uma estrutura física favorável, 

recursos à disposição das necessidades da escola, tecnologia disponível, professores 

estabilizados, supervisão e orientação pedagógica, momento de planejamento assegurado ao 

professor, uma comunidade segura, políticas públicas voltadas para favorecer oportunidades 

de investimento as práticas pedagógicas que ajudassem a solucionar as dificuldades da escola, 

sem dúvida o resultado seria criatividade! 
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Falando de árvores 
Em uma tarde ensolarada de setembro, vento forte e agradável entra pela velha porta 
de tinta descascada da sala de aula, as crianças. Em suas mesas há folhas de papel 
em branco e lápis coloridos como de costume, quem quisesse podia começar a aula 
com um desenho de sua preferência. Nesse momento, imaginação e criatividade 
fluem naturalmente. Algumas crianças escolhem cores variadas, as preferidas, 
misturam tons, se divertem com suas criações, mostrando felizes, para os colegas. 
Outras deixam fluir a imaginação de maneira mais intensa. Surge, dessa maneira, 
uma grande descoberta: – Ei Júlio! Você está pintando sua árvore errado sabia? Não 
existe árvore de folha vermelha, só existe árvore de folha verde, não é professora? 
Júlio não se contenta com tal afirmação do colega e responde prontamente, antes de 
qualquer fala da professora: – A árvore é minha, eu pinto da cor que eu quiser! E eu 
quero vermelho que eu acho mais bonito! A professora escutou o diálogo. No dia 
seguinte trouxe para a sala várias imagens de Ipês, uma árvore que pode ter várias 
espécies com flores vermelhas, roxas, amarelas, azuis, brancas.... As crianças 
maravilhadas queriam colorir novamente, desta vez surgiram coloridas árvores. 
Enquanto todos terminam suas produções, Júlio continua agarrado ao lápis, sendo o 
último a entregar. A aula termina, a turma vai para casa, e a professora encontra em 
sua mesa uma carta para ela, dentro um desenho de Júlio, com Ipês de todas as 
cores, e no cantinho da folha: Obrigado! 
 (Professora entrevistada 1, 2016) 
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 APÊNDICE A - ROTEIROS DE OBSERVAÇÃO/ENTREVISTAS 

 

Dados da escola 

Caracterização da Instituição em relação à Educação Básica: (estruturação e condições de 
espaço físico, área externa, localização, área coberta, qualidade e quantidade da construção e 
dependências, acervo bibliográfico - se tiver, como é utilizado, material pedagógico etc.). 

 

ENTREVISTA COM O DIRETOR 

Caracterização do(a) diretor da escola: Formação. Experiência profissional. 

1. Concepção de criatividade? 
2. Como surgiu a participação no Programa sobre Inovação e Criatividade do MEC?/ Como 

você tomou conhecimento? 
3. Por que a escola decidiu se inscrever?  
4. Quem fez a proposta de se inscrever? 
5. Teve alguma equipe que organizou o vídeo, as fotos, a inscrição de forma geral? Quem 

foram? 
6. Que estratégias a escola promove para o desenvolvimento da criatividade? 
7. Que estratégias você utiliza com sua equipe de trabalho que considera promovedora de 

criatividade?  
8. Que estratégias a escola promove ou promoveu para o desenvolvimento da criatividade 

dos alunos? E dos professores? 
9. Segundo o que você me falou sobre o que acredita ser criatividade, ao longo da sua 

história de vida onde você recebeu incentivo/motivação para desenvolver sua 
criatividade? 

10. O que te faz lembrar de criatividade em sua formação acadêmica? 
11. Você já fez cursos sobre criatividade ou já leu algo que se referia à criatividade? 
12. Você deseja acrescentar algo a mais? 

 

ENTREVISTA COM O(S) COORDENADOR(ES) 

Caracterização do(s) coordenador(es) da escola: Formação. Experiência profissional.  

1. Qual sua concepção de criatividade?  
2. Como colabora para estimular a criatividade na escola e com sua equipe de trabalho?  
3. Participou de cursos, eventos, palestras sobre criatividade ultimamente ou costuma 

participar? Quais?  
4. Como tomou conhecimento do Programa Inovação e Criatividade do MEC? 
5. Por que a escola decidiu se inscrever no Programa Inovação e Criatividade do MEC?  
6. Por que você acha que recebeu o certificado de Inovação e Criatividade?  
7. Que estratégias a escola promove para o desenvolvimento da criatividade? 
8. Que estratégias você utiliza com sua equipe de trabalho que considera promovedora de 

criatividade?  
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9. Que estratégias a escola promove ou promoveu para o desenvolvimento da 
criatividade dos alunos? E dos professores? 

