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Prefácio 

 

 

 

 

 

Neste volume as organizadoras da Série: Desafios, Possibilidades e 

Práticas na Educação Básica, Kátia Regina Xavier Pereira da Silva e 

Flávia Vieira da Silva Amparo trazem resultados de pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Ensino, Aprendizagem Interdisciplinaridade e Inovação na Educação  

(GEPEAIINEDU) e do Laboratório de Criatividade, Inclusão e 

Inovação Pedagógica (LACIIPED),  a partir de trabalhos realizados 

por discentes do Mestrado Profissional em Práticas de Educação 

Básica do Colégio Pedro II e por colaboradores que, em conjunto com 

as docentes, produziram estudos sobre o tema Criatividade e 

Interdisciplinaridade. 

Neste volume, em especial, esse trabalho tem grande valor ao 

apresentar discussões sobre os desafios enfrentados pela pesquisa e 

pela extensão desenvolvidas sob esta temática e traz elementos que 

podem contribuir para professores que iniciam a pesquisa refletirem 

sobre a própria prática, e também para profissionais da educação em 

processos de formação inicial e continuada.   

As autoras foram muito felizes ao estruturarem este trabalho 

tendo como base os desafios enfrentados ao pesquisar a sala de aula e 

considerando a riqueza que essa articulação pode oferecer enquanto 

campo. Em diversos dos textos encontramos elementos que reforçam 

a importância dos ambientes escolares que permitem ensino, 

pesquisa e formação continuada, unindo de forma orgânica a Escola 

Básica e a pesquisa. A presença de cursos de Pós-Graduação em 

ambiente hibrido, como o do Colégio Pedro II, pode ainda apontar 

para possibilidades de outros processos de formação continuada, 

tendo os discentes e docentes da Pós-Graduação como 

multiplicadores do saber oriundo de projetos de pesquisa e extensão.  

Esse terceiro volume traz exemplos de atividades desenvolvidas 

por meio de oficinas que, certamente, poderão contribuir muito para 
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a prática de professores que atuam nas diferentes redes de ensino e 

que têm interesse em discutir Criatividade e Interdisciplinaridade no 

ambiente escolar. A grande relevância desta publicação é certamente 

possibilitar ao leitor o contato com textos que dão suporte às 

discussões e às reflexões apresentadas nas diversas práticas de 

extensão e de pesquisa relacionadas ao Ensino Básico. 

 

 

Francisco Roberto Pinto Mattos 
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Ensino, pesquisa e extensão: desafios, possibilidades e práticas 

na articulação entre a Educação Básica e a Pós-Graduação 

 

Kátia Regina Xavier Pereira da Silva 

Flávia Vieira da Silva do Amparo 

 

 

 

Introdução 
 

A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no Ensino 

Superior é pauta de inúmeras discussões no campo acadêmico (DIAS, 

2009; SOARES, FARIAS, FARIAS, 2010; GONÇALVES, 2015; 

MAZZILLI; MACIEL, 2010). Contudo, ainda há uma grande 

dificuldade quando se pensa nessa tríade no âmbito da Educação 

Básica. A voz do profissional que atua na área é muitas vezes 

silenciada, em especial quando o universo acadêmico considera a 

escola unicamente como campo de pesquisa ou de aplicação das 

inovações resultantes dos estudos na área de Educação e Ensino e não 

como um espaço de produção de conhecimento. A tensa relação entre 

pesquisadores do assunto e profissionais que atuam em campo surge 

como um dos principais desafios, na medida em que as parcerias 

entre Educação Básica e Ensino Superior acabam não se efetivando de 

modo equânime. 

O Colégio Pedro II (CPII), por ocasião de sua equiparação aos 

Institutos Federais de Ensino Superior1, também tomou como 

prioritária essa discussão (COIMBRA et al., 2017; SILVA, et al, 2017), 

                                                           
1 De acordo com o artigo 2º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ‚Os 

Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos 

termos desta Lei.‛. Especificamente em relação ao Colégio Pedro II, a referida 

legislação determina, no Art. 4º-A, que ‚O Colégio Pedro II é instituição federal de 

ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada ao Ministério da Educação e 

especializada na oferta de educação básica e de licenciaturas.  (Incluído pela Lei nº 

12.677, de 2012)‛. 
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que tem como pressupostos o  estímulo à interdisciplinaridade, a 

promoção da criatividade e o fomento de um espaço de autoria 

discente e docente a partir do desenvolvimento de pesquisas na e com 

a Educação Básica (SILVA; AMPARO, 2015; SILVA; MOREIRA, 

2016). Esses pressupostos balizam altas expectativas a respeito da 

construção de uma sociedade igualitária, na qual os direitos sejam 

garantidos a todos e todas, e as diferenças sejam respeitadas e 

valorizadas. 

Para Ramos et al. (2015), a ação pedagógica é uma tarefa 

estratégica no processo de produção do conhecimento. Entretanto, os 

saberes docentes da Educação Básica são, em muitos casos, relegados 

a um segundo plano em nome do status dos saberes oriundos da 

Academia. A ausência de formulação metodologicamente orientada e 

teoricamente fundamentada dos saberes docentes pode colaborar 

para que estes não sejam objeto de reconhecimento enquanto 

conhecimento válido e confiável. 

O CPII tem se empenhado, ao longo dos últimos anos, em 

fomentar o espaço de autoria discente e docente, com vistas a 

produzir conhecimento confiável na e sobre a Educação Básica. Isso 

tem se tornado possível por meio de políticas institucionais que 

incentivam e valorizam a formação continuada, o compartilhamento 

de ideias e a produção de inovações. Desse modo, a instituição tem 

conseguido fazer, ao mesmo tempo, o trabalho de dar visibilidade às 

pesquisas que acontecem no Colégio e de promover ações de ensino, 

pesquisa e extensão que englobam todos os campos do conhecimento. 

Este capítulo se atém a um duplo objetivo: apresentar a estrutura 

do terceiro livro da série Desafios, Possibilidades e Práticas na Educação 

Básica e iniciar o diálogo sobre alguns desafios de um percurso 

formativo que trilhou os caminhos do ensino, da pesquisa e da 

extensão no contexto do CPII, na Educação Básica e na Pós-

Graduação.  

A criatividade e a interdisciplinaridade se constituíram como 

possibilidades e perspectivas teóricas chave nesse processo de 

articulação entre saberes e práticas. Essas possibilidades serão 

discutidas de forma mais específica na segunda parte deste livro, por 

professores e pesquisadores do grupo de pesquisa Criar & Brincar: o 
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lúdico no processo de ensino-aprendizagem, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pela Profª. Drª. 

Maria Vitória Campos Mamede Maia; do Grupo de Estudos 

Multiculturais/GEM, também da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pela Profª. Drª. Ana 

Ivenicki; e do Grupo de Pesquisa Doenças Crônico Degenerativas, da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, liderado pela Profª. Drª. Maria Helena Faria Ornellas de 

Souza. 

As práticas serão objeto de discussão da terceira parte. No campo 

da Educação Básica, destacam-se as experiências desenvolvidas pelos 

docentes membros do Laboratório de Criatividade, Inclusão e 

Inovação Pedagógica (LACIIPED), em dois projetos de Iniciação 

Científica Júnior ligados à disciplina de Educação Física e um projeto 

de Iniciação Artística e Cultural ligado à disciplina de História. Vale 

destacar que os três projetos mencionados foram gestados nas 

reuniões do LACIIPED e executados sob uma perspectiva dialógica, 

cuja culminância se deu em um evento que envolveu toda a 

comunidade escolar.  

No âmbito da Pós-Graduação, damos ênfase às vivências 

oriundas do curso de extensão intitulado Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica. Esse curso resultou 

de uma parceria entre as disciplinas Criatividade e Projetos 

Inovadores na Educação Básica e Ações Interdisciplinares na 

Educação Básica, constantes da matriz curricular do curso de 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio 

Pedro II (MPPEB/CPII). 

O tema gerador do curso foi a Educação para o Século XXI e seus 

desafios, e a base para o desenvolvimento do tema foi o Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI. Nesse documento, ‚a educação surge como um trunfo 

indispensável para que a humanidade tenha a possibilidade de 

progredir na consolidação dos ideais da paz, da liberdade e da justiça 

social‛ (p.11) a partir da consolidação de aprendizagens pautadas em 

quatro pilares fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser.  
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Considerando as peculiaridades do MPPEB/CPII, que busca 

oferecer aos mestrandos a vivência prática dos conteúdos da área de 

Ensino e promover o intercâmbio de experiências com outros 

professores da Educação Básica, pretendeu-se, através desse curso de 

extensão, contribuir para o desenvolvimento de reflexões sobre esses 

quatro pilares, sob o ponto de vista inter/transdisciplinar, e para a 

criação de propostas de ação que visassem a superar desafios da 

prática docente no contexto da Educação Básica. 

O curso foi programado para ser semipresencial, com a duração 

de 60h. Destas, 12h foram presenciais e 48h, online, realizadas através 

da Plataforma Moodle. Os cursistas do MPPEB/CPII ficaram 

responsáveis por produzir material didático de apoio, planejar e 

implementar oficinas de 1h de duração, contemplando conteúdos e 

estratégias metodológicas aprendidas nas disciplinas envolvidas no 

projeto. 

Para orientar a preparação do curso de Extensão e guiar os 

mestrandos quanto à seleção dos conteúdos a serem explorados nas 

oficinas, foram definidos os objetivos gerais a serem atingidos, 

dialogando com as bases teóricas utilizadas nas duas disciplinas do 

Mestrado, a saber: 

1. Identificar contribuições dos estudos sobre criatividade e 

sobre interdisciplinaridade para o planejamento e implementação de 

práticas pedagógicas que visem à consolidação dos ideais da paz, da 

liberdade e da justiça social no contexto da Educação Básica; 

2. Vivenciar atividades pedagógicas diferenciadas, no 

contexto do ensino na Educação Básica, que busquem o 

desenvolvimento dos quatro pilares da educação do século XXI: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser; 

3. Debater propostas de ensino que envolvam a utilização de 

estratégias estimuladoras do potencial criativo dos alunos da 

Educação Básica; 

4. Debater propostas de ensino que busquem a 

implementação de práticas pedagógicas pautadas em ações 

interdisciplinares na Educação Básica; 
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5. Propor uma ação pedagógica interdisciplinar que 

contemple a utilização de estratégias estimuladoras do potencial 

criativo de alunos da Educação Básica. 

A partir dos objetivos traçados, os mestrandos do MPPEB/CPII 

foram divididos em grupos e ficaram responsáveis pela elaboração e 

aplicação de oito oficinas no decorrer do mês de agosto de 2017. 

Organizadas em quatro encontros presenciais de 2h30min, as oficinas 

foram programadas de modo a discutir, a cada semana, um dos 

pilares da Educação, oferecendo aos cursistas duas oficinas por 

encontro, focadas no mesmo eixo, conforme se verifica no quadro 

abaixo.   

 
Quadro 1: Programação do I Curso Criatividade, Interdisciplinaridade e Inovação na 

Educação Básica  

Tema Geral 
Data de 

realização 
Atividade 

Aprender a 

conhecer  
07/08/2017 

Oficina 01: A contação de histórias em um contexto 

interdisciplinar 

Oficina 02: Os quatro pilares da educação para o 

século XXI: vivências criativas e interdisciplinares. 

Aprender a 

fazer  
14/08/2017 

Oficina 03: Oficina de Cordel 

Oficina 04: A construção narrativa por meio de 

imagens 

Aprender a 

conviver  
21/08/2017 

Oficina 05: Bullying na escola 

Oficina 06: Convivendo num mundo de Guerra e 

Paz 

Aprender a 

ser  
28/08/2017 

Oficina 07: Aprender a ser (mulher) e protagonizar 

a própria vida 

Oficina 08: Quem Eu Sou? Estou dentro ou fora da 

gaiola? 

Fonte: elaborado pelas autoras com base nos materiais pedagógicos do curso de 

extensão. 

 

Os oito grupos, compostos pelos mestrandos do MPPEB/CPII 

responsáveis pelo Curso de Extensão, foram convidados a escrever 

um relato de experiência, contando sobre o processo de elaboração e 

aplicação das oficinas, assim como o de avaliação dos cursistas. 

Infelizmente, nem todos os mestrandos puderam oferecer as suas 

contribuições, transpondo-as para um artigo acadêmico. No presente 
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livro, constam os relatos de experiência de seis dos oito grupos acima 

transcritos, que correspondem às oficinas 1, 2, 5, 6, 7 e 8. 

A organização, elaboração e aplicação do curso de extensão 

ocorreram graças a muitas parcerias, sem as quais seria impossível 

viabilizar a proposta. Primeiramente, da Instituição, o Colégio Pedro 

II, que cedeu infraestrutura, espaço e liberdade de atuação para que o 

curso pudesse ocorrer. De igual modo, pelo financiamento dessa 

publicação pela Chamada 15/2017, referente ao Programa de Apoio 

ao Fortalecimento de Grupos de Pesquisa da PROPGPEC, sem o qual 

não poderíamos compartilhar com os demais pesquisadores e 

professores os resultados dessa experiência coletiva. 

Em segundo lugar, pela oportunidade de um intercâmbio de 

experiências, já que a proposta nasceu do diálogo entre duas 

professoras do MPPEB/CPII, dispostas a unir Interdisciplinaridade, 

Criatividade e Formação de Professores, de modo a oferecer aos 

mestrandos do Programa tanto o arcabouço teórico necessário à 

formação de pesquisadores, quanto a aplicabilidade desses conceitos 

numa perspectiva prática. Vale lembrar que, no CPII, os professores 

do Programa de Pós-Graduação também atuam na Educação Básica, 

conhecendo de perto os desafios educacionais que se apresentam 

tanto no campo da pesquisa na área educacional quanto no da 

atuação docente. 

De igual modo, é de extrema importância destacar que o curso 

de extensão ganhou corpo a partir do intenso trabalho dos 

mestrandos na elaboração das oficinas, partindo dos conhecimentos 

adquiridos durante os cursos da Pós, de forma a compartilhar 

conhecimentos teórico-práticos com outros professores da Educação 

Básica, segmento em que também estavam inseridos. Afinados com o 

campo de atuação, esses professores-alunos conseguiram mostrar o 

quanto as trocas e os aprendizados ocorridos dentro da profissão 

ganham em significado e importância e respondem às demandas 

mais prementes de uma Educação para o Século XXI. Afinal, aprender 

a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver 

pressupõem também um aprendizado (e um ensino) por parte 

daquele que é (professor), conhece (a escola), faz (no campo 

profissional) e convive (com os desafios diários do educar). 



 
 

17 

Por fim, agradecemos as imensas contribuições que os cursistas, 

igualmente professores atuantes na Educação Básica, ofereceram 

durante o curso de Extensão, com tanta sabedoria para ensinar e 

vontade de aprender. Sem dúvida, o trabalho de cooperação foi 

essencial nessa empreitada, consolidando-se como um aprendizado para 

todos e retomando o princípio duplo do educar, que é ensinar 

aprendendo e aprender ensinando. 

 

Formação de professores por uma perspectiva interdisciplinar 
 

“O real não está nem na chegada nem na saída.  

Ele se dispõe pra gente no meio da travessia.” 

Guimarães Rosa (Grande sertão: veredas) 

 

Ao tratar de ensino e pesquisa sob uma perspectiva interdisciplinar, 

Ivani Fazenda discute o papel do educador diante dessa tarefa: 
 
(...) o educador que pretende prosseguir numa tarefa interdisciplinar de ensino e 

pesquisa, precisa estar aberto às inovações, o que não significa aderir a elas de 

imediato; o fundamental é tornar-se disponível para saber que existem e que 

constituem novas possibilidades de investigação e conhecimento. (FAZENDA, 

1991, p. 30) 

 

Disponibilidade e abertura seriam, segundo a autora, posturas 

necessárias ao educador para o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar, em especial quando se pensa que a flexibilidade e a 

permeabilidade são atributos relevantes para a manutenção do diálogo, 

seja este estabelecido consigo mesmo, entre os pares ou entre 

profissionais de outras áreas do saber. 

Buscando favorecer esse intercâmbio de ideias e consolidando o 

princípio interdisciplinar no ensino e, em especial, na formação de 

professores, a construção das oficinas do Curso de Extensão Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica surgiu como uma 

oportunidade de pôr em prática as reflexões e orientações teórico-

metodológicas discutidas durante as disciplinas do curso do 

MPPEB/CPII.  

Fazenda considera que ‚viver a pr{tica da interdisciplinaridade e 

observá-la – eis o que considero hoje um fator indispensável a qualquer 
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pesquisador que pretenda refletir sobre ela‛ (FAZENDA, 1991, p. 23). 

Seguindo esse princípio, todo o processo de elaboração e execução das 

oito oficinas do Curso de Extensão teve como objetivo oferecer aos 

mestrandos uma experiência viva de cooperação, de modo que 

pudessem refletir conjuntamente sobre os desafios de planejar, construir 

e executar uma prática baseada num contexto interdisciplinar.  

Convém destacar que tanto o planejamento pedagógico quanto o 

logístico das oficinas tinha por pressuposto a cooperação entre os pares. 

Cada grupo de mestrandos era formado por professores de áreas 

distintas do conhecimento, atuando em segmentos diferentes da 

Educação Básica (da Educação Infantil ao Ensino Médio), passando 

pelas modalidades de Ensino Especial e EJA. O desafio era ampliar a 

visão sobre o campo educacional e construir práticas que trouxessem 

reflexões de várias áreas do conhecimento, aplicadas num contexto de 

formação de professores sob o viés dos quatro pilares da Educação.  

No contexto de execução das oficinas, buscou-se também construir 

uma logística que favorecesse as trocas entre os pares. A cada semana, 

enquanto dois grupos ministravam as oficinas, os demais grupos de 

mestrandos dividiam-se na organização do curso, registrando em foto e 

em vídeo as atividades de cada oficina, colaborando no credenciamento 

dos cursistas e na distribuição destes por cada sala das oficinas. Desse 

modo, ofereceram suporte aos demais mestrandos que estavam 

dinamizando as práticas do curso.  

Os mestrandos puderam tanto vivenciar a prática interdisciplinar 

quanto observar seu processamento, ampliando o diálogo e 

aperfeiçoando a construção das oficinas em cada encontro. Como os 

cursistas eram organizados em dois grupos, cada oficina do curso foi 

ministrada duas vezes, primeiro para o grupo A e, depois, para o B. Foi 

uma oportunidade interessante para os mestrandos observarem as 

diferentes reações que a mesma atividade poderia suscitar em grupos 

distintos de professores. Da mesma forma, puderam constatar como as 

contribuições individuais e coletivas dos cursistas podiam alterar os 

rumos do planejamento inicial das atividades, permitindo ampliar a 

discussão sobre cada um dos pilares da educação. 

Outro momento de especial relevância ocorreu após os encontros 

semanais, na Plataforma Moodle, etapa do curso dedicada à execução de 
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atividades a distância e à avaliação dos cursistas. Nessa fase, os 

mestrandos puderam analisar individualmente o desenvolvimento dos 

cursistas e conhecer a compreensão que tiveram da parte teórica do 

curso. De igual modo, puderam ter um feedback destes a respeito das 

práticas desenvolvidas durante as oficinas, conheceram as suas 

impressões sobre as atividades realizadas e souberam quais as 

contribuições foram importantes para a construção do conhecimento dos 

professores.  

Esse processo de formação dinâmico, interativo e cooperativo 

trouxe inúmeras contribuições, seja na construção do conhecimentos dos 

mestrandos, seja na dos cursistas, garantindo um aprendizado que, 

segundo Nóvoa, é muito relevante para a formação de professores, 

valorizando o aprendizado que vem de dentro da profissão: ‚O registo 

das práticas, a reflexão  sobre  o  trabalho  e  o  exercício  da   avaliação  

são  elementos  centrais  para  o  aperfeiçoamento e a inovação. São estas 

rotinas que fazem avançar a profissão.‛ (NÓVOA, 2009, p.30)  

No plano da formação de professores, o intercâmbio de saberes é 

essencial, contudo deve-se pensar nesse exercício de modo planejado, 

valorizando o registro (antes, durante e após a sua execução), seguindo 

objetivos previamente estabelecidos, de modo a construir o 

conhecimento sob uma perspectiva que tanto contribua no plano 

coletivo, quanto no individual. Certamente não é a mais fácil das tarefas 

agregar tantos conhecimentos e visões diferentes numa ação 

interdisciplinar, daí a necessidade de pôr em cena os atores desse 

processo, de modo a exercitar a cooperação na prática, única forma de 

consolidar o exercício do aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer 

e, sobretudo, do aprender a conviver. 