10. Segundo o que você me falou sobre o que acredita ser criatividade, ao longo da sua 
história de vida onde você recebeu incentivo/motivação para desenvolver sua 
criatividade? 

11. O que te faz lembrar de criatividade em sua formação acadêmica? 
12. Você já fez cursos sobre criatividade ou já leu algo que se referia a criatividade? 
13. Você deseja acrescentar algo a mais? 

 

ENTREVISTA COM O(S) PROFESSOR(ES) 
 

Caracterização do(a) professor(es) da escola: Formação. Experiência profissional. 
 

1. Para você o que é criatividade? 
2. O que é ser criativo? 
3. Você se considera criativo? 
4. A escola te dá suporte para você realizar suas ideias em sala ou fora de sala? Para a 

sua própria criatividade? 
5. Que estratégias você utiliza na sala de aula ou fora da sala de aula para promover a 

criatividade de seus alunos? Você pode descrever os momentos de sua rotina em aula 
destacando os períodos que você estimula o desenvolvimento da criatividade de seus 
alunos? 

6. Que estratégias a escola promove ou promoveu para o desenvolvimento da 
criatividade dos alunos? E dos professores? 

7. Segundo o que você me falou sobre o que acredita ser criatividade, ao longo da sua 
história de vida onde você recebeu incentivo/motivação para desenvolver sua 
criatividade? 

8. O que te faz lembrar de criatividade em sua formação acadêmica? 
9. Você já fez cursos sobre criatividade ou já leu algo que se referia à criatividade 

que ajudou na sua prática docente? 
10. Você deseja acrescentar algo a mais? 
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APÊNDICE B - CARTA DE APRECIAÇÃO AO CEP 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE PROJETO AO COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 

CEP/UFC/PROPESQ 
 

 

Ao: Dr. Fernando Antônio Frota Bezerra                          Em: 05/02/2017. 

Coordenador do CEP/UFC/PROPESQ 

 

Solicitamos a V.S.ª apreciação e análise, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, do projeto intitulado “CRIAR EM 
ATIVIDADE: EM BUSCA DE INICIATIVAS MOTIVADORAS DE CRIATIVIDADE NA 
ESCOLA". 

Os pesquisadores possuem inteira responsabilidade sobre os procedimentos para 
realização dessa pesquisa, bem como estão cientes e obedecerão aos preceitos éticos de 
pesquisa, pautados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________ 

(Ariany Lima Vieira) 

Pesquisadora Principal 

 

 

 

(Prof.ª Dr.ª Silvia Elisabeth Miranda de Moraes) 

ORIENTADORA 
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APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

 

As pesquisadoras do projeto de pesquisa intitulado “CRIAR EM ATIVIDADE: 

EM BUSCA DE INICIATIVAS MOTIVADORAS DE CRIATIVIDADE NA ESCOLA" 

comprometem-se a preservar a privacidade dos dados (entrevistas e observações da prática 

pedagógica da escola), concordam e assumem a responsabilidade de que estas informações 

serão utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto. Comprometem-se, 

ainda, a fazer a divulgação das informações coletadas somente de forma anônima e que a 

coleta de dados da pesquisa somente será iniciada após aprovação do sistema CEP/CONEP. 

Salientamos, outrossim, estarmos cientes dos preceitos éticos da pesquisa, 

pautados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Fortaleza, 22 de dezembro de 2016. 

 

 
 
 

______________________________ 
(Ariany Lima Vieira) 

Pesquisadora Principal 

 

 
(Prof.ª Dra. Silvia Elisabeth Miranda de Moraes) 

ORIENTADORA 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado por Ariany Lima Vieira como participante da pesquisa 
intitulada “CRIAR EM ATIVIDADE: EM BUSCA DE INICIATIVAS 
MOTIVADORAS DE CRIATIVIDADE NA ESCOLA". Você não deve participar 
contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta 
que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 
 
A pesquisa objetiva compreender como uma escola do município de Fortaleza, 
certificada pelo Ministério da Educação pelo Programa Inovação e Criatividade, 
contempla a criatividade em seu currículo e em suas práticas pedagógicas.  
 