 

Pesquisa e autoria e docentes: articulando saberes e práticas por 

uma perspectiva criativa 

 

Defendemos que a consolidação do exercício dos quatro pilares 

da Educação pode ser realizado através da pesquisa e da autoria 

docente. Demo (2000) defende que a pesquisa é uma ferramenta 

imprescindível no processo de formulação e reformulação de 

discursos, perspectivas, interesses e necessidades da prática 
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pedagógica. A objetivação da prática através da argumentação 

metodologicamente orientada e teoricamente fundamentada traduz o 

que o autor caracteriza pesquisa como princípio científico. Ao entender a 

pesquisa dessa forma e ao mobilizar intencionalmente os próprios 

saberes como sujeito do conhecimento, o docente sai do lugar de 

plateia e ascende ao lugar de autor e ator ou, em outras palavras, 

deixa de ser aquele que somente ‘ensina’, para dar lugar |quele que 

‘pesquisa’ e ‘produz’ (DEMO, 1996; 2000). 

O conceito de saberes docentes tem sido objeto de ampla reflexão 

a partir da categorização proposta por Tardif (1991, 2007). Segundo 

esse autor, os professores constroem, acumulam, desenvolvem e 

aprimoram seus saberes ao longo de toda a sua carreira. Eles têm 

contato com os saberes da formação profissional nas universidades; 

apreendem saberes pedagógicos que os levam a refletir sobre a 

prática educativa em geral; se aproximam de saberes específicos das 

suas disciplinas – saberes disciplinares – e do modo como estes se 

configuram no currículo escolar – saberes curriculares (TARDIF; 

LÉSSARD; LAHAYE, 1991).  

Contudo, há um conjunto de saberes que são incorporados à 

experiência individual e coletiva do docente sob a forma de habitus e 

habilidades, e que se inserem no campo do fazer e do ser. Esses 

sabres, denominados experienciais ou práticos, demandam um 

intenso esforço de criação e ressignificação da ação pedagógica por 

parte dos docentes, na medida em que eles são forçados a reconhecer 

que nem a teoria nem a prática são capazes de, isoladamente, 

responder a todas as questões ou solucionar todos os problemas. 

Para Tardif (2007), a habilidade de argumentar e justificar as razões 

que levam o professor a fazer algo de uma forma e não de outra é 

fundamental para repensar as relações teoria/prática. A escola é, 

portanto, um profícuo ‚espaço pr{tico específico de produção, de 

transformação e de mobilização de saberes, e, portanto, de teorias, de 

conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de professor‛ (p.53). 

Em publicação recente, Silva e Diniz (2016) pontuaram algumas 

barreiras ao (auto)reconhecimento do professor como alguém capaz de 

se tornar autor da sua própria prática por meio da pesquisa. Dentre as 

barreiras mencionadas estão a sobrecarga de trabalho, o distanciamento 
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do professor em relação ao conhecimento produzido pela academia, em 

função da falta de tempo para estudar e se aperfeiçoar, e as ideias pré-

concebidas sobre a incompatibilidade entre prática e teoria. As autoras 

argumentam que a falta de investimento na formação do professor-

pesquisador durante a graduação não pode ser fator impeditivo para 

que esse professor deixe de pesquisar a própria prática. Segundo Silva e 

Diniz (2016, p.38) 
 

há de se investir em formas de elevar a percepção da eficácia pessoal desse 

segmento profissional na área de domínio específica da pesquisa. Esse 

investimento requer conhecer quem é esse professor que deseja fazer pesquisa, 

o que ele espera da sua formação e de que modo ele acha que pode contribuir 

para a melhoria da qualidade da Educação. 

 

O referido investimento de que falam as autoras citadas acima 

pode se dar por meio do reconhecimento, valorização e incentivo à 

expressão da criatividade do professor. Silva (2015, p.75) destaca a 

necessidade de  
 

construir, na formação inicial e continuada, formas elaboradas de expressão do 

inconformismo, seja através de disciplinas voltadas ao desenvolvimento da 

criatividade e/ou atividades extensionistas. Também cabe a construção de 

espaços – físicos, existenciais, acadêmicos e político-pedagógicos – onde a 

observação de diferentes pontos de vista seja exercitada e respeitada; a geração 

de múltiplas ideias seja incentivada e o erro seja permitido, refletido, analisado 

e usado como fonte de inspiração para a criação de práticas pedagógicas de 

qualidade. 

 

Frente a essas questões, entendemos que articular saberes e práticas 

por uma perspectiva criativa e fomentar a pesquisa e a autoria dos 

docentes são grandes desafios em potencial. O trabalho acadêmico 

produzido nessas bases tende a se enveredar por outros caminhos – ou 

seriam novos? – , permitindo que os padrões de qualidade possam ser 

ressignificados a partir de uma nova perspectiva sobre o campo. Desse 

modo, ao entender ensino, pesquisa e extensão como conceitos 

indissoci{veis primamos por um tipo de produção ‚que favorece a 

aproximação entre universidade e sociedade, a autorreflexão crítica, a 

emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do 
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trabalho acadêmico‛ (ANDES, 2003, p.18). Essa aproximação só se 

concretiza coletivamente, numa perspectiva dialógica por meio da qual 

os sujeitos envolvidos têm vez e voz. 

 

Considerações finais 

 

O trabalho desenvolvido durante o Curso de Extensão 

Criatividade, Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica é parte 

de um conjunto de ações no campo da Formação dos Professores que 

procura alinhar conhecimentos teórico-práticos ao Ensino, à Pesquisa 

e à Extensão, tanto no Ensino Superior quanto na Educação Básica. 

São ações que visam ao desenvolvimento dos saberes docentes e que, 

aqui registradas, procuram ampliar o espaço de discussão de tais 

ações, com o objetivo de oferecer aos pesquisadores e professores 

experiências de produção dos saberes em campo. 

Sem dúvida, inúmeras outras ações se fazem necessárias para 

que possamos refletir juntos sobre Educação e Ensino, e não apenas 

refletir, mas buscar conhecimentos aplicados e aplicáveis em sala de 

aula, a fim de contribuir para o atual cenário da Educação no Brasil.  

Como as palavras de Guimarães Rosa, em Grande sertão: veredas, “O 

real não está nem na chegada nem na saída. Ele se dispõe pra gente no meio da 

travessia”,  a formação de professores parece seguir na mesma vereda, 

pois o conhecimento da realidade não se dá apenas na observação de 

um momento ou de uma prática no contexto da escola, é preciso avaliar 

o percurso, caminhar junto, conhecer os percalços do caminho, pois só se 

consegue atingir algo mais concreto no plano do ensino-aprendizagem 

na travessia desse vasto campo, ainda desafiador, da docência.  
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Esta seção tem como ponto de partida o conceito de criatividade 

e as possibilidades deste campo teórico para a docência e o campo 

educacional. Para tanto, serão utilizados como referência Torre (2005, 

2008), Maia e Vieira (2016, 2017) e demais autores contemporâneos 

que vêm pesquisando não apenas a criatividade, mas sua implicação 

ao contexto atual.  

Somos todos criativos. A espécie humana possui uma 

complexidade cognitiva que não é percebida em nenhuma outra 

espécie. Todos os dias, utilizamos nosso aparato cerebral para pôr em 

prática parte das ideias que permeiam nossas mentes, criamos 

soluções, imaginamos desfechos, fantasiamos, sonhamos acordados e 

assim cultivamos nosso potencial imaginativo.  

A criatividade não é entendida como um dom, mas como uma 

decisão pessoal, sendo vista como uma realidade viva, necessária à 

própria vida. Para Ashton (2016) e Gompertz (2015), todos nós somos 

criativos, pois a criação não deve ser compreendida como algo 

extraordinário, mas como algo que é humano, sendo comum a todos. 

Assim, a criatividade é, mais que um atributo pessoal, uma exigência 

social, sendo ‚a sociedade aquela que promove e sanciona o valor ou 

relev}ncia das atividades e resultados criativos‛ (TORRE, 2005, p. 15).  

Deste modo, a criatividade é a capacidade de produzir ideias 

novas e de comunicá-las, como um raio que penetra o sujeito de 

maneira profunda e projeta sua luz sobre as instituições, 

transformando a sociedade (TORRE, 2005). Na contemporaneidade, a 

criatividade vem sendo associada a palavras como inovação, 

melhoria, qualidade, tanto no contexto empresarial como no 

educacional, porém, não pode ser entendida como modismo, como 

tendência, como algo a ser aplicado. Tampouco pode a criatividade 
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estar restrita a determinadas atividades como arte, literatura, música 

e |s grandes invenções, ‚a criação não é domínio exclusivo de gênios 

raros com inspiração ocasional‛ (ASHTON, 2016, p. 26), ela nos 

rodeia. Para Torre (2005, p. 120), 
 

é necessário ver a criatividade não como uma disciplina acadêmica, não como 

um conjunto de técnicas, nem como uma expressão das teorias psicológicas, 

mas sim como algo vivo que está em cada ser humano; como valor social que é 

necessário desenvolver, assim como a educação, a saúde ou a integração dos 

menos favorecidos. 

 

Logo, a criatividade precisa ser socializada, podendo e devendo 

ser compartilhada. Precisa ser vista e entendida como um bem 

coletivo que deve agir em prol da sociedade (ALENCAR, 2007; 

ALENCAR; FLEITH, 2003; NAKANO; WESCHELER, 2002). Ser 

criativo, portanto, é um atributo que necessita ser valorizado e 

estimulado como motor social, ‚como bem maior das sociedades do 

futuro‛ (TORRE, 2005, p. 35). Para Torre (2005, p.34), de certo modo, 

agir criativamente est{ em ‚saber usar a informação disponível, em 

tomar decisões, em ir mais além do que foi aprendido, sobretudo, em 

saber aproveitar qualquer estímulo do meio para gerar alternativas 

na solução de problemas e na busca da qualidade de vida‛. 

O ato criador é por si uma interação mutuamente benéfica entre 

a pessoa e o ambiente, que só alcança a plenitude quando provoca 

melhorias sociais e culturais. (ALENCAR et al, 2010; TORRE, 2005) 

Ao pensar na criatividade como um bem que pode e deve ser 

desenvolvido, é preciso considerar algumas dimensões, sendo estas: o 

desenvolvimento humano, o científico e como um bem social e 

cultural. Deste modo, ‚a criação est{ tão presente dentro e em torno 

de nós que não a notamos. Vivemos em simbiose com o novo. Não é 

algo que fazemos; é algo que somos‛ (ASHTON, 2016, p. 27). É neste 

meandro que se situa esta discussão, a partir do sujeito e de seu 

reconhecimento como indivíduo criador capaz de desenvolver a 

criatividade em qualquer espaço, inclusive na escola e em sua sala de 

aula, como desenvolvimento social e em prol do desenvolvimento 

científico.  
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Para Storr (2013, p. 19), ‚uma enorme quantidade de pesquisas e 

especulações é dedicada ao exame de como o processo criativo 

ocorre, em vez de prestar atenção aos motivos do criador‛. Neste 

sentido, a motivação é colocada como elemento de grande relevância 

que deve ser considerado em diálogo com características como 

flexibilidade, originalidade, esforço, constância e casualidade.  

A flexibilidade está relacionada ao ser adaptável, a lidar com 

situações e condições novas, uma pessoa criativa possui certa dose de 

resiliência. Já a originalidade está atrelada à sensibilidade e à 

imaginação que permitem buscar soluções próprias para problemas, é 

saber ‚olhar o que outras pessoas j{ viram e enxergar aquilo que elas 

não conseguiram ver‛ (TORRE, 2005, p. 123). Um dos pré-requisitos 

da originalidade é não impor ideias pré-estabelecidas sobre os fatos e, 

deste modo, ser capaz de aprender algo novo, mesmo que para isso 

seja necessário rejeitar o que lhe é conhecido (BOHM, 2011). 

O esforço é, em geral, uma característica que não é considerada ao 

se tratar de criação, porém ‚o trabalho é a alma da criação‛ 

(ASHTON, 2016, p. 39) e o esforço é pedra principal para que se 

chegue a algum lugar. Não há, portanto, um truque ou receita para se 

fugir do trabalho, do esforço envolvido no criar. A criatividade pode 

ser visualizada como uma grande engrenagem que coloca o motor em 

movimento, mas que pode estar ‚enferrujada‛ por v{rios motivos. 

Neste caso, só o trabalho e o esforço para que esta entre em ação e 

volte a se movimentar. A partir de então, mantê-la girando se torna 

mais fácil. É, por isso, que pessoas acostumadas a trabalhar em prol 

da criação e que possuem constância nessa ação, sendo capazes de se 

dedicar a uma atividade até seu fim e/ou durante certo espaço de 

tempo, estão mais abertas para ‚enxergar‛ novas possibilidades e 

soluções para as questões.  

Por fim, a casualidade, que muitas vezes é entendida como 

inspiração divina, está atrelada a todas as outras mencionadas e à 

necessidade de um ambiente propício para que, em determinado 

local e em determinado momento, o indivíduo consiga, após muito 

pensar sobre determinado tema, encontrar uma saída. Como foi 

observado, essas e outras características não se encontram isoladas, 
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mas fazem parte de todo o processo que envolve o ato criador, sendo 

a criação o seu resultado (ASHTON, 2016; TORRE, 2005). 

Já sobre a inovação, pode-se dizer que ‚representa a possibilidade 

de dar a conhecer e fazer com que a sociedade compartilhe as ideias 

de um inventor, cientista ou artista. A inovação socializa, desse 

modo, a criatividade pessoal. Inovação é criatividade em ação 

compartilhada‛ (TORRE, 2005, p. 39, grifo nosso). Ou, ainda, a 

inovação é o que torna nossa espécie diferente e dominante, é o que 

existe de especial em nós, é a capacidade que temos, que nos impele a 

melhorar as coisas e inovar (ASHTON, 2016). 

A criatividade e inovação são, em certa medida, faces de uma 

mesma moeda, estando atreladas ao ato criador; porém, o uso dado a 

esses conceitos, e aos contextos associados a ambas, faz com que haja 

certo distanciamento entre os tratamentos adotados na prática e 

também no âmbito da pesquisa acadêmica. As diferenças destes 

tratamentos, a nosso ver, perpassam a evocação trazida por cada um: 

a criatividade estaria centrada no sujeito, sendo esta uma 

característica pertencente ao ser e, consequentemente, à humanidade. 

Já a inovação estaria, neste cenário, associada ao produto, à 

finalidade, estando relacionada a um contexto mais amplo.  

 

Criatividade e docência 

 

Em nossas pesquisas, temos percebido que, cada vez mais, a 

temática criatividade vem sendo explorada pela academia e pelo 

campo educacional, porém, segundo Araújo (2009, p. 

63),‚desenvolver o pensar de uma maneira criativa e inovadora não 

tem sido uma preocupação da escola‛. Segundo a autora, a maioria 

das escolas ainda privilegia a memorização e a reprodução de 

conhecimentos, qualificando parcialmente seus alunos para pensar de 

maneira flexível e imaginativa. No mesmo sentido, as pesquisas de F. 

A. Santos (2013) e Morgon (2013) reiteram a necessidade de a 

criatividade habitar nossas escolas de maneira a promover o 

pensamento divergente, a liberdade, a autonomia e a autoria de seus 

sujeitos. 
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A partir do exposto, é possível identificar uma lacuna entre 

teoria, pesquisa acadêmica e prática profissional, ou como se diz, 

usualmente, entre o que se passa no chão da escola e o que se 

pesquisa na academia. Segundo Martínez (2002), este distanciamento 

pode ser entendido pela complexidade do fenômeno da criatividade, 

que dificulta ações educativas efetivas. A autora busca defender que a 

própria dificuldade de definição teórica do que é criatividade e o 

reconhecimento do ato criativo como multifacetado e heterogêneo, 

em contraposição a uma abordagem simplista e banalizada, 

constituem barreiras consideráveis à determinação de eixos de 

trabalho para a criatividade no contexto educacional. 

Martínez (2002, p. 191) apresenta três frentes de ação para a 

discussão da criatividade na escola, seriam elas: ‚o desenvolvimento 

da criatividade do aluno, o desenvolvimento da criatividade dos 

educadores e o desenvolvimento da criatividade da escola como 

organização‛. Dessa maneira, a posição da autora coaduna-se com a 

ideia de criatividade aqui defendida, pois entendemos que ‚para 

ajudar a desenvolver nos alunos os recursos pessoais que lhe 

permitam uma ação criativa e transformadora, é necessário que se 

constituam espaços de relação e ação favor{veis‛ (MAIA, 2014, p. 

191), chamados de ‚relação criativa professor-alunos‛, que deve ser 

caracterizada pelo clima emocionalmente positivo e o respeito pelas 

diferenças e individualidades.  

Cabe pontuar que ser criativo, neste contexto, também não está 

restrito à produção de objetos artísticos realizados por um artista ou 

gênio. Agir criativamente significa desenvolver o potencial do ser 

humano, a sua capacidade de solucionar problemas, de compreender 

o mundo e de intervir a partir de novas leituras sobre a realidade 

vivida.  

Como nos aponta Ostrower (1977, p. 11), ‚criar é, basicamente, 

formar‛, dar forma a fenômenos que foram percebidos e relacionados 

de modo novo a partir das habilidades expressivas, do pensamento e 

da imaginação. Nesse sentido, se a escola se propõe a desenvolver 

sujeitos ativos e conscientes de seus papéis na sociedade, é necessário 

o desenvolvimento de uma didática, de uma metodologia de ensino, 
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calcada em conceitos científicos, que apresente experiências 

inovadoras e passíveis de transformações, tendo como base o criar. 

Ao trazer o conceito de criatividade para o contexto educacional, 

é importante defender que uma abordagem criativa no contexto 

escolar não tem por objetivo retirar o espaço das disciplinas, mas 

motivar professores e alunos a desenvolverem novas formas de 

construir aprendizagens. Sendo assim, sua aplicação passa por 

questões ligadas a diversas instâncias, como a resistência/acolhimento 

da gestão escolar, a cobrança e os valores construídos pela 

comunidade em que a instituição se encontra e a formação dos 

profissionais da educação que nela atuam. Para que a criatividade se 

insira na escola, como prática que vise garantir o vínculo entre 

professor e aluno com o objeto a ser conhecido, é necessário que haja 

abertura. Dessa maneira, é relevante observar como a criatividade se 

faz presente no cotidiano docente, da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, respeitando as especificidades, as estruturas curriculares e 

organizacionais de cada uma das etapas da Educação Básica. 

Segundo Alencar e Fleith (2003, p. 183), ‚(...) predomina entre 

professores uma concepção errônea de criatividade, considerando-a 

um dom, privilégio de poucos, presente apenas em grandes artistas, 

inventores e cientistas (...)‛. Nas universidades e nos espaços de 

formação do professor não há muita oportunidade de se estudar a 

teoria da criatividade ou de se ter contato com disciplinas que 

abordem temas similares, pois essas não são contempladas pelo 

currículo mínimo, restando para muitos desses futuros profissionais 

o senso comum. De acordo com Nachmanovitch (1993, p.23), ‚o 

conhecimento do processo criativo não substitui a criatividade, mas 

pode evitar que desistamos dela quando os desafios nos parecem 

excessivamente intimidadores (...)‛. 

Assim, a criatividade, como defende-se aqui, estaria relacionada 

a uma ideia de educação emancipadora e libertadora, centrada no 

processo dialógico e na construção crítica e global do sujeito. Segundo 

Menezes e Santiago (2010, p. 396),  
 

Paulo Freire formulou uma concepção de educação libertadora, fundamentada 

numa visão humanista crítica, que vê o ser que aprende como um todo – 

sentimentos, pensamentos e ações – não se restringindo à dimensão cognitiva. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkfyThJDNAhWG2R4KHRZWDngQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.estantevirtual.com.br%2Fb%2Fstephen-nachmanovitch%2Fser-criativo%2F2724526392&usg=AFQjCNE9lfRNC1hiKLLHdAOwf11v6-1uuw&sig2=szpcJMDZBRw96Fzff8v_Fg&bvm=bv.123664746,d.dmo


 
 

33 

Nesse enfoque, a aprendizagem não se limita a um aumento de conhecimentos, 

ela influi nas escolhas e atitudes do indivíduo. A prática pedagógica rejeita a 

neutralidade do processo educativo, concebe a educação como dialógica e 

conduz o estudante a um pensar crítico da sua realidade. 

 

Alencar (2007, p. 1) parte do ‚reconhecimento de que a 

necessidade de criar é uma parte saudável do ser humano, sendo a 

atividade criativa acompanhada de sentimentos de satisfação e 

prazer, elementos fundamentais para o bem-estar emocional e saúde 

mental.‛ Nesse sentindo, criatividade, segundo a perspectiva 

winnicottiana, é o que faz com que o indivíduo sinta que a vida vale a 

pena ser vivida. Partindo deste princípio, discutir-se-á o que se 

defende por criatividade docente e sua importância para relações 

saudáveis de ensinar e aprender.  

A criatividade na educação é uma necessidade, mas não é 

possível exigir alunos criativos sem ambientes suficientemente 

propícios para tarefa. Deste modo, justificamos o papel central do 

professor como verdadeiro facilitador do processo da criatividade da 

criança. Mas, para tal, é necessário que este compreenda e vivencie 

sua própria criatividade, pois, ‚adultos mais criativos estarão mais 

bem capacitados da missão para o desenvolvimento da missão de 

educar‛ (ARAÚJO, 2009, p. 28).  