O registro das entrevistas semiestruturadas será realizado por meio de gravação de 
áudio. O sigilo quanto à identidade dos participantes será mantido, bem como as demais 
características que identifiquem a instituição pesquisada.  Destaco que a pesquisa tem 
como finalidade compreender como uma escola do município de Fortaleza tem lidado 
com a criatividade a fim de identificar elementos que possam contribuir para a 
formação de agentes criadores e não apenas reprodutores de informações e 
conhecimento. 

Asseguro o compromisso como pesquisadora de utilizar os dados e/ou material coletado 
somente para esta pesquisa e que não receberá nenhum pagamento os participantes da 
pesquisa. 

Ressalto ainda que, a qualquer momento, o participante poderá recusar a continuar 
participando da pesquisa e que também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe 
traga qualquer prejuízo. Garanto que as informações conseguidas através da sua participação 
não permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a 
divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do 
assunto. 

A pesquisa não oferece riscos ou desconfortos físicos à saúde dos participantes. Porém, os 
participantes poderão sentir algum desconforto ao compartilhar informações pessoais ou 
confidenciais. Diante de tal fato, os participantes não serão obrigados a responder ou dar 
qualquer informação caso sintam-se constrangidos em quaisquer momentos da realização da 
pesquisa. 

Os benefícios da pesquisa fundamentam-se na formação de pessoas cujo processo educacional 
seja formulado para dar voz e valorizar as potencialidades de indivíduos a fim de desenvolvê-
las em seu período de educação básica, formando agentes criadores e não apenas reprodutores 
de informações. 

Destarte, será aplicada uma entrevista semiestruturada contendo 10 (dez) questões com 
duração de aproximadamente 1h30min (uma hora e trinta minutos), bem como o estudo do 
projeto político pedagógico e a observação das práticas pedagógicas da escola em um período 
de 1 (um) mês de permanência da pesquisadora na instituição. 
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Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

Nome: Ariany Lima Vieira 
Instituição: Universidade Federal do Ceará - Mestrado em Educação Brasileira 
Endereço: Rua Rubens Monte, 264, casa D 
Telefones para contato: (85) 9.8612-2673 / (85) 3032-4121 
 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira).  
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. 
 
O abaixo assinado_____________________________________,_______anos, 
RG:__________________________________, declara que é de livre e espontânea vontade 
que está como participante da pesquisa intitulada “Criar em Atividade: Em Busca de 
Iniciativas Motivadoras de Criatividade na Escola". Eu declaro que li cuidadosamente este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de 
fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações 
que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via 
assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/____ 

________________________________     ___/___/___ _______________ 

Nome do(a) participante da pesquisa  Data        Assinatura 

 

________________________________     ___/___/___ _______________ 

Nome do(a) pesquisador(a)       Data        Assinatura 

________________________________     ___/___/___ _______________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE Data        Assinatura 
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APÊNDICE E- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE F- FOTOS 

 

III Mostra de Artes 
Figura 3 - Apresentação Cultural no CUCA - 1 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2017) 

 
Figura 4 - Apresentação Cultural no CUCA - 2 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2017) 
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Figura 5 - Presença da Comunidade Escolar na Apreciação da Mostra de 
Arte 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2017). 

 

Projeto Saia Literária 

 
Figura 6 - Momento de Contação de História com a Professora Idealizadora 
do Projeto Saia Literária 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 
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Figura 7 - Professora e a Saia 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 

 

 

Projeto Fome de Ler 
Figura 8 – Sala em que o projeto foi desenvolvido 

 

Fonte: Acervo Pessoal da P4 cedido para a pesquisa (2016) 
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Figura 9 – Professora idealizadora do projeto em momento de contação de história  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal da P4 cedido para a pesquisa (2016) 

 

 

Figura 10 – Geladeira do Projeto Fome de Ler 

 
Fonte: Acervo Pessoal da P4 cedido para a pesquisa (2016) 
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Aulas de Campo 

 
Figura 11 - Visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará - 1 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 

 
Figura 12 - Visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará - 2 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 
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Figura 13 - Visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará - 3 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 

 

 
Figura 14 - Visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará - 4 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 
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Figura 15 - Visita ao Baobá presente no Passeio Público da 
Cidade de Fortaleza 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 

 

 

 

Aulas de Reunião com a comunidade escolar 

 
Figura 16 - Parte da Comunidade Escolar 

 
Fonte: Site da Escola (2017). 
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Visita ao CUCA – Mostra de Dança 

 
Figura 17 - Apresentação Cultural - 1  

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 

 
Figura 18 - Apresentação Cultural - 2  

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 
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