Assim, a criatividade docente é a habilidade do educador em 

construir para si e seus educandos espaços nos quais seja possível 

vivenciar a liberdade de criar e a autoria do pensar. Deste modo, ser 

criativo é ser capaz de promover espaços de ensinar e aprender 

suficientemente bons para todos. É ser flexível, autônomo, mas ciente 

de sua dependência. É lidar com o outro, gestando espaços no qual 

todos experimentem, segundo seus próprios tempos e maneiras, a 

possibilidade de autoria. É cuidar sem sufocar, é manejar sem podar 

(MAIA; VIEIRA, 2016, 2017). 

De fato, o conceito de criatividade explica a capacidade do 

indivíduo de gerar ideias novas, ir além do que é conhecido, 

‚ultrapassar as expectativas did{ticas do aprendido‛ (TORRE, 2005, 

p. 29), aproveitar os estímulos do meio e gerar alternativas na solução 

de problemas, em busca de qualidade de vida. A criatividade, hoje, 

mais do que nunca, deve ser entendida como algo que deve ser 
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socializado, conforme já discutido anteriormente neste capítulo, 

deixando de ser apreendida como um dom ou capacidade pessoal 

para ser percebida como uma riqueza coletiva, social. (TORRE, 2005) 

Dessa maneira, defende-se aqui que ser criativo implica 

reconhecer-se como autor. Andrade (2014, p. 184), ao propor a noção 

de professor-autor a partir dos estudos sobre a formação de 

professores, segundo uma concepção discursiva, defende que, ‚o 

objeto de discurso de toda formação de professores é o fazer docente. 

A atividade docente equivale aos gestos profissionais, traz à cena a 

máxima realidade da profissão, sua vida, sua experiência, aquilo de 

que vale a pena se tratar e por isso também de que é tão difícil falar‛. 

Um professor-autor seria capaz não apenas de fazer, mas estaria 

apto a defender, refletir, justificar, e explicar este fazer. Há, portanto, 

a valorização do ato docente, de sua escrita em textos entendidos 

como ‚autenticamente docentes‛. A partir de suas experiências de 

pesquisa, a mesma autora enfatiza a falta de espaço para o professor 

da Educação Básica se expressar, de forma que sua voz se encontra 

muitas vezes silenciada. (ANDRADE, 2014, p. 188) 
 

O silenciamento do professor, do ponto de vista gráfico, de sua escrita, 

antecedia-se de um do ponto de vista oral. Cabe conjecturar a propósito de um 

silenciamento no seu dia a dia, presente constantemente em seu trabalho 

docente, nas interações, quando os alunos não se engajam nas propostas e 

dominam a situação, desvirtuando as organizações necessárias para a realização 

de trabalhos planejados. Nestas situações correntes, os docentes não conseguem 

chamar atenção dos alunos, sequer conseguem ter este espaço de dizer dentro 

da sala de aula. Momentos em que os alunos não dão importância a seu 

interlocutor professor produzem um silenciamento, que começa já dentro da 

sala de aula, quando o docente não tem o que dizer para o aluno. Entre o 

silenciamento macro inscrito ideologicamente nas políticas, marcando a 

identidade docente historicamente, e o silenciamento micro, que se revela 

cotidianamente, que mais o marca, encontramos um profissional que não fala 

tampouco em situações de formação.  

 

Ao colocar em cena o silêncio, seja ele gráfico ou oral, a autora 

expõe a dificuldade docente em exercer seu protagonismo, em tomar 

para si esse espaço de autoformação, no qual seja possível ser 

ensinante/aprendente, criador e criatura. Assim, ao discutir o papel 

da formação, acredita-se no docente como sujeito mobilizador e 
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protagonista de mudanças. Ao refletir sobre sua ação e buscar criar 

novas situações de aprendizagem para si e para seus alunos, ‚um 

professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno 

faz‛, em seguida, reflete sobre o fato e procura compreender a razão 

por que foi surpreendido (SCHÖN, 1992, p. 83). Para isso, o professor 

põe em jogo os saberes construídos, as experiências vividas, os 

conhecimentos para a prática, da prática e na prática (COCHRAN-

SMITH & LYTLE, 1999). 

É o que se entende por não criatividade, que aparece na forma 

com que se relaciona com o mundo, no medo, na insegurança e na 

incapacidade de ser criativos diante dos problemas que são 

apresentados. Quando é impossível ao indivíduo preservar sua 

autoria de pensamento e sua autonomia, não se está vivenciando o 

espaço potencial no qual é possível ser criativo de maneira saudável. 

Se o ‚entre‛ encontra-se esvaziado, passa a ser preenchido pela 

insegurança, a falta de limites, a agressividade, a não aprendizagem e 

o silêncio (VIEIRA, 2014). 

É no corpo aborrecido que está uma das maiores expressões de 

uma vivência não criativa. Um docente que, nos espaços de formação, 

se cala, foge do contato visual, evita ter que responder, busca passar 

despercebido e se silencia. Nesse tipo de comportamento, ele busca 

proteger-se de um ambiente no qual não se sente plenamente 

confortável. Muitos podem ser os motivos, inclusive por não estar 

habituado a agir/refletir sobre sua prática, sobre as situações e 

desafios a que vem sendo imposto, por não vivenciar de maneira 

saudável a sua capacidade criadora ou por ainda estar estabelecendo 

vínculos. 

 

Considerações Finais 

 

Diante do exposto, acreditamos que, antes de tudo, é necessário 

que haja a valorização dos docentes e de seus processos formativos, 

pois é garantindo espaços de se criar e aprender em sua formação que 

teremos professores seguros de suas práticas e aptos a construir para 

si e para seus alunos ambientes suficientemente bons para aprender. 
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Segundo Torre (2005), para que a criatividade faça parte da 

educação, tem-se que antes formar os professores nela, segundo os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes que regem a criatividade. 

Somente quando o professor tomar consciência do valor da 

criatividade em relação ao seu processo de formação e de seus alunos 

é que a criatividade poderá ser vivenciada em nível curricular. Neste 

sentido, o autor defende que mudanças no processo de formação 

docente, com a ‚inclusão de conteúdos criativos (conceitos, processos, 

técnicas, evolução, etc.) nos planos de formação inicial de pedagogos, 

professores, psicólogos, orientadores, administradores da educação,‛ 

(TORRE, 2005, p. 40), promoveriam mudanças didáticas em suas 

salas de aula e, estas, em última instância, trariam mudanças nos 

componentes curriculares. O mesmo autor cita, ainda, que 

universidades espanholas e ibero-americanas já vêm reconhecendo a 

criatividade como tema de formação.  

Deste modo, defende-se o investimento da criatividade como um 

mobilizador de saberes docentes que, em diálogo com a autoria de 

um professor-pesquisador, é capaz de formar docentes mais criativos 

e cientes de seu protagonismo como seres multiculturais. Uma vez 

que essa formação ocorra, poderemos ter docentes aptos a promover 

ambientes seguros e suficientes para que seus alunos possam exercer 

a liberdade de criar sob o olhar atento do cuidar. 
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Introdução 

 

A educação brasileira neste início de milênio tem sido cada vez 

mais instada a repensar e debater situações que envolvem a temática 

da pluralidade cultural no contexto escolar. Casos envolvendo 

bullying, preconceito, discriminação e violência não mais se 

constituem como atos isolados ou atípicos. Mais do que nunca, a 

dificuldade evidente em lidar com a diversidade e a diferença na 

escola reclama urgentemente por ações que ajudem a minimizar a 

incidência desses episódios e a criar uma cultura de paz e respeito 

entre todos. Em diversos cantos do país e em todos os níveis de 

ensino, universidades, escolas, gestores, professores, alunos e famílias 

são chamados a enfrentar essas questões.  

Diante do quadro exposto, podemos afirmar que as questões que 

envolvem o multiculturalismo e seus desafios têm se constituído 

como um espaço profícuo para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que busquem apontar caminhos para o desenvolvimento 

de uma educação culturalmente responsiva e verdadeiramente 

plural, tanto em termos de disciplinas como em projetos 

                                                           
1 A versão preliminar desta pesquisa foi apresentada e publicada no XVIII ENDIPE 

no painel intitulado: ‚O multiculturalismo e as contribuições da universidade: 

reflexões, possíveis articulações e experiências‛. 
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interdisciplinares. Sendo assim, a perspectiva multicultural tem se 

constituído como um campo teórico, prático e político capaz de 

propiciar alternativas para o debate, a reflexão e o enfrentamento da 

problemática enunciada, uma vez que propicia a discussão, a 

ressignificação e a desestabilização de discursos homogeneizadores e 

de práticas silenciadoras da diversidade cultural. Nesse sentido, 

defendemos que o currículo se configura como um importante 

instrumento para transformação desse cenário, pois se caracteriza 

como o “cerne da relação educativa”, no qual são produzidas, afirmadas 

e negadas identidades culturais, e novos sentidos, proposições e 

‚modos de reação à realidade social contemporânea” são conformados 

(CANEN; MOREIRA, 1999, p.14). 

A partir dessas considerações, duas questões nortearam o nosso 

trabalho: em que medida a discussão sobre currículo e sobre a 

formação de professores na produção acadêmica têm sido 

influenciadas por preocupações multiculturais no início desta 

década? Quais perspectivas multiculturais têm embasado essas 

pesquisas? Para tentar responder a essas questões, este estudo 

analisou os trabalhos sobre currículo e formação de professores 

apresentados nas 33ª, 34ª, 35ª, 36ª e 37ª Reuniões da ANPEd, 

respectivamente  2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, nos GT 12 – Currículo 

e GT 08 – Formação de Professores, e os artigos publicados nos anos 

de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sobre Currículo e Formação de 

Professores na Revista Brasileira de Educação (RBE), todos disponíveis 

no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd). 

 Nesse levantamento, objetivamos situar em que medida a 

produção do conhecimento tem propiciado a formação de professores 

aptos a trabalharem com a diversidade multicultural e a discussão 

e/ou o desenvolvimento de currículos multiculturalmente orientados, 

promotores de uma escola democrática e plural.  

A escolha das fontes de pesquisa justifica-se na medida em que 

as Reuniões da ANPEd se constituem como um dos maiores eventos 

na área educacional brasileira, representando quantitativa e 

qualitativamente a produção do conhecimento na área. No que tange 

aos artigos publicados na RBE, por se tratar de uma revista 
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classificada como Qualis A pela CAPES, os seus trabalhos expressam 

significativamente a produção feita pela universidade brasileira. 

Trazendo isto para o interesse suscitado pela pesquisa em questão, 

tem-se uma visão geral dos conhecimentos produzidos sobre 

multiculturalismo pela academia ao se analisar a produção 

catalogada. A relevância deste estudo refere-se à possibilidade de 

delinear e problematizar tendências que tem influenciado 

multiculturalmente o campo do currículo e da formação de 

professores, além de apontar lacunas e perspectivas que permitam a 

realização de novas pesquisas. 

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: na 

primeira parte, descrevemos os caminhos teórico-metodológicos 

utilizados para fundamentar e desenvolver a pesquisa. Na segunda 

parte, procedemos a análise dos dados levantados, discutindo as 

categorias e perspectivas multiculturais encontradas. Por fim, 

apresentamos as considerações finais sobre os resultados alcançados. 

 

A trajetória teórico-metodológica da pesquisa 

 

O multiculturalismo como um campo híbrido, polissêmico e 

polifônico é por sua própria natureza um lócus abertos a múltiplas 

concepções discursivas e práticas, que vão de perspectivas mais 

folclóricas e celebratórias da diversidade e da diferença até 

perspectivas mais críticas, que buscam a superação da desigualdade e 

do preconceito (MCLAREN, 1997; CANEN, 2007). Neste estudo, nos 

fundamentamos nos princípios do multiculturalismo crítico com 

aportes pós-coloniais. Dentro dessa perspectiva teórica valoriza-se a 

diversidade cultural, questionando relações de poder assimétricas 

que perpassam o contexto escolar, direcionando o seu foco para o 

processo de construção das identidades, das diferenças e dos 

discursos.  

Ao conceber a identidade como uma categoria central, essa 

perspectiva teórica incorpora a hibridização ou hibridismo como uma 

dimensão intrínseca à pluralidade cultural, tensionando e superando 

binarismos e essencialismos, e analisando os múltiplos marcadores 

(racial, étnico, de gênero, de religião, de linguagem e outros) que se 
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articulam na construção das identidades plurais (XAVIER, 2008; 

CANEN et al, 2001).  

Partindo dessa concepção consideramos o currículo como um 

espaço não neutro e nem universal, marcados por lutas, híbrido, que 

deve contemplar o questionamento aos discursos e a articulação entre 

identidades, saberes, conteúdos, estratégias, competências e 

habilidades plurais, procurando desvelar relações de poder injustas e 

desiguais. Concordamos com Canen et al. (2009, p.64), quando 

afirmam que o currículo deve ‚(...) trabalhar em prol da formação de 

identidades abertas à diversidade cultural, desafiadoras de 

preconceitos, em uma perspectiva de educação para cidadania, para 

paz, para ética nas relações interpessoais, para a crítica às 

desigualdades sociais e culturais.‛  

Ao mesmo tempo, consideramos que a formação de professores 

– inicial e continuada – também se constitui como uma temática de 

alta relevância na área da Educação, e nos últimos anos tem se 

tornado uma arena de disputas, mas também de possibilidades. Com 

as atuais demandas fomentadas pelo crescente acesso de alunos à 

Educação Básica brasileira, bem como a necessidade de a Educação 

valorizar as diferenças e combater preconceitos, discriminações e 

estereótipos, a formação de professores tem sido tensionada a formar 

docentes aptos a lecionarem na e com a diversidade cultural 

corriqueiramente encontrada nas salas de aulas das escolas (CANEN, 

2008, 2011), contribuindo para a existência de uma sociedade mais 

justa e menos desigual. 

Nessa perspectiva, o multiculturalismo, entendido como ‚campo 

teórico e político de conhecimentos, que privilegia o múltiplo, o 

plural, as identidades marginalizadas e silenciadas e que busca 

formas alternativas para sua incorporação no cotidiano educacional‛ 

(BATISTA et al., 2013, p.213), tem sido apontado como um ideário 

que contribui para a compreensão da formação de professores 

sensibilizados para as questões culturais (XAVIER, 2001, 2011; 

CANEN, 2008), tanto em termos disciplinares, como 

interdisciplinares. 

A partir dessas considerações teóricas, iniciamos o levantamento 

tendo como balizador do nosso olhar as seguintes orientações: 
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primeiramente, utilizando como banco de dados os trabalhos 

publicados nos GT 12 – Currículo e GT 08 – Formação de Professores 

no site da ANPEd relativos às reuniões anuais, descritas 

anteriormente. Em relação aos trabalhos encontrados, fizemos uma 

relação quantitativa a partir dos trabalhos e artigos selecionados 

inicialmente e que após a leitura evidenciavam no seu resumo a 

citação de descritores considerados multiculturais (identidade, 

diferença, diversidade cultural, pluralidade cultural, desigualdade, 

hibridismo, raça, etnia, gênero, sexualidade).  

Nosso intento era localizar trabalhos que tivessem, a partir da 

classificação proposta por Canen et. al. (2001), potenciais multiculturais 

ou fossem multiculturalmente explícitos. Os trabalhos considerados 

detentores de potenciais multiculturais seriam ‚(...) aqueles em que 

determinantes de raça, gênero, culturas, padrões linguísticos, 

‚deficiências‛ e outros marcadores eram levados em conta, nas 

an{lises empreendidas (...)‛ (p.172), mas que não se intitulavam 

multiculturais ou nem faziam referência direta ao multiculturalismo 

em qualquer uma de suas abordagens. Os trabalhos 

multiculturalmente explícitos seriam aqueles que faziam alusão clara 

e direta às categorias e aos pressupostos do multiculturalismo em 

suas mais diferentes vertentes, no seu referencial teórico ou se 

denominavam multiculturais. 

O segundo momento consistiu na leitura e análise dos artigos 

selecionados, objetivando rastrear evidências que comprovassem a 

sua classificação como detentor de potenciais multiculturais ou como 

multiculturalmente explícito, e ao mesmo tempo, detectar a 

abordagem multicultural presente em cada trabalho. 

 

O levantamento quantitativo e a análise dos dados 

 

1. Analisando a produção sobre currículo 

No levantamento quantitativo realizado nas reuniões anuais da 

ANPEd e na RBE sobre a produção na área do currículo surgiram os 

seguintes dados: 
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Tabela 1: Trabalhos publicados sobre currículo por fonte 

ANPEd RBE 
TOTAL 

2010 2011 2012 2013 20152 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

18 29 15 18 27 107 4 4 5 5 3 11 32 139 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em informações da ANPEd e da RBE. 

 

Tabela 2: Trabalhos sobre currículo e multiculturalismo por fonte 

Categoria Multicultural 
ANPEd RBE 

TOTAL 
2010 2011 2012 2013 2015 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

 Potencial multicultural 1 2 1 2 4 10 1 0 0 1 3 2 7 17 

Multiculturalmente 

explícito 
0 1 1 2 0 4 1 1 0 0 0 0 2 6 

Total 1 3 2 4 4 14 2 1 0 1 3 2 9 23 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em informações da ANPEd e da RBE. 

 

Inicialmente, podemos perceber que os dados quantitativos 

levantados nas duas fontes selecionadas tenderam a ratificar 

resultados constatados em estudos que foram realizados em anos 

anteriores (CANEN et al. 2001; XAVIER, 2008) que tratavam de 

articular a questão multicultural à pesquisa na área do currículo e que 

já indicavam uma produção reduzida. Verificamos a existência de um 

número pequeno de trabalhos, apenas 23 (16,5%), quando 

comparados à totalidade dos estudos apresentados (139) nas duas 

publicações, sendo 17 (12,2%) considerados detentores de potenciais 

multiculturais e 6 (4,3%) multiculturalmente explícitos. Nesse 

sentido, podemos argumentar que, apesar da emergência da temática 

multicultural no cotidiano socioeducacional, a mesma ainda parece 

não ocupar de forma expressiva um maior espaço reflexivo na 

produção de pesquisas no campo do currículo. 

Conforme afirmamos no item anterior, a análise qualitativa dos 

trabalhos se deu inicialmente por meio da leitura e seleção daqueles 

que em seus resumos apresentavam categorias consideradas 

multiculturais, tendo sido feita, em seguida, a leitura integral dos 

                                                           
2 Nesta contagem foram incluídos tantos os trabalhos aceitos como os excedentes 

disponibilizados no site da 37ª R.A. da ANPEd.  
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trabalhos selecionados, de forma a confirmar (ou não) os 

indícios/categorias encontrados. 

Sobre os trabalhos detentores de potenciais multiculturais 

apresentados na ANPEd e na RBE podemos tecer as seguintes 

considerações: 

 Conforme vê-se na Tabela 02 encontramos 17 (12,2%) trabalhos 

do total publicado, sendo 10 (7,2%) na ANPED e 07 (5%) na RBE. 

Dentre os trabalhos encontrados, a maioria,  a partir de diferentes 

marcadores mestres (CANEN, 2007), versava ou tocava na 

questão da identidade coletiva, a saber: étnico-racial/negra 

(COSTA, 2010); profissional/docente (ROCHA, 2011); de 

gênero/masculino e feminino (BANDEIRA, 2010; FREIRE, 2011; 

SOUZA; FONSECA, 2013; FRITZEN; CABRAL, 2014; SANTOS, 

2015); linguística (MAAS; FRITZEN, 2015); de classe 

social/grupos sociais populares (ARAÚJO, 2012); religiosa 

(OLIVEIRA, 2013; CAPUTO, 2015); e de nacionalidade (COUTO, 

2013; SOUZA, 2014); e,  além disso,  trabalhos que abordavam 

questões relativas a: sexualidade (MACIEL; GARCIA, 2015); 

políticas curriculares (SILVA; COLONTONIO, 2014); práticas 

educativas (SICHELERO, 2015); e deficiência (BARROS, 2015).   

 Os trabalhos elencados anteriormente fundamentaram-se em 

perspectivas críticas e pós-modernas/pós-coloniais do currículo 

na medida em que questionam a essencialização das identidades 

e dos discursos presentes nos currículos e buscam questionar as 

relações de poder imbricadas nos processos de construção 

identitária que discutem o papel das práticas discursivas, do 

hibridismo e da política da diferença (CANEN, 2012), como 

podemos ver nos extratos selecionados a seguir: 
 

Conclui-se que a singularidade das experiências das professoras como 

lésbicas nas escolas produz uma pedagogia que atua não apenas como 

questionamento dos padrões heteronormativos, mas como uma produção 

de conhecimento próprio pela qual elas reinventam as suas identidades 

como professoras. (MACIEL; GARCIA; 2015, p.1) 

 

Desta forma me proponho neste estudo a analisar os sentidos de ‚negro‛ 

que as imagens da escravidão dos livros didáticos de História procuram 

fixar. Procuro perceber porque essas imagens e não outras estão 
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representadas nestes manuais permitindo problematizar como as marcas 

discursivas das lutas hegemônicas travadas em torno dos processos de 

significação do ‚negro‛ mobilizam e recontextualizam diferentes matrizes 

historiográficas nos currículos de História. (COSTA, 2010, p.2) 

 

 As categorias mais utilizadas nos trabalhos foram identidade, 

diversidade, cultura, diferença e hibridismo. Os dados 

apontaram um crescente interesse pela temática das relações de 

gênero em comparação às demais temáticas encontradas. A 

mesma aparece em 5 dos 17 trabalhos elencados, enquanto as 

demais aparecem de forma pontual no levantamento em um ou 

dois trabalhos apenas.  
 

Currículo, cultura e gênero constituem as categorias de análise dessa 

investigação, cuja imbricação deverá ser explicada a partir das relações de 

poder envolvidas na sua construção social. Nesse sentido, a noção de poder 

perpassa a compreensão e a explicação sobre as relações sociais de gênero 

na escola, bem como sobre a seleção cultural expressa e materializada no 

currículo. (FREIRE, 2011, p.2) 

 

Interessa-nos, porém, propor uma compreensão das relações de gênero 

permeando a constituição de práticas matemáticas de mulheres e de 

homens, mas não reduzindo a análise à identificação de habilidades 

matemáticas de homens ou de mulheres, ou a um estudo da abordagem da 

relação desses sujeitos com a matemática. (SOUZA; FONSECA, 2013, p. 923) 

 

 Ao mesmo tempo, há uma ênfase em autores relacionados aos 

Estudos Culturais e ao pós-colonialismo, tais como Stuart Hall, 

Tomaz Tadeu da Silva e Homi Bhabha. Quanto à metodologia, os 

estudos selecionados dividiram-se entre análises discursivas de 

documentos, materiais didáticos e imagens (6), estudo de caso 

(4), ensaio (2), história de vida (2), etnografia (1) e pesquisa 

histórica (2). 

 

No que tange aos trabalhos considerados como 

multiculturalmente explícitos foram selecionados 6 estudos (4,3%), 

sendo 4 (2,9%) na ANPEd e 2 (1,4%) na RBE. É preciso destacar que 

nos anos de 2010 e 2015 não foram encontrados na ANPEd no GT de 
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Currículo nenhum trabalho considerado multiculturalmente 

explícito. O mesmo se deu nos anos de 2012 a 2015 na RBE.  

 As análises sobre os trabalhos incluídos nesta seleção levaram 

aos seguintes resultados: 

 Os estudos versavam sobre os seguintes temas: 

multiculturalismo e práticas pedagógicas (SOUZA, 2011); 

formação de professores indígenas (PAVAN, 2012); ensino de 

ciências (CREPALDE, 2013) e produção do conhecimento sobre 

currículo (SALVINO; COSTA, 2013). 

 Os tipos de perspectivas multiculturais citadas nas pesquisas 

foram as seguintes: interculturalismo, multiculturalismo crítico e 

multiculturalismo progressista.  Em um dos trabalhos 

encontrados, que versava sobre o multiculturalismo, não foi 

possível enquadrá-lo em nenhuma das perspectivas 

anteriormente citadas, uma vez que este poderia ser enquadrado 

numa subcategoria nativa, que emergiu do campo de pesquisa, 

uma vez que assumiu como proposta a discussão do 

multiculturalismo, utilizou seus autores, analisou seus 

pressupostos, mas não se reconheceu como multicultural ou 

mesmo se contrapôs à proposta. 

 Os autores ligados a perspectivas multiculturais destacados nas 

pesquisas foram Antonio Flavio Barbosa Moreira, Peter McLaren, 

Ana Canen e Renato Matias Fleuri. Outros autores ligados às 

perspectivas críticas e pós-modernas/pós-coloniais também 

apareceram nas pesquisas, tais como: Catherine Walsh, Stuart 

Hall, Homi Bhabha, entre outros. 

 As metodologias encontradas nas pesquisas realizadas foram 

análises discursivas de documentos (2), análise comparativa (1) e 

estudo de caso (1). 

  

A análise dos tipos de multiculturalismo encontrados e a escolha 

dos autores nos estudos considerados multiculturalmente explícitos 

confirmou uma tendência visualizada nos trabalhos detentores de 

potenciais multiculturais: a adesão a abordagens críticas e pós-

modernas/pós-coloniais quando se trata de discutir questões 

multiculturais na área do currículo em detrimento de perspectivas 
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mais folclóricas ou liberais (MCLAREN, 1997). Ao mesmo tempo, a 

utilização de diferentes metodologias no desenvolvimento dos 

estudos confirma o caráter de plural do próprio multiculturalismo 

como campo de pesquisa que possibilita abordagens diversas.  

 

2. Analisando a produção sobre formação de professores 

Esta parte do trabalho abarcou inicialmente o levantamento da 

totalidade de artigos publicados no GT 08 - Formação de Professores por 

reunião (33ª, 34ª, 35ª, 36ª e 37ª), respectivamente nos anos de 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2015 e nos artigos publicados na RBE nos anos de 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, conforme demonstra a Tabela 3. 

 
Tabela 3: Totalidade de trabalhos publicados sobre formação de professores por 

fonte 

ANPEd RBE 
TOTAL 

2010 2011 2012 2013 20153 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

21 22 22 18 36 119 2 3 4 5 3 6 23 142 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em informações da ANPEd e da RBE. 

 

Em seguida foram selecionados os artigos detentores de 

potenciais multiculturais e aqueles considerados multiculturalmente 

explícitos, descritos na tabela 4: 

 
Tabela 4:  Trabalhos sobre formação de professores e multiculturalismo por fonte 

Categoria 

Multicultural 

ANPEd RBE 
TOTAL 

2010 2011 2012 2013 2015 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Potencial 

multicultural 
0 3 3 2 4 12 0 0 2 2 0 1 5 17 

Multiculturalmente 

explícito 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Total 0 3 3 2 4 12 0 1 2 2 0 1 6 18 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em informações da ANPEd e da RBE. 

 

Conforme podemos ver, os dados apresentados na Tabela 4 

demonstram que o multiculturalismo não aparece como referencial 

                                                           
3 Nesta contagem foram incluídos tanto os trabalhos aceitos como os excedentes 

disponibilizados no site da 37ª R.A. da ANPEd. 
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teórico central nos trabalhos analisados na ANPEd nos 5 anos 

selecionados. Apenas 12 (10,1%) do total de trabalhos apresentados 

no GT 08 - Formação de Professores foram considerados detentores 

de potenciais multiculturais, e nenhum trabalho multiculturalmente 

explícito foi encontrado. O que denota que as discussões que 

envolvem categorias relacionadas à diversidade cultural ainda são 

escassas no GT pesquisado. Quando comparamos o total de trabalhos 

considerados com potenciais multiculturais no referido GT ao total de 

trabalhos apresentados nas duas publicações (142), esse percentual 

fica ainda menor, correspondendo a somente 8,5% dos trabalhos 

apresentados sobre formação de professores. 

A mesma informação foi constatada quando analisamos os 

números extraídos da RBE. A análise de seus dados evidenciou que 

artigos com potenciais multiculturais não são muito abundantes na 

RBE, apenas 5 (21,7%), aparecendo esporadicamente nos números da 

revista. No que tange aos trabalhos multiculturalmente explícitos, o 

quadro se mostra muito próximo do que foi verificado na ANPEd, 

com apenas 1 (4,3%) trabalho publicado nos últimos 5 anos, o que 

corresponde a 0,7% do que foi produzido nas duas publicações. 

Conforme pode-se ver na Tabela 4, no ano de 2010 não 

encontramos, em nenhuma das publicações, artigos que pudessem 

ser classificados como detentores de potenciais multiculturais. Nos 

anos compreendidos entre 2011 e 2015, foram encontrados 17 

trabalhos que versavam sobre diferentes temáticas ligadas a formação 

de professores, a saber: identidade docente (SILVA, 2011; MOTTA; 

QUEIROZ, 2015); identidade/diversidade étnico-racial (NISHIMOTO, 

2011; DIAS, 2012); inclusão (DINIZ, 2011; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2012; 

KAUSS; REIS, 2013; AGAPITO; RIBEIRO, 2015; DOS ANJOS, 2015); 

relações de gênero e exclusão (ARAÚJO, 2012); relações de gênero e 

sexualidade (FERRARI, 2012); identidade profissional (COSTA; 

RAMOS, 2012); identidade surda (HAUTRIVE; BOLZAN, 2013); 

formação docente/profissional (SANTOS; DIAS, 2013; BARREIRO, 

2013; HAGE; FELDMANN, 2015) e capacitação em Direitos Humanos 

(PEREIRA, 2015). 

Em relação à listagem anterior, constatamos que grande parte 

dos trabalhos publicados considerados detentores de potenciais 
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multiculturais possuem como categoria central a identidade. Os 

artigos que trabalham com identidade cultural, geralmente, recorrem 

ao embasamento teórico de autores dos Estudos Culturais. Ao mesmo 

tempo, foi possível também verificar em 5 dos trabalhos selecionados 

uma articulação entre a formação docente e a inclusão. 

Conforme podemos ver na Tabela 4, encontramos no levantamento 

apenas um trabalho publicado considerado multiculturalmente explícito 

na RBE no ano de 2011. Nesse artigo, Canen e Xavier (2011), utilizando a 

metodologia de levantamento do estado da arte, analisam os periódicos 

Cadernos de Pesquisa e Revista Brasileira de Educação, avaliados como 

internacionais pela Qualis/CAPES, bem como os trabalhos apresentados 

nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), com foco nos GTs de Formação de 

Professores, Didática, Educação e Relações Étnico-Raciais e Gênero, 

Sexualidade e Educação, com o objetivo de verificar a produção 

acadêmica sobre o multiculturalismo.  

O artigo em questão está fortemente baseado no multiculturalismo 

crítico e pós-colonial, que busca pensar de forma crítica a relação 

existente entre os diferentes grupos culturais, negando a harmonia, 

repensando as hierarquias formadas e buscando diferentes formas para 

que os grupos culturais historicamente silenciados também se vejam 

representados no currículo escolar (CANEN; MOREIRA, 2001), tendo 

como categoria central a ênfase na identidade e suas formas de 

produção. Nessa perspectiva, é combatido o congelamento identitário – 

visto que nossas identidades estão em constantes mudanças – e os 

hibridismos são valorizados. Ao mesmo tempo, verifica-se uma timidez 

com relação a perspectivas multiculturais interdisciplinares, que ainda 

demandam maiores pesquisas, entre nós. 

 

Considerações finais 

 

 Perante o panorama emergente relacionado às problemáticas da 

diversidade cultural que têm assolado o mundo, a sociedade e a 

educação brasileiras neste início de milênio, este estudo procurou 

fundamentar-se em uma concepção multicultural, acreditando que o 

currículo e a formação de professores poderiam se beneficiar de 
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trabalhos e pesquisas que permitam a reflexão e o desenvolvimento de 

propostas para o enfrentamento dessas questões na escola e na 

sociedade. Para isso, buscou-se  analisar a produção do conhecimento 

acadêmico sobre as respectivas temáticas, no período de 2010 a 2015, em 

duas publicações de grande relevância no cenário educacional brasileiro 

(Reuniões Anuais da ANPEd e Revista Brasileira de Educação). 

Os dados analisados indicaram que ainda há uma grande lacuna 

em termos quantitativos no que se refere ao desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo as questões multiculturais. Estudos que 

articulam as temáticas selecionadas ao multiculturalismo ainda são 

escassos e difusos, assim como aqueles que possam articular a 

perspectiva multicultural a projetos interdisciplinares, evidenciando 

mais lacunas do que tendências. 

 No entanto, apesar da incidência de poucos trabalhos que 

articulem multiculturalismo ao currículo e à formação de professores, 

podemos afirmar que nesses estudos há uma predominância das 

perspectivas críticas, pós-modernas e/ou pós-coloniais. Ainda que as 

mesmas não se constituam como um bloco uniforme, essas discussões 

têm colocado a identidade e seus processos de produção como 

categoria central sem, no entanto, esquecer de questionar as relações 

de poder que legitimam ou silenciam esses discursos, indicando um 

avanço para além das abordagens meramente celebratórias ou 

assimilacionistas da diversidade cultural.   

Verificamos também um incremento do interesse em articular a 

formação de professores às discussões sobre a inclusão, 

principalmente, no que se refere ao trato da deficiência no contexto 

escolar, em detrimento de uma abordagem multicultural mais ampla 

que contemple diferentes grupos social e culturalmente excluídos.  

Diante dos resultados, argumentamos que a adoção de 

concepções multiculturais mais críticas poderia beneficiar os campos 

do currículo e da formação de professores, visto que as mesmas 

podem propiciar a pesquisadores e professores uma melhor 

compreensão e reflexão sobre as questões culturais que envolvem a 

escola em seus múltiplos aspectos, contribuindo para a discussão e a 

minimização de processos excludentes e discriminatórios e para o 

empoderamento de diferentes identidades. 
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Introdução 

 

 Para pensarmos em ‚Educação em Saúde‛ é necess{rio 

pontuarmos a definição de ‚Educação‛ que fundamenta nossa 

reflexão. Entendemos que ‚a educação é sempre uma certa teoria do 

conhecimento posta em pr{tica‛ (FREIRE, 2003, p.40). Nesse sentido, 

afinamos o nosso olhar com o Ministério da Saúde que define 

Educação em Saúde como ‚conjunto de pr{ticas do setor que contribui 

para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate 

com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção de 

saúde de acordo com suas necessidades‛ (BRASIL, 2017 s/p).  

O presente capítulo tem por objetivo articular o conceito de 

Educação em Saúde e suas perspectivas interdisciplinares. Assim 

sendo, pretendemos apresentar brevemente o conceito de saúde e 

refletir sobre algumas concepções de saúde em educação e por fim 

pensar em perspectivas interdisciplinares com o foco no contexto 

escolar.  

Para fins de organização o presente capítulo será divido em três 

seções distintas, sendo elas: ‚O que é Saúde?‛; ‚Educação em Saúde‛ 

e ‚Perspectivas interdisciplinares no contexto escolar‛. 

 

O que é saúde? 

 

O médico Naomar Monteiro de Almeida Filho, mestre em Saúde 

Comunitária e doutor em Epidemiologia, aponta em sua obra O que é 
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saúde? (2011)  a ‚lacuna epistemológica, imprescindível para o processo 

histórico de constituição do campo da Saúde Coletiva‛ (p. 7).  

Tomando como base a contextualização sanitária, Almeida Filho 

reflete a respeito das várias tensões que perpassam a definição 

conceitual do fenômeno saúde-doença, indicando que não deve ser 

explicado somente pelo ‚referencial biomédico, clínico e/ou 

epidemiológico, mas compreendido, também, pela sua complexa 

totalidade constituída de influências sociais, políticas, institucionais e 

ideológicas‛ (SILVA; FERREIRA, 2013, p. 983). 

Consideramos importante enfatizar tanto a problematização 

eminentemente filosófica, quanto o debate amplo, plural e profícuo 

trazido por Almeida Filho (2011) acerca da necessidade de reflexões 

que embasam a noção ampliada de saúde. Desta maneira, podemos 

entender que ter saúde não é simplesmente a ausência de doenças, 

mas sim a maneira como lidamos com integralidade do ser humano e 

desse conceito. 

 
Em 1946, talvez buscando alívio para o espírito depressivo do pós-guerra, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reinventou o nirvana e chamou-o de 

‘saúde’: estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente 

ausência de doença ou incapacidade. (ALMEIDA FILHO, 2011 p.08) 

 

A partir de então emergiu um movimento ideológico 

denominado Promoção da Saúde, em que saúde aparece como uma 

mandala totalizante das virtudes e valores humanos (figura 1). 

Em 1978, na cidade de Alma Ata (Cazaquistão), aconteceu a 

‚Conferência Internacional sobre Cuidados Prim{rios de Saúde no 

caminho da promoção de saúde‛. A conferência reconheceu a 

supracitada definição da OMS, fortalecendo a atenção primária, 

priorizando a promoção a saúde, e refletindo sobre a interferência da 

desigualdade social nas políticas de saúde. 
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Figura 1: Dimensões da saúde integral 

EMOCIONAL: cuidados em crises emocionais, gerenciamento de estresse. 

SOCIAL: comunidades, família, amigos. 

INTELECTUAL: educacional, sucesso, desenvolvimento de carreira. 

ESPIRITUAL: amor, esperança, caridade, boa-fé. 

FÍSICA: condicionamento, nutrição, autocuidado médico, controle de abuso de 

substâncias.  

Fonte: Almeida Filho, 2011. 

 

Desta maneira, a conferência aponta a responsabilidade dos 

governantes na promoção a saúde, mostrando a necessidade da 

universalização dos cuidados e a atenção básica como o caminho. 
 

I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é 

um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível 

possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 

requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor 

saúde (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1078 p. 01) 

 

Consideramos a ‚Declaração de Alma Ata‛ como um grande 

passo na ‚Atenção Prim{ria | Saúde4‛ no que se refere a perspectiva 

                                                           
4 Internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária à Saúde' (APS) como 

uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma 

regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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política e social, na sua filosofia de atenção básica à saúde como 

orientadora de processos. A declaração reafirma a saúde como um 

direito humano, que deve ser garantido da maneira mais ampla, 

abordando os determinantes sociais e políticos que envolvem a 

saúde. 

 

Educação em saúde  

 

Ao pensarmos em educação em saúde, é importante pontuarmos 

a ideia de que saúde e educação representam dimensões 

fundamentais à vida humana, uma vez que se caracterizam pela 

indissociabilidade na vida palpável, no dia a dia. Basta pensarmos 

que qualquer ação de saúde requer comunicação, conversação, 

diálogo entre os sujeitos envolvidos, seja nas dimensões individual 

ou coletiva. Deste modo, a educação em saúde de que falamos aqui é 

entendida como processo social com grande potencial de 

transformação da realidade (TOGNOLI, 2010 p.13). 

Pensamos em ‚educação‛ no plural: ‚educações‛. Entendemos 

que não existe apenas uma maneira de educar em saúde, mas 

diferentes formas de pensar e de fazer o processo educativo. E as 

práticas educativas dos seus agentes vão variar de acordo com suas 

concepções de educação e de saúde. 
 

Assim, educação seria uma concepção filosófica e/ou científica acerca do 

conhecimento colocada em prática. Alguém que praticasse uma concepção de 

conhecimento estaria ‚fazendo‛ educação. Educar seria promover a pr{tica de 

uma teoria sobre o conhecimento (COSTA, 2015, p.75).  

 

Não pretendemos aqui esgotar tal discussão, pretendemos 

apenas apresentar um pequeno cenário para nortear nossa reflexão. 

De acordo com Tognoli (2010 p.13), pode-se compreender mais sobre 

essa ‚questão conhecendo três modelos que têm embasado a pr{tica 

educativa no contexto da saúde: educação para a saúde ou educação 

sanitária; educação em saúde; e educação popular e saúde‛. 

                                                                                                                                        
uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a 

indivíduos e comunidades (MOROSIN; MATTA 2017). 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE 

Concepção5 Descrição 

Educação para 

a saúde 

 

Essa denominação, semelhante à educação sanitária, indica a 

educação como mero instrumento, um meio para se alcançar a 

saúde, educar para se obter saúde. Esse modelo se aproxima das 

características do modelo biomédico, que impõe aos indivíduos a 

ideia de que sua doença pode ser tratada e até mesmo curada por 

intervenção de outros, os profissionais de saúde, os quais detêm o 

saber e, consequentemente, o poder de decidir sobre seus males, 

seus corpos, enfim, sobre suas vidas (ILLICH, 1981).  

A finalidade dessa ação educativa sempre será de restaurar um 

padrão entendido como saudável, no sentido de adaptar o paciente 

a uma situação de normalidade. Assim, o papel que o profissional 

de saúde assume é de detentor do conhecimento correto para tratar 

cada problema (doença, enfermidade, sintoma, risco) negando a 

possibilidade de participação ativa dos sujeitos nos processos 

terapêuticos. A esses sujeitos resta o papel passivo de aceitar as 

orientações, medicamentos, procedimentos e demais intervenções 

nos seus corpos, mentes e vida, com muita paciência.  

Como diz Ramos (2003), a prática educativa reduzida a ações e 

técnicas passa a se constituir num momento de domínio exclusivo 

do ‚profissional‛, é, por exemplo, o momento de dar orientações, o 

momento de dar informações, de re(forçar) e até de cobrar e 

repreender. Não é à toa que as pessoas são chamadas de pacientes.  

Parece que tal prática se impõe no nosso cotidiano, e é por isso que 

estamos reforçando alguns conceitos, que não são tão atuais, mas 

que, de certa forma, trazem uma nova maneira de pensar e 

repensar a saúde no seu sentido mais amplo. Novas práticas 

educativas, baseadas em novos modos de pensar saúde e 

educação. A partir dos anos 70, esse entendimento de educação 

passou a ser criticado, impulsionando o surgimento da 

compreensão de Educação em Saúde.  

Educação em 

Saúde 

 

Educação e saúde passam a ser entendidas como processos sociais 

articulados de cuja interface emerge seu potencial. Nesse modelo, o 

processo saúde-doença é reconhecido como processo determinado 

socialmente, porém sem descaracterizar a materialização do 

sofrimento nos corpos, nas relações dos sujeitos. Busca-se superar a 

dicotomia profissional/paciente, aquele que sabe/ aquele que 

                                                           
5 Esses diferentes termos não são sinônimos, têm significados diferentes e carregam 

em si elementos conceituais, políticos, éticos, de intencionalidade e de ações muito 

distintos. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE 

Concepção5 Descrição 

aprende, aquele que determina/aquele que obedece, com uma nova 

visão do sujeito com potencial crítico, criativo, transformador da 

realidade, e, sobretudo, capaz de decidir a respeito de sua saúde 

(FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO e LEITE; 2010).  

Para alavancar tal potencial, o profissional de saúde assume o 

papel de facilitador desse processo reflexivo-criativo, que conduz o 

indivíduo a melhores escolhas e decisões. A educação, neste caso, 

está imbricada na ação de saúde, indissociada da prática cotidiana 

de uma equipe de saúde. 

Ou seja: em toda ação de saúde há sempre uma ação educativa 

conjugada, queiramos ou não, de modo consciente ou não, 

especialmente nas práticas da Equipe de Saúde da Família.  

Todavia, é importante considerar que mesmo as práticas 

educativas que buscam a conscientização dos indivíduos podem se 

constituir em estratégias de manutenção da dependência à tutela 

dos profissionais, ou dos serviços de saúde, ou até do próprio 

Estado. Como movimento de resistência aos modelos tradicionais 

de educação em saúde, surgiu o movimento identificado com a 

Educação popular.  

Educação 

Popular e 

Saúde 

 

O movimento da Educação popular e saúde busca resgatar o 

protagonismo da população como sujeitos autônomos para decidir 

sobre sua saúde e seu corpo, e como coletivo cuja ação política 

pode interferir nas decisões do sistema de saúde. Nesse sentido, 

deve haver um compromisso solidário entre os sujeitos envolvidos 

(indivíduo, família, profissional) pautado na troca de experiências, 

em que o saber técnico do profissional não é anulado e o saber 

popular do indivíduo/família não é subestimado 

(VASCONCELOS, 2001).  

É preciso que todos assumam a condição de aprendizes, buscando 

compreender a realidade e as tramas de poder que dominam as 

relações existentes, inclusive nos serviços de saúde. É necessário 

que os sujeitos se descubram com poder e com força para reagir, 

para pensar, para criticar, para criar e para transformar. Essa força 

nasce da potência de criação popular, do poder de resistência e de 

transformação da população.  

Kleba (1999) assinala que saúde e educação têm seu ponto de 

encontro justamente nessa possibilidade: a de aprender a SER. 

Complementando, poderíamos dizer: aprender a SER sujeito 

político, autônomo, crítico e transformador da realidade. 

Fonte: Tognoli (2010 p.13-16). 
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Perspectivas interdisciplinares da educação em saúde no contexto 

escolar 

 

As práticas educativas em saúde, serão o elemento orientador da 

nossa discussão com a interdisciplinaridade. Nesse sentido a 

Educação Popular será nosso ponto de ancoragem.  É importante 

ressaltar que a Educação Popular não é o mesmo que ‚educação 

informal‛. Existem muitas ações educativas que se dão fora dos 

muros da escola, mas fazem uso de métodos verticais de ensino.  
 

Segundo Brandão (1982), a Educação Popular não visa criar sujeitos subalternos 

educados: sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida, 

comendo farinha de soja e cagando em fossas sépticas. Visa participar do 

esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos subalternos - do índio ao 

operário do ABC paulista - para a organização do trabalho político que, passo a 

passo, abra caminho para a conquista de sua liberdade e de seus direitos. A 

Educação Popular é um modo de participação de agentes eruditos (professores, 

padres, cientistas sociais, profissionais de saúde e outros) neste trabalho 

político. Ela busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos 

no processo de participação popular, fomentando formas coletivas de 

aprendizado e investigação de modo a promover o crescimento da capacidade 

de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e 

enfrentamento (MOURÃO, 2001, p.106). 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNs) podemos conceituar interdisciplinaridade como uma 

maneira de:  

 
[...] integrar as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou 

fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 2000, p. 89). 

 

A interdisciplinaridade, portanto, refere-se a uma perspectiva de 

trabalho pedagógico que valoriza os saberes e promove o diálogo 

entre as diversas áreas do conhecimento e seus conteúdos, de modo a 

qualificar e contextualizar o processo de aprendizagem dos discentes 

em seus respectivos níveis de ensino (FORTUNATO; CONFORTIN; 

SILVA, 2013).  
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De acordo com Fortunato; Confortin; Silva (2013, p.2), na maioria 

das instituições de ensino o trabalho interdisciplinar não acontece de 

forma efetiva. ‚Est{ previsto e suposto no papel, mas não no dia a dia 

da escola, no fazer pedagógico, é retórica e não pr{tica‛. Na nossa 

percepção, a interdisciplinaridade ainda não é fluida, ela é pontual, 

podendo ser identificada em alguns Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) das escolas ou em projetos desenvolvidos isoladamente por 

alguns docentes na escola.  

De acordo com Lopes, Dias, Bogo e Hendges (2017, p.11) 
 

[...] o discurso sobre cooperação interdisciplinar às vezes assume o caráter de 

moda, cuja razão de ser nem sempre fica clara para os envolvidos‛. Dito de 

outra forma, a interdisciplinaridade é mais um dos modismos que são, 

equivocadamente assumidos nos discursos e currículos escolares sem, contudo, 

serem legitimados no processo educativo.  

Para que isto seja superado e a interdisciplinaridade seja parte efetiva da 

realidade escolar, faz-se necessária uma mudança no âmbito educacional, ainda 

sob a influência do pensamento positivista. Torna-se premente e lícito não 

apenas romper as barreiras advindas da fragmentação das disciplinas, mas na 

forma como a disciplinaridade está inserida nas escolas, bem como formar 

docentes capacitados para o trabalho interdisciplinar. 

 

Contudo, entendemos que essa é uma pequena parte da reflexão 

a ser desenvolvida. Torna-se necessária uma visão macro da 

discussão, não somente tratando das identidades individual, coletiva 

e institucional.  

A questão não é somente a fragmentação do conteúdo, a 

discussão é muito mais ampla. Trata-se da ideia de conhecimento e o 

impacto deste na formação do cidadão. No nosso cotidiano não é 

incomum encontrarmos docentes e instituições que entendem 

conteúdo como sinônimo de conhecimento. Na nossa percepção, 

conhecimento é sinônimo de conteúdo, mas conteúdo não é sinônimo 

de conhecimento. 
 

Para Freire, há duas definições de educação: uma geral e outra específica. A 

geral é: educação é uma concepção filosófica e/ou científica acerca do 

conhecimento colocada em prática. A específica depende da concepção de 

conhecimento freireana: o conhecimento é um processo social criado por meio 
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da ação-reflexão transformadora dos humanos sobre a realidade. (COSTA, 2015, 

p.72) 

 

Na nossa percepção, a definição de ‚Conhecimento‛ mais 

abordada pela escola é a baseada numa ‚Educação Dominadora‛. No 

entanto, torna-se necessário a reflexão sobre quais sujeitos buscamos 

formar e como podemos utilizar o espaço da escola como um lócus 

formador em prol de uma ‚Educação Libertadora‛. A compressão de 

tais definições de ‚Educação’ e de ‚Conhecimento‛ é fundamental 

para que as ações práticas de Educação em Saúde, como as elencadas 

na Educação Popular, possam contribuir para a formação de um 

cidadão crítico em todos os âmbitos sociais. 

 

Considerações finais  

 

O presente capítulo teve como objetivo a articulação do conceito 

de Educação em Saúde e suas perspectivas interdisciplinares no 

contexto escolar. 

O objetivo foi cumprido principalmente no que tange ao diálogo 

estabelecido entre Educação em Saúde, onde corroboramos a visão da 

OMS de que saúde não é apenas ausência de doença, e apontamos as 

dimensões de saúde, sendo elas: emocional, social, intelectual, 

espiritual e física.  

Além disso, dialogamos com as abordagens pedagógicas de 

Educação Popular e Saúde, que é um campo de prática e 

conhecimento do setor de Saúde que tem se ocupado mais 

diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar 

e fazer cotidiano da população, e a formação do cidadão autônomo 

com práticas pedagógicas emancipatórias, em que o aluno/paciente é 

agente da sua própria saúde. Neste sentido, 

a interdisciplinaridade passa a ser cobrada não só pela vontade de 

alguns, mas também a partir das demandas da população.  

No que se refere a implementação da interdisciplinaridade no 

campo escolar, o intercâmbio entre vários professores passa a existir 

apenas como projetos ou ações isoladas previstas pelos PPPs ou como 

ações pontuais na escola. Isso acontece devido a uma visão micro de 
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conhecimento, compartilhada não apenas pela instituição escolar e 

pelos agentes educacionais que, não raro, entendem que o conhecer é 

sinônimo de aprender um conteúdo.  

Para que os projetos interdisciplinares de Educação em Saúde 

possam realmente ser efetivados busca-se uma mudança na 

compreensão da concepção de conhecimento, abandonando a visão 

fragmentada, disciplinar e conteudista do cotidiano escolar e, 

efetivamente, da formação do cidadão autônomo e emancipado. 

Assim sendo, como aponta o texto, é necessário perceber que 

conhecimento não é somente o que se aprende dentro da escola, mas 

que existem outras dimensões mais amplas do conhecimento que 

precisam ser reconhecidas tanto quanto o conhecimento acadêmico.  

Pode-se dizer, então, que a partir da articulação com diferentes 

formações disciplinares, pode-se estruturar, aos poucos, práticas 

pedagógicas interdisciplinares no contexto escolar, com efetiva 

participação de todos os sujeitos do processo educacional. 
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Ficção, expressão corporal e pesquisa histórica  

na construção de textos escritos 

 

Wagner Torres de Araujo 

 

 

 

Introdução 

 

Atendendo chamada interna nº 8/2017, da Pró Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), oferecemos 

um projeto de Iniciação Artística e Cultural direcionado aos estudantes 

do Ensino Médio, do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II. 

O projeto apresentado à PROPGPEC e aos estudantes objetiva a 

criação literária, com produção de textos ficcionais (contos), 

ambientados em épocas históricas à escolha dos estudantes bolsistas 

(o que exige pesquisas para a adequação histórica dos textos). A 

culminância programada é a apresentação de partes dos textos 

produzidos na forma de leitura dramatizada. 

O total de dez (10) estudantes me procurou mostrando interesse 

no projeto: seis (6) do 1º ano, 1 (um) do 2º ano, dois (2) do 3º ano e um 

(1) do 8º ano do Ensino Fundamental. Sendo que, neste total, contei 

quatro (4) meninas e seis (6) meninos. Deste grupo, apenas cinco 

estudantes cumpriram todas as exigências da PROPGPEC para se 

tornarem bolsistas e frequentaram as reuniões de trabalho: três 

meninos e duas meninas, todos do 1º ano, do Ensino Médio. 

As reuniões foram semanais: segunda-feira, às 14:30 horas, para 

os estudantes matriculados no primeiro turno; sexta-feira, às 10 

horas, para os estudantes matriculados no segundo turno. Às 

segundas-feiras recebi três bolsistas: dois meninos e uma menina. Às 

sextas-feiras recebi dois bolsistas: um menino e uma menina. 

 

Ideias gerais do projeto 

 

A frequência voluntária ao Laboratório de Criatividade, Inclusão 

e Inovação Pedagógica (LACIIPED) desenvolveu em mim a busca, 
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com objetividade, da formação continuada. Sendo, portanto, fator 

preponderante para a idealização do projeto de iniciação artística e 

cultural. 

As atividades como professor de história do Colégio Pedro II e 

autor de literatura de ficção (contos) me animaram a desenvolver o 

projeto de criação literária. Para tanto resolvi assumir a tarefa de 

coordenação de um grupo de estudantes focado na elaboração de 

textos ficcionais com ambientações em épocas históricas reais. 

A origem de meu projeto de Iniciação Artística e Cultural está 

diretamente relacionada ao meu primeiro trabalho de ficção, 

Memórias Dispersas – contos (2016). O livro resultou do processo de 

encubação de ideias que, por longos anos, não encontravam estímulo 

no meio em que atuo. Descobrir a coragem em mim para que o desejo 

de publicar os meus sonhos se tornasse realidade exigiu ultrapassar 

barreiras diversas. As mais difíceis estavam ligadas a conceitos 

equivocados impostos pela sociedade e valorizados por alguns 

setores acadêmicos. Mas estes se mostraram mais frágeis, pois se 

baseiam na ideia de que escrever textos ficcionais seria tarefa menor, 

enquanto os textos acadêmicos seriam tarefa mais nobre. É recorrente 

a crença de que o escritor de textos ficcionais, em prosa ou em versos, 

sofra de momentâneos surtos psicóticos, que revelam o escrito 

pronto, palavra por palavra. Demorei a decidir pelo enfrentamento a 

esse equívoco comum.  

Os textos ficcionais exigem alto nível de elaboração intelectual, 

para a construção de uma trama com variáveis que podem ser 

descartadas, ou não, ao longo do desenvolvimento da ideia para 

atingir o desfecho. O texto ficcional é uma realidade desenvolvida 

pela criatividade do escritor, com verossimilhança interna e/ou 

externa. Sendo o trabalho escrito de boa qualidade, o leitor terá a 

sensação de que acompanha um relato de experiência, se a 

verossimilhança for externa. Se o texto mostrar verossimilhança 

apenas interna, o leitor mergulha em um universo que somente a 

imaginação domina. O exercício de criação, nos dois casos, exige 

esforço intelectual, estudo, pesquisa e muito trabalho e, acima de 

tudo, talento, pois também é uma criação artística.  
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Um fato ilustrativo é a quantidade de pessoas que, após lerem os 

contos de minha autoria, buscaram relacioná-los a minhas 

experiências pessoais. Essa tentativa denuncia o desconhecimento do 

que vem a ser a criação ficcional. Creio que seja útil um breve 

esclarecimento a respeito do processo de construção desse tipo de 

texto 

Em um texto ficcional há elementos, inevitáveis, que se originam 

da experiência pessoal e/ou da capacidade de observação do escritor. 

Esses elementos podem aparecer em maior ou menor incidência, 

dependendo da natureza do texto e dos objetivos do autor. 

Entretanto, não serão necessariamente a parte mais importante, nem 

ocuparão a maior parte do texto. Acrescentemos o fato de que esses 

elementos extraídos da bagagem pessoal do escritor podem ser 

mesclados a observações e experiências, de épocas diversas, reunidas 

e em complementação. Todos ganham novos significados, rompendo 

a lógica imediata dos elementos de que o escritor lançou mão. 

Enquanto preparava o lançamento do livro Memórias Dispersas, 

me recordei que, durante meu extenso tempo de prática docente , 

muitas vezes tive contato com textos ficcionais, em prosa e em verso, 

que timidamente os estudantes me permitiram ler. O preconceito 

social e acadêmico direcionado à criação ficcional, além do temor de 

expor as emoções pessoais, atuam como inibidores aos potenciais 

escritores. Essa lembrança trouxe a ideia de que um significativo 

número de escritores potenciais se perde. Nesse caso os indivíduos se 

frustram em seus sonhos, devido a não realizarem seus potenciais 

criativos e a sociedade perde talentosos ficcionistas, assim como a 

literatura e, por extensão, a cultura nacional. 

No mundo atual a criatividade é o centro, é o capital mais 

importante de uma sociedade. Sem esquecer que a criação ficcional 

alimenta o potencial criativo nas mais diversas áreas.  

Imaginei que poderia fazer algo direcionado a estimular os 

jovens estudantes a acreditarem em seu potencial criativo e traduzi-lo 

na forma de textos ficcionais. Com este objetivo, ao longo do ano de 

2017 realizei palestras e apresentações de leituras dramatizadas em 

algumas instituições escolares, públicas e privadas, direcionadas a 

estudantes de Ensino Médio. 
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Quando a PROPGPEC, do Colégio Pedro II, publicou a chamada 

interna com convocação para a apresentação de projetos de iniciação 

artística e cultural, entendi que se abria nova possibilidade para a 

realização dos objetivos de estímulo à criação ficcional a jovens 

estudantes. 

No citado projeto, lancei mão da perspectiva interacionista 

sociodiscursiva de Bernard Schneuwly (1985), que considera que a 

atividade de linguagem, na produção de textos, se desenvolve por 

meio de um conjunto de operações mentais, que são realizadas em 

três níveis ou instâncias: 

 

1) a criação de uma base de orientação 

Uma vez estabelecidos os critérios para o desenvolvimento do 

texto ficcional (lugar social, interlocutores, finalidade e conteúdo), os 

parâmetros foram delimitados para orientar o grupo de bolsistas ao 

processo de escrita: o que deveriam escrever, para quem estavam 

escrevendo, as circunstâncias (nem sempre muito favoráveis – 

comentários a esse respeito estão desenvolvidos neste texto), as 

condições em que o texto autoral será lido.   

 

2) o planejamento do texto, a linearização 

A definição do ‚como dizer‛, na perspectiva de Bernard 

Schneuwly (1985), exige a clareza da organização e da inter-relação 

de informações variadas do conteúdo a ser empregado na construção 

do texto (permite saber o que tem a dizer). Para tanto, definimos o 

gênero discursivo a ser empregado e o tipo de texto a ser 

desenvolvido para atender aos objetivos do projeto e à 

funcionalidade (ser atraente ao leitor de ficção). 

 

3) linearização 

Schneuwly (1985) chama de linearização ao exercício mental de 

transformar o texto pensado. Seria traduzir o pensamento para dar a 

ele a forma de texto. Mas, a linguagem, falada ou escrita, se manifesta 

através de sequências de palavras, uma de cada vez, formando uma 

frase após outra, embora as ideias se manifestem de maneira mais 
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global. Esse processo seria a linearização, que precisa estar baseado 

no planejamento prévio do texto. 

Associei ao pensamento de Bernard Schneuwly à bela acolhida 

teórica encontrada na Teoria Social Cognitiva (TSC), de Albert 

Bandura (2008). O sujeito pode ser agente de sua aprendizagem se o 

professor colaborar para a promoção da autoeficácia positiva. Se 

assim for feito, o estudante (sujeito) entende que o ato de aprender 

não se restringe ao acúmulo de informações e busca atribuir sentidos 

aos conhecimentos com os quais tem contato (formais ou informais). 

O sujeito que aprende, na perspectiva da TSC, é agente de sua 

aprendizagem. Ele entende que o ato de aprender não se restringe ao 

acúmulo de informações e busca atribuir sentidos aos conhecimentos 

e saberes com os quais tem contato, sejam eles escolares/formais ou 

não escolares/não formais. Planejar, definir estratégias, imaginar os 

possíveis resultados, se reorganizar frente às necessidades e 

obstáculos e refletir sobre todo o processo são capacidades humanas 

básicas que permitem aos sujeitos tomar as rédeas da própria vida e 

seguir adiante para alcançar as metas propostas. 

Sendo assim, o papel do professor é fundamental na construção 

da agência humana, na medida em que ele representa um dos 

grandes modelos de referência na vida do aprendiz. Além disso, 

através da sua prática pedagógica, o professor pode colaborar para a 

promoção da motivação e para a construção de crenças de 

autoeficácia positivas de seus alunos. 
 

Um exemplo concreto ilustra muito bem a diferença entre crença de autoeficácia 

e autoconceito, digamos, quanto à matemática. Um aluno pode revelar 

autoconceito positivo em relação a essa área de conhecimento, mas, frente a um 

certo problema novo, poderá julgar-se sem condições de poder resolvê-lo, isto é, 

não terá crença de autoeficácia no grau desejado. Portanto, a crença de 

autoeficácia restringe-se a cada caso, a uma tarefa bem específica com que a 

pessoa se defronta, enquanto que o autoconceito e as autopercepções de 

capacidade, mesmo quando se refiram a áreas específicas, ainda têm um caráter 

mais genérico do que a autoeficácia (BZUNECK, 2009b, p. 117). 
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Desenvolvimento do projeto 

 

1 – O que foi oferecido aos bolsistas 

 

Começamos com uma oficina em que fotos foram apresentadas 

aos alunos, para que expressassem as suas impressões. A tarefa 

pedida foi a tradução, na forma de textos, das imagens e impressões 

observadas. Os estudantes realizaram a tarefa sem aviso prévio, o que 

exigiu capacidade de improviso. A facilidade com que realizaram a 

atividade individualmente permitiu perceber que todos têm bom 

poder de observação e ampla criatividade. 

Nas reuniões seguintes, foram oferecidos aos bolsistas filmes, 

fragmentos de textos literários e textos acadêmicos (História) como 

incentivo, facilitação, exemplo ou informação de conteúdo. 

Os filmes ‚A viagem‛ e ‚Meia Noite em Paris‛ foram oferecidos 

por se tratarem de obras ficcionais cujas histórias transitam em 

épocas diferentes. Enquanto o filme biogr{fico ‚O Mestre dos 

Gênios‛ foi apresentado por mostrar o trabalho de um editor que 

orientava os escritores que se tornaram grandes sucessos: 

"A Viagem" (Cloud Atlas – 2012) – São 6 histórias, em tempos 

diferentes, que formam a história de um filme independente dirigido 

pelos irmãos Wachowski e o Tom Tykwe.    

https://imagemfilmes.com.br/filmes/103618/a-viagem 

“Meia-noite em Paris” (2011) 1 – Todas as noites, um escritor 

viaja no tempo para a Paris dos anos 20, onde encontra romance e 

inspiração, vivendo momentos com seus grandes ídolos. Com Owen 

Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard. Direção: Woody Allen.     

“O Mestre dos Gênios” (Genius – 2016)2 –  Biografia de Max 

Perkins, um dos editores literários mais famosos do mundo. 

Apostando em jovens talentos, descobriu nomes fundamentais da 

literatura como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Thomas 

Wolfe. O filme acompanha a vida pessoal de Perkins e sua relação 

                                                           
1 https://www.netflix.com/br/title/70181730 
2 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-184269/ 
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complicada com os escritores, cujas obras foram fortemente 

influenciadas pelo trabalho do editor.            

Foi apresentada uma seleção de vídeos curtos, de livre acesso na 

WEB, que mostraram pessoas iniciando o desenvolvimento de 

habilidades variadas. E, também, pessoas com habilidades especiais, 

já desenvolvidas, em modalidades variadas. A intenção foi estimular 

nos estudantes o investimento em seu próprio desenvolvimento. 

Os fragmentos de textos literários objetivavam exemplificar as 

dificuldades e soluções encontradas por escritores ficcionistas para 

iniciar o texto, desenvolver narrativas, desenvolver diálogos, como 

usam o discurso direto e o indireto, textos em primeira pessoa e em 

terceira pessoa, as dificuldades e estratégias para finalizar o texto e 

como encontrar o título: ‚Se um viajante numa noite de inverno‛ 

(Ítalo Calvino), ‚O homem que sabia javanês‛ (Lima Barreto), 

‚Sonhos‛ (Tchekhov), ‚Simmons, o bruto‛ (Arthur Morrison), 

‚Teoria do Medalhão‛ (Machado de Assis). 

Enquanto essas apresentações aconteciam, os bolsistas 

escolheram a temática, a época histórica em que seus contos seriam 

ambientados. Todos se comprometeram a produzir relatórios, 

apresentando dificuldades e aprendizados na forma de vídeos, e a 

enviá-los para mim através dos meios eletrônicos mais usuais. 

 

2 – As dificuldades 

 

(a) dificuldades gerais 

Os estudantes-bolsistas não demoraram a fazer as escolhas, mas 

o desenvolvimento do trabalho aconteceu de forma diferente para 

cada um dos membros do grupo.  

Entre as dificuldades enfrentadas podemos apontar a escassez de 

tempo no Colégio. A solução aplicada foi pedir que realizassem, em 

casa, as pesquisas históricas. Dessa forma, nem sempre essas 

pesquisas foram feitas da maneira como foram orientadas. Outra 

dificuldade encontrada estava nos diferentes níveis de dedicação à 

produção textual, ao compararmos os participantes do grupo. A 

elevada carga horária de aulas regulares também atuou como 

empecilho ao bom desenvolvimento dos trabalhos, já que o cansaço 
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se mostrava evidente em alguns dias. Além dos entraves cotidianos, 

atravessamos a semana de provas, que obrigou a uma paralisação dos 

trabalhos, o que também prejudicou bastante. 

 Podemos verificar como a falta de tempo prejudicou o processo 

criativo no próprio depoimento de um dos alunos: ‚Essa semana não 

foi muito produtiva. Teve trabalho, apresentações na escola e testes. 

Portanto, foi um pouco corrido. Não tive tempo para sentar e 

começar a criar ...‛ (MG). 

Alguns acontecimentos com origem fora do ambiente escolar 

também interferiram no andamento dos trabalhos, o que nos leva a 

incluí-los no campo das dificuldades. Os principais exemplos a serem 

citados são inadequações de alguns ambientes domésticos para o 

trabalho intelectual e a paralisação das atividades escolares por 

motivação trabalhista e por questões de falta de segurança na cidade 

do Rio de Janeiro. Acrescento as dificuldades pessoais enfrentadas, 

ocasionalmente, por alguns dos estudantes e a falta de habilidade, de 

alguns alunos, com a utilização de tecnologias necessárias, tais como, 

Word do Windows e a produção e envio de vídeos por e-mail ou 

WhatsApp. 

Houve alguma resistência para utilizar informações na forma de 

vídeos ou textos, recomendados por mim. Alguns não utilizaram as 

ferramentas na época recomendada ou simplesmente não as 

utilizaram. Portanto, as procrastinações foram barreiras tanto para a 

execução dos exercícios, quanto para o início da produção, em níveis 

variáveis de comprometimento, entre os estudantes do grupo. 

 

(b) dificuldades dos estudantes-bolsistas 

A falta de compreensão e interesse para algumas das tarefas 

propostas fizeram com que alguns dos objetivos do projeto se 

perdessem. Esse fato agravou a tendência à procrastinação para o 

desenvolvimento dos textos autorais, para alguns dos estudantes-

bolsistas. 

Sobre os fragmentos de textos disponibilizados, MG afirmou: ‚... 

confesso que não me ajudou diretamente na produção do meu texto. 

Não teve nenhum tipo de relação com a minha obra‛. 
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A resistência, em níveis variados, à aceitação das adequações em 

certos trechos dos textos autorais à realidade histórica em que os 

respectivos contos estão ambientados foram registradas até a fase 

final dos trabalhos. Colhi algumas demonstrações que revelam o 

incômodo causado pelas sugestões estilísticas, de emprego de 

vocabulário, dentre outras questões. O citado incômodo pode ser 

percebido nos relatórios orais relativos ao filme ‚Mestre dos Gênios‛, 

que foi uma das tarefas propostas pelo professor:  
 

[...] Não querendo comparar, mas tem um pouco dessa vibe da gente entregar 

nosso trabalho para o orientador (...) e ele avaliar. Assim, dá para comparar um 

pouquinho. A gente às vezes se identifica um pouco [...]. (MG) 

[...] Me ajudou a entender que, quando o professor faz um corte, quando ele 

muda alguma coisa, é porque ele quer melhorar, né? Para deixar melhor. Não 

para [...]. (GP) 

 

3 – Os resultados 

 

Os estudantes bolsistas sob minha orientação desenvolveram 

cinco textos ficcionais, autorais, inéditos, ambientados em épocas 

históricas distintas. Destaco o ineditismo das ideias, a empolgação na 

produção e a alegria com o resultado. 

O conto de IM é ambientado na segunda metade da década de 

1930. Um jornalista estrangeiro tenta encontrar o paradeiro de um 

amigo alemão, também jornalista, que fazia resistência ao governo 

nazista. Toda a trama é bem elaborada. Somente quem ler o texto 

poderá compreender o título surpreendente e inusitado: 6 5 12 9 26   

14 1 20 1 12! 

MG criou um personagem que é adolescente e estudante do 

Colégio Pedro II. Mas as semelhanças entre o personagem e o autor 

são limitadas, já que o conto está ambientado em 1985. O jovem 

escritor criou a aventura do personagem para assistir aos shows do 

primeiro dia do Rock in Rio, sob o título de ‚Ano de Glória‛. 

No texto ‚Facetas da Modernidade‛, da autora EC, a 

ambientação foi o final do século XIX. O texto apresenta o sonho e a 

realização da migração de uma jovem italiana para o Brasil, 
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começando pela vida difícil na Itália, as dúvidas, a viagem de navio e 

a chegada a São Paulo. 

Uma volta ao tempo dos Cruzados e das batalhas da Idade 

Média foi desenvolvida no conto ‚Filho de Creta‛. O autor, GG, 

desenvolveu um texto com complexidade de informações e situações. 

Os personagens vivem aventuras variadas entre a Itália e a Índia. 

Não menos surpreendente é a ideia desenvolvida no conto 

‚Jornadas Revolucion{rias‛, de GP. Nesse trabalho o autor leva o 

personagem, um famoso jogador de futebol francês, a uma 

inesperada viagem no tempo. Nessa volta ao passado o jogador 

convive com os nobres que tentavam retomar o poder após a 

revolução socialista russa. 

Alguns dos trabalhos tiveram seus projetos simplificados devido 

à falta de tempo hábil. Esse fato pode ter causado prejuízos 

qualitativos, difíceis de mensurar, em alguns processos de 

desenvolvimento de texto. A consequência visível foi o encurtamento 

de alguns contos. 

Ficou estabelecido que os relatórios seriam individuais e 

realizados oralmente, uma vez por semana, através de vídeos 

gravados por celular. Os vídeos deveriam ser curtos para serem 

enviados por WhatsApp. A procrastinação das tarefas causou alguma 

confusão e alguns vídeos foram produzidos em formatos que 

inviabilizavam o envio para o orientador, por WhatsApp ou por e-

mail. Sugeri o uso de um programa gratuito para facilitar o envio de 

arquivos pesados por e-mail, o We Transfer, mas nem todos fizeram 

uso. 

Como a filmagem dos relatórios não seguiu o roteiro e a 

orientação pedida, os resultados abrangeram apenas parcialmente as 

tarefas sugeridas. 

 

4 – Finalização do projeto 

 

O evento de apresentação dos trabalhos realizados foi inserido 

nos ‚Jogos Interculturais‛, organizados pelo LACIIPED (Laboratório 

de Criatividade, Inclusão e Inovação), ocorridos no dia 16 de 

dezembro de 2017, no Campus Engenho Novo II.  
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A leitura dramatizada de um trecho de cada conto foi realizada pelos 

próprios estudantes-autores. Para acompanhar a apresentação, foi 

produzido um vídeo que reuniu os cinco vídeos menores, que foram 

realizados por cada estudante-bolsista. Apenas acrescentei a apresentação, 

conclusão e créditos. Nesse vídeo aparecem imagens representativas dos 

respectivos contos, trechos dos textos autorais e fundo musical. Todos os 

itens foram escolhidos pelos próprios estudantes. 

Ocorreu carência de treinamento para a realização da leitura 

dramatizada, o que foi compensado, em grande parte, pelo empenho 

dos estudantes-autores em mostrar os seus respectivos trabalhos 

autorais. 

O nível de autonomia dos estudantes na produção dos vídeos, 

com ou sem a ajuda do orientador, variou de acordo com a 

habilidade de cada um na utilização do recurso do Movie Maker, 

disponível no Office do Windows.  

A apresentação contou com público interno (outros estudantes 

do colégio) e público externo (convidados dos próprios autores). A 

plateia estava empolgada e muito participativa. Vale ressaltar que 

alguns dos familiares que estiveram presentes estudaram no Colégio. 

Houve muito apoio, mesmo quando graves contratempos técnicos 

causaram excessiva demora para o início das apresentações e 

atrapalharam a qualidade da projeção do vídeo. 

 

5 – Próximas etapas do projeto 

 

 Está agendada nova apresentação em evento a ser organizado 

pela Diretoria de Cultura (Mostra de Iniciação Artística e Cultural – 

MIAC), que deve acontecer em março de 2018, em local a ser 

especificado. Temos o objetivo de culminar o projeto com a 

publicação dos contos de autoria dos bolsistas em um livro eletrônico, 

com registro no ISBN. 

 

6 – Perspectivas futuras – conclusão  

 

O trabalho realizado me fez concluir que os estudantes precisam 

de mais espaço para produção criativa e menos tempo para aulas 
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convencionais. O professor tem muito a orientar, mas nem tanto a 

ensinar. Se as escolas substituírem a sala de aula, com predomínio do 

conhecimento acadêmico e cobrança memorizativa, por atividades 

criativas que induzam à pesquisa e à construção do conhecimento 

utilizando o conceito da autoeficácia, os resultados serão mais 

significativos. 

Podemos substituir grande parte das aulas expositivas por 

oficinas criativas e estímulo à pesquisa. Trocar a maior parte das 

provas e testes por apresentações de projetos interdisciplinares e 

transdisciplinares, realizados durante determinado período, pode ser 

uma experiência que venha a enriquecer a construção do 

conhecimento e desenvolvimento da criatividade. Seria bem-vinda a 

alteração da lógica do reforço à memorização, realizada pelo 

estudante em sua residência, por ambientes e tempo disponível para 

o desenvolvimento do potencial criativo, construção de conceitos e 

exercícios de percepções mais amplas, que realmente passassem a 

fazer parte do indivíduo em formação escolar. 

Não há dúvida de que a realidade das escolas brasileiras está 

distante dessa proposta. A precariedade de recursos talvez não seja a 

questão mais grave enfrentada nas escolas. Pensar no universo 

escolar que idealizo leva, inevitavelmente, a apontar algumas 

questões mais amplas, problemas que o professor não tem como 

superar individualmente. Uma das questões está centrada na 

estrutura curricular baseada no conteúdo com viés acadêmico, 

indutora da cobrança memorizativa, que leva à utilização de 

programas ditos pedagógicos. Estes programas são, quase sempre, 

simples listagens de conteúdo por disciplina, que são cobradas dos 

professores como se fossem tarefas a serem completadas 

burocraticamente. Outro problema está centrado no sistema de 

ensino que se mostra centralizador, no que se refere às diretrizes, e 

autoritário, quanto à estrutura decisória e financeira. 

Ser professor é também ter sonhos. Se posso sonhar algo muito 

bom, por que escolheria sonhos medíocres? O professor se mostra aos 

estudantes, influi em suas formações, inclusive em suas capacidades 

de construir sonhos. O professor pode, de forma individual e coletiva, 
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buscar formas de contribuir para a concretização das mudanças 

desejadas.  
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Introdução 

 

Os Projetos de Iniciação Científica Junior têm como finalidade 

despertar vocação científica e incentivar potenciais talentos entre 

estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Profissional da rede 

pública.1 Os alunos têm a oportunidade de participar de atividades 

de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador 

qualificado, despertando o olhar para a Ciência. 

Com base nessa perspectiva, foi percebida a necessidade de 

inserir os estudantes do Ensino Médio do CENII (Campus Engenho 

Novo II) do Colégio Pedro II em um contexto de pesquisa e de 

conhecimento sobre o cotidiano, de modo que dialogassem com a 

cultura corporal e o enriquecimento de conteúdos esportivos, a fim 

de descrever e analisar as potenciais contribuições para a Educação 

Física Escolar no âmbito da Iniciação Científica Júnior (ICJR). 

 A Chamada Interna nº 13/2017 – PROPGPEC – Programa de 

Apoio a Projetos de Iniciação Científica Júnior foi o ponto de partida 

para desenvolver dois projetos com a inserção de bolsistas atuando 

de forma conjunta, tornando-se voluntários um do outro. A 

cooperação, a ajuda mútua e as construções de significado no âmbito 

coletivo ganharam forma na estrutura de uma única equipe. 

                                                           
1 Fonte: ICRJ – Programa de Iniciação Científica Júnior/CNPq. Disponível em: < 

http://cnpq.br/ic-jr/faps>. 
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O projeto ‚(Re)Conhecendo a cultura corporal do Campus 

Engenho Novo II: subsídios para a construção de um currículo 

intercultural em Educação Física Escolar‛, coordenado pela Profa. 

Dra. Kátia Regina Xavier Pereira da Silva, teve como finalidade, 

numa perspectiva dialógica, identificar, descrever e analisar as 

práticas corporais que integram o cotidiano de discentes do segundo 

segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e demais 

membros da comunidade escolar (docentes, equipe de gestão, 

servidores, profissionais terceirizados, estagiários e responsáveis) do 

CENII do Colégio Pedro II. 

O projeto ‚Ressignificando o quadrado m{gico: uma proposta de 

trabalho com esportes pautada na ancoragem social dos 

conhecimentos‛, coordenado pelo Prof. Me. Marcio Nogueira de Sá, 

teve como objetivo construir uma proposta de adaptação das regras e 

sistemáticas de organização prática do futsal, do voleibol, do 

basquete e do handebol, a partir da realidade social dos 

conhecimentos sobre essas manifestações da cultura corporal no 

CENII, visando à ampliação da participação dos estudantes nas aulas 

de Educação Física. 

Em prol de uma reestruturação curricular para a Educação Física 

Escolar no CENII, através da elaboração de um currículo plural, 

democrático e inclusivo, com a participação de docentes e discentes, 

buscou-se pistas para responder a seguinte questão: quais são as 

produções de sentido dos bolsistas de ICJR  (que habitam a escola, 

embora ocultadas nos atos de aprender) acerca do reconhecimento da 

cultura corporal e da reconfiguração de conteúdos praticados em um 

currículo intercultural em Educação Física? 

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar as representações 

dos estudantes do Ensino Médio, bolsistas do ICJR, sobre as 

atividades de pesquisa na Educação Física Escolar, desenvolvidas no 

CENII.  

 

Metodologia 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, com caráter interpretativo. As 

narrativas dos bolsistas apresentadas nos relatórios finais serviram de 
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fontes de evidências para a compreensão de suas próprias histórias e 

vivências na ICJR. Isso permitiu descrever os impactos das 

experiências desenvolvidas no contexto da Educação Física Escolar 

no CENII. 

Os projetos de ICJR do CENII contaram com 9 bolsistas, sendo 4 

de cada projeto e 1 bolsista voluntário. No entanto, a participação 

aconteceu de forma conjunta durante a realização dos projetos. 

Ressalta-se, ainda, que neste artigo, há o recorte dos relatórios, 

destacando narrativas marcantes que representaram as vivências nos 

projetos e nas atividades de aprendizagem de 5 bolsistas de ICJR. 

Como parte do processo de avaliação final dos projetos, os 

bolsistas de ICJR durante o ano de 2017, por meio da Chamada 

Interna nº 13/2017-PROPGPEC – Programa de Apoio a Projetos de 

iniciação Científica Júnior), redigiram relatórios finais de pesquisa. 

Tais relatórios buscaram apresentar tanto as atividades desenvolvidas 

durante os Projetos de Iniciação Científica Júnior, bem como a 

avaliação dos mesmos pelos bolsistas de ICJR.2 

A fim de categorizar os dados obtidos, em busca das 

representações dos estudantes, foi realizada uma leitura exploratória 

dos relatórios dos projetos e a contextualização com a literatura da 

área, sobretudo com a abordagem intercultural de currículo e a 

ancoragem social dos conteúdos (CANDAU, 2011; NEIRA; NUNES, 

2009; NEIRA, 2015).  

 

Resultados e Discussão 

 

Os bolsistas de ICJR, impulsionados pela curiosidade, pela 

vontade de aprender e de trabalhar com pesquisa, foram desafiados a 

elaborar relatórios avaliativos sobre as suas próprias experiências nos 

projetos do CENII com a Educação Física Escolar. 

As ações realizadas pelos bolsistas, mediadas por professores de 

Educação Física, permitiram os seguintes percursos científicos: a) o 

conhecimento dos pressupostos teórico-metodológicos que 

                                                           
2 Como uma maneira de preservar a identidade dos bolsistas, eles serão identificados 

por três letras. 
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fundamentam os projetos, com a produção de material audiovisual 

sobre a cultura corporal no âmbito escolar; b) a participação de 

oficinas com vistas à apropriação de conhecimentos e 

desenvolvimento de habilidades ligadas à produção científica, tais 

como: a criação e o conhecimento sobre currículo lattes; regras da 

ABNT e ética na pesquisa; fundamentos da metodologia científica; 

pesquisa em banco de dados; instrumentos de coleta de dados 

(entrevista e grupo focal); técnica de análise do conteúdo e produção 

de textos acadêmicos; c) a organização coletiva dos II Jogos 

Interculturais, com a construção de regulamento, logomarca dos 

jogos, planejamento das ações de organização, inscrições, divulgação 

de informações, organização das equipes e levantamento de itens 

relativos à logística dos jogos. 

A fim de aprofundar o conhecimento sobre os conceitos da 

cultura corporal, foi pedido que os bolsistas produzissem um 

material audiovisual com duração de 15 minutos, abordando a 

temática do que foi compreendido a partir dos conceitos de cultura 

corporal (NEIRA; NUNES, 2009; NEIRA, 2015) e de como esta pode 

ser trabalhada no colégio, tendo como objetivo ampliar a leitura sobre 

esse tipo de manifestação corporal, tentando de alguma forma 

superar estereótipos do senso comum da sociedade contemporânea e 

preconceitos englobados no meio. A partir dos resultados da 

experiência proposta pelos projetos, os bolsistas tiveram as seguintes 

representações sobre cultura corporal: 
 

[...] tive a oportunidade de consultar materiais sobre cultura corporal que me 

permitiram observar o cenário escolar de uma maneira diferente. [...] Pude 

perceber a escola como espaço para promover novas experiências corporais 

para os alunos de maneira democrática, assim também contribuindo para uma 

sociedade menos desigual e para formação de cidadãos melhores (Relatório 

Gab, grifo nosso). 

 

[...] a cultura corporal tende a romper com o pensamento de que a Educação 

Física é só o quadrado mágico (futsal, vôlei, basquete e handebol), mas temos 

muitos outros esportes e atividades tão importantes quanto essas que devem 

ser repassadas (Relatório Joa, grifo nosso). 

 



 
 

91 

As representações dos bolsistas revelaram como o entendimento 

sobre a cultura corporal contribuiu para o desenvolvimento dos 

projetos de ICJR. O reconhecimento e a valorização das identidades 

culturais dos sujeitos envolvidos, partindo do que é conhecido e 

problematizado com eles, representou a busca pelo estabelecimento 

de práticas corporais que possibilitaram, de fato, uma Educação 

Física Escolar que atendesse a todos e a todas no processo 

pedagógico.  

Ao problematizar e ampliar o olhar sobre a cultura corporal, por 

meio da reflexão sobre esse conceito e suas manifestações, 

conquistamos uma aproximação com as experiências da cultura dos 

alunos e suas compreensões para a elaboração de um novo currículo. 

Tal aproximação possibilitou a apropriação dos anseios dos alunos, 

ajudando a validar as suas experiências. Assim, foi possível perceber 

alguns pressupostos dos objetivos do currículo intercultural 

propostos por Neira (2015). 

Um currículo intercultural na Educação Física tem como um dos 

objetivos principais promover a interação e o diálogo entre os 

membros de grupos culturalmente distintos para a formação de uma 

sociedade mais democrática. Para isso, segundo Neira (2015), é 

fundamental romper com ideias homogeneizantes. Para conquistar 

tal objetivo, a equipe de Educação Física do CENII realizou um 

mapeamento das culturas corporais entre os membros da 

comunidade escolar (responsáveis, docentes, discentes e 

técnicos/terceirizados) e, assim, pôde usar as aulas de Educação 

Física, bem como as reuniões do grupo do ICRJ, como um ambiente 

de debate e de promoção da ‚*...+ reflexão crítica sobre pr{ticas sociais 

da cultura corporal do universo vivencial dos alunos para, em 

seguida, aprofundá-las e ampliá-las mediante o diálogo com outras 

vozes‛ (NEIRA, 2015, p. 295). 

Pensar em um currículo que atenda às necessidades e aos anseios 

que se fazem presentes nas vozes dos discentes do CENII é um 

grande desafio. Porém, consideramos uma grande oportunidade 

possibilitar espaços para o exercício democrático, a fim de ampliar 

nesse espaço-tempo, a formação de sujeitos ‚criadores, instigadores, 
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inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes‛ (FREIRE, 

1996, p. 26).  

Com base no objetivo de construir esse tipo de sujeito, 

fundamentado nos dados da produção científica pesquisada e nos 

sentimentos e percepções pessoais da comunidade escolar acerca das 

práticas corporais, foi proposta uma sugestão de distribuição de 

temas da cultura corporal a serem abordados nas aulas de Educação 

Física Escolar. Isso foi feito de modo a contemplar os princípios da 

abordagem intercultural de currículo, a partir de um mapeamento de 

artigos em revistas científicas.  

A narrativa de um dos bolsistas apresenta indicações acerca das 

tarefas de aprendizagem científica e revela a sua percepção sobre o 

que foi analisado nessas investigações: 
 

[...] uma coisa que me ajudou foi deixar de olhar para a quantidade de artigos e 

focar no conteúdo de cada um. [...] Acredito que todo indivíduo produz cultura 

a partir do seu corpo, mesmo que não sejam todos os que saibam disso, vejo nas 

aulas de Educação Física uma oportunidade para que estes tenham ciência do 

seu feito já que, quando um professor amplia os olhares sobre um 

determinado assunto, ele tem o poder de transmitir essa nova visão aos seus 

alunos (Relatório Tha, grifo nosso). 

 

A análise a partir da percepção do bolsista destaca a relevância 

da iniciação científica para a formação humana, com a qualificação e 

o fomento para o desenvolvimento do pensar científico relevante 

para transformar a sociedade em que se está inserido (CALAZANS, 

2002). Isso nos instiga a pensar sobre a importância das habilidades 

científicas para a ampliação dos saberes. O mapeamento das práticas 

corporais na e da comunidade escolar foi bastante significativo, 

sobretudo, no que se refere à relevância social dos temas/conteúdos 

tratados pedagogicamente nas aulas de Educação Física no CENII. 

Estratégias ligadas à produção científica – como a construção de 

portfólios autorregulatórios, de mapas conceituais e de revisões 

sistemáticas em bancos de dados –  possibilitaram o incentivo ao 

desenvolvimento do protagonismo estudantil no campo da pesquisa 

científica em Educação Física. 
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Tal protagonismo foi observado por meio do movimento de 

pesquisar em banco de dados sobre artigos científicos que versavam 

sobre práticas escolares que fazem uso de esportes tradicionais como 

ferramenta de ampliação da participação dos estudantes nas aulas de 

Educação Física. Isso permitiu que os bolsistas desenvolvessem uma 

proposta de adaptação das regras e uma sistematização da 

organização da prática do futsal, do voleibol, do basquete e do 

handebol, visando à ampliação da participação dos estudantes nas 

aulas de Educação Física. 

Ações como essas possibilitaram a reflexão e o diálogo sobre a 

prática pedagógica desenvolvida no CENII. Trabalhar com essas 

práticas corporais de forma diferenciada, provocando a curiosidade e 

a vontade dos discentes em participar, estudar e pesquisar, exigiu a 

contextualização desses temas, a partir de conhecimentos socialmente 

produzidos ao longo da história da humanidade e, também, de novas 

perspectivas e de modos de praticar, oriundas de diferentes locais e 

sujeitos.  

Tais ações pedagógicas se aproximam da noção de ancoragem 

social dos conteúdos (MOREIRA; CANDAU, 2007), que é 

caracterizada por orientar para uma maior compreensão, 

considerando o contexto social, de como e onde um determinado 

conhecimento surge e é difundido como universal. Cabe a nós, 

docentes, comprometidos com uma educação com vias à democracia, 

problematizar os conteúdos que se apresentam nos diferentes 

momentos do cotidiano escolar. Assim, de acordo com Moreira e 

Candau (2007, p. 33):  
 

A questão colocada hoje supõe perguntarmo-nos e discutirmos que 

universalidade é essa, mas, ao mesmo tempo, não cairmos num relativismo 

absoluto, reduzindo a questão dos conhecimentos veiculados pela educação 

formal a um determinado universo cultural, o que nos levaria inclusive a negar 

a própria possibilidade de construirmos algo junto, negociado entre os 

diferentes. Exige desvelar o caráter histórico e construído dos conhecimentos 

escolares e sua íntima relação com os contextos sociais em que são produzidos. 

Obriga-nos a repensar nossas escolhas, nossos modos de construir o currículo 

escolar e nossas categorias de análise da produção dos nossos alunos/as. 
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A partir disso, a última etapa dos projetos era promover um 

evento, com organização coletiva, para demonstração da utilização 

das regras adaptadas e a organização da prática do futsal, do 

voleibol, do basquete e do handebol. Por meio de conteúdos pré-

estabelecidos sobre essas manifestações da cultura corporal no 

campus Engenho Novo II, permitiu-se a ampliação da participação 

dos estudantes nas aulas de Educação Física.  

O evento ao qual nos referimos é denominado de Jogos 

Interculturais do CENII, que se encontra em sua segunda edição. Tais 

jogos são organizados, administrados e supervisionados pela equipe 

de Educação Física do CENII, com apoio da comunidade escolar e de 

estudantes de graduação de instituições de ensino superior parceiras.  

Os bolsistas lideraram as comissões que organizaram o evento, 

convidando e trocando ideias com os outros estudantes do CENII 

sobre como poderiam sistematizar, da melhor maneira possível, os 

Jogos Interculturais. Os relatos de dois bolsistas demonstraram o 

movimento de sistematização do evento a partir do confronto com o 

conhecimento vivenciado nas etapas anteriores dos projetos: 

 
[...] enquanto estudávamos textos, não estávamos mexendo com a realidade do 

ambiente em que vivemos (Colégio Pedro II – Engenho Novo II), mas hoje, 

tenho certeza de que estamos provocando alguma alteração aqui, estamos 

colocando em prática toda aquela teoria que estudamos, sempre visando a 

maior diversidade, participação e interação da comunidade (Relatório Tha, grifo 

nosso). 

 

[...] a cultura corporal deve ser abordada nas aulas de Educação Física através 

de atividades inovadoras que estimulem o aluno a sair de sua zona de conforto, 

incentivando-o ao pensamento conjunto e democrático (Relatório Art, grifo 

nosso).  

 

 Ao refletirmos acerca das experiências narradas pelos 

bolsistas, percebemos a ampliação de situações nas quais os modos 

de solucionar as questões exigiam inovação. Essas exigências 

trouxeram à tona a relevância do autoaprendizado, entendido como 

possibilidade de elaborar e reelaborar conhecimentos necessários 

para o encaminhamento das questões. Nesse sentido, a estratégia de 

problematização teve ‚*...+ o objetivo de alcançar e motivar o discente, 
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pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a 

sua história e passa a ressignificar suas descobertas‛ (BERBEL, 2011, 

p. 6), além de promover o desenvolvimento da produção de sentidos.  

Esses discentes desenvolveram competências que remeteram a 

habilidades intelectuais e sociais que lhes permitiram condições de 

organizar e executar ações que se materializaram em aprendizagens 

significativas, em que a motivação contribuiu para ‚*...+ fixarem 

metas pessoais, demonstrarem acertos e dificuldades, planejarem 

ações necessárias para viabilizar seus objetivos e avaliarem 

adequadamente seu progresso‛ (BERBEL, 2011, p. 8). 

Partindo do ponto de que um dos objetivos dos Jogos 

Interculturais é fomentar o diálogo como meio de democratização de 

vivências que valorizem as diversas manifestações das práticas 

corporais realizadas nas aulas de Educação Física, os bolsistas 

assinalaram, em seus relatórios, suas representações de como 

poderiam ampliar esse exercício democrático durante os II Jogos 

Interculturais no CENII: 
 

[...] Para a realização dos jogos foi de fundamental importância a participação 

da comunidade escolar. Os alunos [...] se empenharam nos jogos com o espírito 

esportivo, mas sem deixar de lado a ética e a solidariedade, que fazem o 

esporte ainda melhor. Além disso, os alunos se engajaram nas questões ‚fora da 

quadra‛, nas comissões de organização. [...] Isso me faz crer que eventos como 

este quebram os paradigmas de uma sociedade preconceituosa, dando 

oportunidade para todos que se sentirem à vontade. Este é o caminho para a 

inclusão social, iniciada desde a vida escolar de um indivíduo, além da prática 

da diversidade na grade escolar (Relatório Art, grifo nosso). 

 

*...+ Ficou evidente que as pr{ticas tradicionais referentes ao ‚quadrado m{gico‛ 

continuam a prevalecer, [...] porém, práticas implantadas com menor ocorrência 

mostraram que há muitas pessoas que gostam de buscar “o novo”. [...] assim 

como muitos buscaram os esportes tradicionais, outros se interessaram por 

pr{ticas mais ‚intelectuais‛, ou seja, de maior pensamento e raciocínio como o 

xadrez, cubo mágico e também como jogos eletrônicos de movimento, 

conhecido como Just Dance  (Relatório Ade, grifo nosso). 

 

As ações participativas dos bolsistas junto a outros estudantes do 

CENII, orientadas por seus professores, mostraram espaços de co-

construção entre alunos e professores com trocas de experiências 
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vividas, emprego de tarefas coletivas e o deslocamento para práticas 

que investem na possibilidade de expressão, na reconstrução do 

conhecimento e na formação de identidades, com a produção de 

sentidos sobre as suas próprias vivências.  

Nessa perspectiva, no decorrer das ações realizadas com/pelos 

bolsistas, foi identificado que a participação destes se deu no 

exercício de aprender fazendo, isto é, ‚*...+ a cada etapa, realizam-se 

aprendizagens de várias ordens, como as de construção de 

instrumentos de busca de informações, tratamento das informações 

colhidas, análise, tomada de decisões, síntese, registros sistemáticos 

etc‛ (BERBEL, 2011, p. 9). Portanto, os modos de os sujeitos se 

inserirem no mundo, sobretudo, no cotidiano escolar investigado, 

revelaram práticas, linguagens e significados como produtos 

resultantes das interações que se desenvolveram a partir de suas 

apropriações sobre o que foi desenvolvido por e com eles.  

 

Considerações finais 

 

A curiosidade é o motor para a pesquisa científica. Deste modo, 

construir em conjunto estratégias para que as aprendizagens nos 

projetos fossem significativas foi necessário motivar a co-construção 

do conhecimento, utilizar metodologias inovadoras na pesquisa 

científica e permitir que os alunos desenvolvessem as suas 

potencialidades. Isso permitiu ir ao encontro da questão norteadora 

da pesquisa. 

A interação bolsistas-professores, bem como bolsistas-discentes-

professores do CENII, permitiu que fosse desenvolvido uma rede de 

interação social para a co-construção de ações que possibilitaram 

metodologias ativas, avaliações críticas, tomadas de decisão, 

resolução de problemas em busca de alternativas e de produção de 

novos sentidos para o que foi (re)construído no cotidiano.  

Dessa maneira, por meio dos projetos de ICRJ, foi possível 

evidenciar espaços para novas experiências e para reflexão quanto ao 

modo de construir os currículos escolares junto com a comunidade 

escolar. Com o movimento de pesquisar e de construir alternativas 

conjuntas com os seus pares, os bolsistas conseguiram desenvolver 
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potencialidades desveladas em seus relatórios, tais como a construção 

de posturas ativas frente às demandas dos projetos, por meio das 

tarefas de aprendizagem, a capacidade de compartilhar 

conhecimento e a promoção do autoaprendizado.  

 Portanto, o desenvolvimento das ações entre bolsistas e 

professores proporcionou oportunidades de desenvolvimento de 

produção de sentidos sobre suas ações pedagógicas, a criação de 

redes de ajuda social e a resolução de problemas em conjunto com 

outros integrantes da comunidade escolar, em prol de uma Educação 

Física que dialogue com os diversos saberes da cultura corporal em 

um ambiente intercultural. 
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OFICINA 1: Aprender a conhecer: a contação de histórias  

em um contexto interdisciplinar 

 

Aparecida Letícia Oliveira Mota da Silva 

Marcia Cristina Mendes de Freitas  

 

 

 

Introdução 

 

Refletir sobre o papel social da escola e sobre sua contribuição 

para a transformação de uma sociedade mais justa e democrática é 

uma missão desafiadora na atualidade. À educação cabe fornecer não 

apenas saberes científicos – comumente divididos em disciplinas –, 

mas, sobretudo, formas de enxergar as mais diversas possibilidades 

de aprender em um mundo globalizado, repleto de informações que 

são transformadas a todo tempo. 

Diante desse contexto, Delors (2003, p. 90) organizou a educação 

em torno de quatro aprendizagens fundamentais, intituladas como os 

pilares do conhecimento, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser. Esse autor afirma que, ‚*...+ em 

regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não 

exclusivamente, para aprender a conhecer e, em menor escala, para o 

aprender a fazer‛. 

Porém, o aprender a conhecer geralmente se restringe à 

aquisição de conhecimentos formais que servirão de bagagem no 

futuro, como se fossem necessários apenas saberes técnicos 

compartimentados, e não a formação e o entendimento pleno do 

indivíduo. Partindo desse pressuposto, Delors (2003, p. 90) afirma 

que o aprender a conhecer deve visar ‚*...+ não tanto a aquisição de 

um repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos 

próprios instrumentos do conhecimento‛ (p.90). 

Para que isso seja possível, é necessário adotar ações e reflexões 

interdisciplinares dentro da escola que levem o educando a perceber 

que existem conhecimentos disciplinares que habitam nas 

entrelinhas. É nesse momento que o educando se deixa contagiar pela 
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alegria do ato de conhecer, e o educador torna-se, de fato, não apenas 

aquele que transfere conhecimento, mas sim o que constrói relações 

de aprendizagem, afetividade e parceria. 

 

Colocando a interdisciplinaridade em prática 

 

Definir interdisciplinaridade é algo complexo até mesmo para 

grandes estudiosos, pois para compreender esse conceito é preciso 

habitá-lo. É necessário passar pelo viés da experiência, viver situações 

que contemplem uma proposta que, para além da disciplinaridade, 

alcance um olhar diferenciado para o sujeito, permitindo a criação de 

vínculos e estabelecimento de relações subjetivas. 

De acordo com Fazenda (2002, p. 11-12), 
 

[...] interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] A 

interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber esse 

movimento em sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a metamorfose, 

a incerteza.  

 

Dentro dessa perspectiva interdisciplinar, foi realizado o curso 

Criatividade, Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica, 

resultado de uma parceria entre as disciplinas Criatividade e Projetos 

Inovadores na Educação Básica e Ações Interdisciplinares na 

Educação Básica, ambas do curso de Mestrado Profissional em 

Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB). Foram 

elaboradas oficinas que pudessem levar os professores participantes a 

reflexões sobre os quatro pilares da educação sob o ponto de vista da 

interdisciplinaridade, possibilitando a criação de propostas que 

permitissem a superação de desafios da prática docente no contexto 

da Educação Básica. 

Uma das oficinas ministradas versou sobre a 

interdisciplinaridade e a contação de histórias. Intitulada como 

‚Aprender a Conhecer: a contação de história em um contexto 

interdisciplinar‛, o objetivo desta foi reconhecer as possibilidades de 

aprendizagem que a contação de histórias pode oferecer em todas as 
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áreas do conhecimento. Foram trabalhados alguns conceitos 

fundamentais como o respeito à cultura de contar histórias e a 

humildade em se apropriar das histórias e da cultura de outras 

comunidades. 

A metodologia e a organização das oficinas foram planejadas ao 

longo das aulas das duas disciplinas supracitadas, ambas ministradas 

ao longo do primeiro semestre de 2017. É interessante ressaltar que o 

próprio curso já foi idealizado como uma forma de 

interdisciplinaridade entre os alunos do curso do MPPEB, de modo 

que não apenas o resultado final, mas sim todo o processo de 

construção pudesse enquadrar-se nessa perspectiva de nova atitude 

diante do conhecimento.  

A referida oficina foi realizada com dois grupos de professores 

(aproximadamente vinte pessoas em cada grupo), em momentos 

distintos. A oficina teve a duração de uma hora e contou com duas 

mediadoras para conduzir as atividades. 

No primeiro momento da oficina, foi realizada uma atividade de 

motivação, em que os professores participantes foram convidados a 

procurar pela sala de aula e no espaço externo à sala peças grandes de 

um quebra-cabeça, cujo objetivo final era montar a palavra 

‚humildade‛. Após o encaixe das peças e a formação da palavra (que 

era um dos conceitos fundamentais a serem trabalhados com os 

grupos), os professores foram convidados a falarem sobre como esta 

palavra poderia estar associada ao eixo aprender a conhecer.  

Após a motivação, muitos professores compartilharam suas 

ideias a respeito da relação estabelecida entre a palavra ‚humildade‛ 

e o eixo aprender a fazer, reconhecendo-se como um eterno aprendiz e 

colocando-se numa postura humilde, ou seja, constatando que nós 

não apenas ensinamos, mas também aprendemos o tempo inteiro no 

espaço escolar, seja com os alunos, com nossos pares ou nas situações 

conflituosas decorrentes da nossa prática educativa.  

No segundo momento, foram apresentados aos professores, de 

forma sintetizada, os conteúdos relacionados ao tema trabalhado por 

meio de slides. Foram abordados os aportes teóricos sobre a cultura 

da arte de contar histórias e da importância da valorização cultural e 

local para a aprendizagem, de modo a trazer a cultura da 
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comunidade para dentro da escola, além do conceito de 

Interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2002).  

No terceiro momento, os professores foram convidados a 

participar de uma contação de história feita por uma das mediadoras 

da oficina, cuja história contada foi ‚A professora encantadora‛, de 

Márcio Vassallo (2006).  Por meio da linguagem poética, esse livro 

narra a história de Maísa, uma professora que sabia encantar os 

alunos. Falava sobre estranhezas, esperas, suspiros e silêncios. 

Ensinava como ver os significados escondidos das palavras, como 

diminuir medos e multiplicar poesia no pensamento. Por essas e 

outras razões, não era considerada uma professora que preparasse os 

alunos para o futuro. No entanto, deixou no coração de cada aluno 

lições de amor e compreensão da realidade para a vida inteira. 

 A partir da reflexão desta leitura, foram disponibilizados livros 

infanto-juvenis de temas variados e materiais como cartolinas 

coloridas, revistas, hidrocores etc., de modo a propor aos professores 

participantes a construção de um lapbook3. Os grupos formados por 

três ou quatro professores tiveram que pensar em propostas 

interdisciplinares capazes de levar seus alunos a aprender a conhecer 

a partir do interesse despertado através da curiosidade gerada pela 

leitura. A figura 1 ilustra 2 exemplos de lapbooks construídos pelos 

professores. 

 
Figura1: Exemplos de lapbooks produzidos pelos professores cursistas 

Fonte: Arquivo pessoal 

                                                           
3 Os Lapbooks são caracterizados como pastas, fichário com recortes, mini livros e 

dobraduras feitas com papeis coloridos, o principal objetivo é fazer o aluno a 

compreender o conteúdo de forma mais dinâmica e objetiva (SCHMIDT, 2013). 
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No quarto momento da oficina, destinado à avaliação, os 

professores, em seus respectivos grupos, apresentaram suas 

propostas interdisciplinares, compartilhando ideias variadas e 

criativas envolvendo as diversas áreas do conhecimento. 

Outra avaliação da atividade foi realizada na Plataforma Moodle, 

onde os professores participantes tiveram que elaborar um parágrafo 

com uma reflexão crítica acerca da sua experiência na oficina, bem 

como dar um exemplo de atividade que envolvesse a sua disciplina.  

Acompanhamos as primeiras impressões dos professores 

participantes da oficina sobre o conceito de Interdisciplinaridade pela 

plataforma Moodle e trocamos algumas reflexões sobre o tema 

trabalhado. Destacamos algumas questões importantes sinalizadas 

pelos professores: 

 
A comunicação com diferentes áreas de aprendizagem é importante, pois através da 

interdisciplinaridade podemos construir novas aprendizagens; (Prof. 1) 

 

Trabalhar com a perspectiva interdisciplinar é fundamental para não 

compartimentarmos o conhecimento de forma estanque; (Prof. 2) 

 

Buscar uma proposta interdisciplinar e colocá-la em prática não é uma tarefa fácil, 

porém, é possível e capaz de promover experiências mais significativas aos alunos e 

professores; (Prof. 3) 

 

É perceptível ver ações interdisciplinares acontecendo mais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental do que nos anos finais e no Ensino Médio. Mas as propostas pedagógicas 

vêm se modificando ao longo dos anos, buscando uma ligação dos conteúdos com outras 

disciplinas. (Prof. 4) 

 

Com a oficina, tivemos a oportunidade de tecer diversas 

propostas interdisciplinares e dialogar acerca das mesmas, refletindo 

sobretudo a respeito da importância da formação continuada do 

professor. Nos relatos apresentados na plataforma, observamos a 

necessidade de espaços de formação para a discussão de novas 

propostas mais interdisciplinares e inovadoras para as aulas. 

Constatamos que mesmo diante de tantas atribuições, os grupos 

de profissionais aos quais ministramos a oficina ainda buscam 

formações para solidificar a sua prática, pois percebem que são em 
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momentos como esses, em que há troca de informações entre pares, 

construção e compartilhamento de conhecimentos, que novos saberes 

poderão se agregar a sua forma de planejar e, consequentemente, 

resultar em uma nova maneira de aprender. 

 

Refletindo acerca da prática interdisciplinar 

 

Segundo Nóvoa (2007, p.14), ‚a formação do professor é, por 

vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente 

metodológica, mas há um déficit de práticas, de trabalhar sobre as 

pr{ticas, de saber como fazer‛. Vemos que o autor defende uma 

proposta de formação centrada na prática e na reflexão da mesma. Ele 

observa que muitos professores estão imersos em teorias, teses e 

livros, mas não sabem transformar esses conhecimentos em práticas 

pedagógicas inovadoras. 

Para Silva e Leme (2010, p.79): 
 

Decerto estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre 

e criativo sobre os percursos e os projetos pessoais, deste modo, a formação não 

se limita à acumulação de cursos, de conhecimentos e de técnicas e sim da 

reflexão sobre os mesmos, a qual propicia o desenvolvimento do processo de 

autonomia docente. 

 

A importância de se pensar nas práticas remete à reflexão do 

próprio ato de ensinar, o que propicia ao professor a valorização e a 

articulação entre a teoria e a prática. André (2012) identifica a 

importância dos saberes construídos dos professores e da 

autorreflexão para a melhoria da prática. Reconhece o professor como 

um ser ativo do seu próprio processo de desenvolvimento 

profissional e defende os espaços escolares como local de 

comunidades reflexivas. 

Portanto, realizar um trabalho sob a perspectiva interdisciplinar 

consiste em buscar, com atitude e ousadia, a construção de 

conhecimentos que envolvam a cultura local e a compreensão de um 

indivíduo dotado de saberes próprios, adquiridos a partir de suas 

vivências dentro e fora da escola. Ou seja, valorizar os saberes da 

comunidade escolar para dar sentido a toda aprendizagem, 
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permitindo novos caminhos às demandas apresentadas pelo mundo 

contemporâneo. 

Em meio às crises sociais da atualidade, que englobam aspectos 

financeiros e morais, em que a ganância e o egoísmo se apropriam de 

forma cruel de toda uma população que busca diariamente a 

sobrevivência e a igualdade, é urgente pensar a interdisciplinaridade 

como um elo para a unificação de ideias e atitudes que possam 

diminuir as disparidades sociais, econômicas e intelectuais. 

Com isso, a escola torna-se um espaço precioso para a construção 

ética do ser humano, uma vez que reconhece na sua comunidade e 

entre seus pares a importância da valorização e do respeito à cultura 

local. Esses conhecimentos constituídos, atrelados a um currículo que 

visa ao empoderamento e à ascensão do nível sociocultural, permitem 

uma reflexão crítica e um diálogo produtivo frente àquilo a que se 

pretende alcançar: o sentimento de pertencimento e um novo olhar 

frente ao indivíduo que precisa aprender a aprender para ser pleno. 

Dessa forma, faz-se necessário contextualizar o lócus em que essa 

pr{tica interdisciplinar ser{ efetivada, considerando que a ‚*...+ 

contextualização exige que se recupere a memória em suas diferentes 

potencialidades, resgatando assim o tempo e o espaço no qual se 

aprende‛ (FAZENDA, 2002, p.12). 

Esse resgate à memória, bastante utilizado na narrativa oral, 

corrobora para que haja uma imersão nos aspectos pessoais e nos 

sociais, possibilitando o resgate e o respeito do passado ao encontro 

com o novo. Fazenda (2002, p. 16) ainda afirma que tão importante 

quanto o exercício da memória é o exercício da dúvida, pois  
 

Se nossa intenção é revelar e explicitar o Homo loquens - aquele que comunica - 

teremos que ativar o mecanismo mais anterior e antropológico que o constitui - 

o Homo quaerens - do homem enquanto ser que pergunta e da situação específica 

de seu ato de perguntar.  

 

Para que essa postura seja adotada, é primordial que o educador 

exercite cinco princípios que subsidiam a prática docente, a saber: 

humildade, coerência, espera, respeito e desapego (FAZENDA, 2002). 

O educador que se reconhece aprendiz frente aos seus 

educandos, mesmo sendo especialista em sua área, é humilde, visto 
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que compreende que o ensino não é uma via de mão única, mas sim 

uma estrada na qual todos devem andar juntos, de mãos dadas. 

É humilde não aquele que se acha melhor que seus educandos só 

porque tem mais experiência intelectual, mas sim o que se propõe a 

ouvir os porquês de crianças ávidas a descobrir o mundo. 

De acordo com Fazenda (2002, p. 64),  
 

Ser humilde é estar aberto para o outro. Aceitar a presença ativa do aluno, 

estabelecer parcerias, ouvir e escutar o que emerge das diversas manifestações 

da expressão/comunicação do outro e não se considerar o centro da ação 

pedagógica. [...] é conhecer os próprios limites, aceitar que sabe algo de modo 

imperfeito, incompleto, que, a qualquer momento, pode ser questionado, 

reformulado e mesmo superado. [...] A humildade facilita o conhecimento, uma 

vez que este não tem fronteiras sagradas, zonas obscuras.  

 

Esse princípio, sem dúvida, é primordial para aquele que planeja 

tornar sua prática interdisciplinar, pois para que haja mudança na 

prática pedagógica, é preciso compreender que as disciplinas se 

completam, já que o saber não deve ser compartimentado. É preciso 

criar pontes entre tudo o que é ensinado para que, de fato, os 

conteúdos sejam apreendidos pelo indivíduo, não de forma mecânica, 

mas sim prazerosa, já que terá significado. É reconhecer-se 

incompleto, dependente do saber do próximo para ampliar seu 

próprio saber. 

Santos (2007) afirma que a escola que dialoga e constrói parcerias 

com a sua comunidade, é uma escola forte para enfrentar os 

problemas. Consegue através dos diálogos estabelecidos entre os 

diversos segmentos, alcançar um conteúdo sociocultural que vai além 

do currículo formal, passando a ter um olhar interdisciplinar do 

mundo. 

Portanto, para que a interdisciplinaridade seja efetivamente 

colocada em pr{tica no ambiente escolar é necess{rio ‚*...+ olhar o que 

não se mostra e alcançar o que ainda não se consegue‛ (FAZENDA, 

2002, p.29). Isto é, acreditar que um ensino contextualizado é possível 

graças a ação de profissionais que, embora sejam especialistas em 

suas disciplinas, conseguem vislumbrar possibilidades que 

estabeleçam conexões entre os saberes. 
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Considerações Finais 

 

A partir das vivências oferecidas na oficina sobre 

interdisciplinaridade e contação de histórias, foi possível observar o 

interesse dos professores cursistas em compreender e efetivamente 

colocar em prática ações criativas e interdisciplinares nas suas aulas. 

Ficou evidente a necessidade do incentivo à formação 

continuada, bem como de tempo e espaço disponíveis dentro das 

escolas para que o diálogo possa acontecer entre os pares, 

possibilitando com isso a ampliação de novas perspectivas acerca 

desse novo olhar.  

Por meio do diálogo e da troca de experiências, chegou-se à 

conclusão de que a afetividade é a linha que costura todas essas 

ações. Sem o amor pelo ato pedagógico, pelo conhecimento e pelos 

educandos, é impossível pensar em interdisciplinaridade.  
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Apêndice 

 

I. Plano de Aula   

Data: 07/08/2017 

II. Dados de Identificação 

Docentes responsáveis: Aparecida Mota e Márcia Freitas 

III. Tema:  

- Aprender a Conhecer; 

- A contação de histórias em um contexto interdisciplinar; 

- Conceitos fundamentais: Respeito à cultura de contar histórias; Humildade 

em se apropriar das histórias e da cultura de outras comunidades;  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral (OG): Reconhecer as possibilidades de aprendizagem que a 

contação de histórias oferece em todas as áreas do conhecimento. 

Objetivos específicos (OE): 

Reconhecer a narrativa como um conteúdo que perpassa todas as áreas do 

conhecimento; 

Empregar princípios de humildade, coerência, espera, respeito e desapego, 

que subsidiam a prática docente interdisciplinar; 

Esboçar propostas de atividades interdisciplinares utilizando a literatura 

infanto-juvenil; 

Desafiar os professores a ampliar o espaço da contação de histórias no 

ambiente escolar; 

Propor a contação de histórias como eixo interdisciplinar.  
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V. Conteúdo: 

 A cultura da arte de contar histórias; 

 A importância da narrativa; 

 Conceito de Lapbook. 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 A oficina terá início com uma atividade de motivação, cujo objetivo 

é levar os cursistas a refletir acerca da palavra humildade, tornando-os 

capazes de relacionar essa virtude com o eixo ‚aprender a conhecer‛. O 

título da atividade é ‚Quebra-cabeça cooperativo‛. A atividade começa com 

as oficineiras convidando os cursistas a procurarem pelas dependências do 

Colégio Pedro II peças de um quebra-cabeça que foram escondidas. Todos os 

que encontrarem alguma peça devem retornar à sala de aula, para que uma 

vez montado todo o quebra-cabeça, eles sejam capazes de ler a palavra 

‚humildade‛ e, em seguida, possam expor os motivos da associação desta 

palavra ao eixo ‚aprender a conhecer‛. 

 No segundo momento, serão abordados os conceitos-chave que 

servirão de suporte teórico para o desenvolvimento da oficina. A abordagem 

adotará as seguintes estratégias: contextualizar a arte de contar histórias; 

relacionar a importância da valorização cultural e local para a 

aprendizagem, de modo a trazer a cultura da comunidade para dentro da 

escola; relação entre a contação de histórias e a interdisciplinaridade; 

 No terceiro momento, os cursistas serão convidados a participar de 

uma contação de histórias e, em seguida, elaborar um lapbook relacionado 

à temática da oficina aplicando os conceitos-chave à prática de sala de 

aula. A história a ser contada ser{ ‚A professora encantadora‛ que, por meio 

da linguagem poética, narra a história de Maísa, uma professora que sabia 

encantar os alunos. Falava sobre estranhezas, esperas, suspiros e silêncios. 

Ensinava como ver os significados escondidos das palavras, como diminuir 

medos e multiplicar poesia no pensamento. Por essas e outras razões, não 

era considerada uma professora que preparasse os alunos para o futuro. No 

entanto, deixou no coração de cada aluno lições de amor e compreensão da 

realidade para a vida inteira. A partir da reflexão desta leitura, os cursistas 

terão disponibilizados livros infanto-juvenis de temas variados, em que a 

partir da leitura dos mesmos, terão de pensar, coletivamente, em propostas 

interdisciplinares capazes de levar seus alunos a aprender a conhecer a 

partir do interesse despertado através da curiosidade. 

 O quarto momento será destinado à avaliação do processo e à 

reflexão coletiva sobre os sentidos criados a partir da experiência vivida por 
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eles na oficina. Será neste momento que os cursistas irão apresentar 

brevemente seus respectivos lapbooks, explicitando os sentimentos 

envolvidos no desenrolar das atividades. 

VII. Recursos didáticos:  

 Datashow; 

 Cartolinas coloridas; 

 Papeis A4 coloridos; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Revistas; 

 Pilotos; 

 Livro ‚A professora encantadora‛; 

 Livros de literatura infanto-juvenil; 

VIII. Avaliação: 

- atividades de avaliação da oficina: 

A avaliação será formativa. Ao final da oficina, os cursistas serão convidados 

a apresentar seus Lapbooks com sugestões interdisciplinares baseadas na 

literatura escolhida pelo grupo. Também será solicitado a cada cursista 

elaborar um parágrafo com uma reflexão crítica acerca da sua experiência na 

oficina, bem como dar um exemplo de atividade que envolva a sua 

disciplina. Esse exemplo pode ser igual ou diferente daquilo que fora 

apresentado no Lapbook. Este parágrafo deve ser inserido na Plataforma 

Moodle. 

- critérios adotados para correção das atividades. 

Observar se o cursista elaborou sua reflexão baseada nos conceitos de forma 

adequada; Observar se o cursista propôs atividades pertinentes relacionada 

à proposta. 

XIX. Bibliografia: 

DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 

tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez. p. 89-102. Disponível 

em http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000046001-

000047000/000046258.pdf Acesso em: 06 mar. 2017. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Dicionário em construção: 

interdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

SANTOS, Vivaldo Paulo dos. Interdisciplinaridade na sala de aula. São 

Paulo: Loyola, 2007. 
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Bibliografia complementar: 

BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e 

histórias vividas; tradução José Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
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OFICINA 2: Os quatro pilares da educação para o século XXI: 

vivências criativas e interdisciplinares 

 

Daniela Vasques 

Maria Elizabeth Diniz 

Michel de Souza 

 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é um relato de experiência sobre uma oficina 

desenvolvida no curso de Mestrado Profissional em Práticas em 

Educação Básica (MPPEB/CPII), na disciplina ‚Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação B{sica‛, oferecida pela 

Profª Dra. Kátia Regina Xavier Pereira da Silva. A oficina foi realizada 

por três estudantes do mestrado e que também são professores da 

educação pública do Rio de Janeiro. A culminância da disciplina se 

deu a partir de um Curso de Extensão que foi disponibilizado pelo 

MPPEB/CPII para professores da Educação Básica de escolas públicas 

e privadas do Rio de Janeiro. O Curso de Extensão contou com quatro 

dias de atividades presenciais, com duração de três horas cada, e 

também atividades a distância, a partir da Plataforma Moodle. 

As primeiras aulas da disciplina que culminou neste trabalho 

foram de embasamento teórico, que serviu de fundamentação para a 

criação e desenvolvimento das oficinas. Cada grupo, a partir do 

referencial teórico, projetou uma oficina para professores que fosse 

criativa, inovadora e interdisciplinar segundo a reflexão do capítulo: 

‚Os Quatro Pilares da Educação‛, da publicação Educação: um tesouro 

a descobrir, de Jacques Delors. O autor orienta que a educação deve 

organizar-se nos quatro pilares do conhecimento. Ao nosso grupo 

coube tratar de um dos pilares, o ‚aprender a conhecer‛.  

Delors (2003) afirma que aprender a conhecer é adquirir 

instrumentos de compreensão, entendendo o mundo que nos rodeia, 

exercitando o nosso pensamento, a memória e a atenção.  Sendo 

assim, para abordar essa temática, pensamos em realizar uma 
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reflexão sobre o bullying nas escolas e sobre a necessidade de 

valorização das diferenças.  

Iniciamos a oficina com um trecho do filme ‚Como Estrelas na 

Terra‛, de Aamir Khan. O trecho retrata uma cena na escola em que o 

professor desconsidera o pensamento divergente do seu aluno e 

acolhe a resposta somente do estudante que lhe dá a explicação 

esperada. Achamos relevante este trecho, pois nos forneceu 

elementos para iniciar o debate sobre o pensamento criativo e a 

importância de o professor valorizá-lo. Trouxemos elementos do 

aprender a conhecer do texto de Delors para enriquecer o debate e, em 

seguida, o referencial teórico de Raths et al (1977). Essas referências 

foram disponibilizadas na plataforma Moodle para todos os cursistas. 

 

Referencial teórico 

 

O primeiro texto estudado, que serviu de base teórica para o 

desenvolvimento da oficina, foi ‚A criatividade na escola: três direções de 

trabalho”, de Albertina Mitjáns Martinez. Nesse texto, a autora tece 

uma crítica à banalização do significado que o termo Criatividade vem 

recebendo. Ainda segundo a autora, criatividade deve se referir ‚| 

capacidade humana de produzir algo que simultaneamente é novo e 

valioso em algum grau.‛ (MARTINEZ, 2002). Albertina vai destacar 

que cabe à escola a viabilização de estratégias que possibilitem o 

desenvolvimento da criatividade, a partir do desenvolvimento da 

criatividade de estudantes, educadores e da própria organização 

escolar. Ela também aponta quais são as três direções de trabalho que 

devem viabilizar a criatividade: a criatividade nos educandos, nos 

educadores e na escola.  

Acerca da criatividade nos educandos, a autora vai destacar a 

importância do desenvolvimento da criatividade em função da 

demanda social, que exige cada vez mais pessoas criativas. Dessa 

forma, compete à escola promover ações educativas que promovam o 

desenvolvimento da criatividade no processo de aprendizagem nas 

mais diversas áreas de formação do ser humano.  

O desenvolvimento da criatividade no processo educativo, no 

contexto escolar, possibilita, entre outras coisas, a promoção de 
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soluções inovadoras aos problemas, a capacidade de problematizar 

informações recebidas e o despertar da curiosidade. Como resultado, 

é possível expandir a capacidade de aprender a aprender. Por isso 

mesmo, a autora afirma que o desenvolvimento da ‚criatividade dos 

alunos supõe incentivar sua expressão criativa concreta e, 

paralelamente, estimular o desenvolvimento das características 

pessoais que contribuem para fazê-la possível‛ (MARTINEZ, 2002, 

p.193) 

Sobre a criatividade dos docentes, a autora vai destacar que a 

promoção da criatividade emerge como via para alcançar maiores 

potenciais criativos nos discentes. Segundo ela, professores criativos 

são aqueles que têm maior sensibilidade para a inovação e mudança, 

enxergando com maior facilidade a expressão de criatividade dos 

estudantes e se empenhando em atitudes que estimulem o seu 

desenvolvimento. Eles também se apropriam de estratégias que 

potencializam sua ação criativa em sala de aula, além de 

apresentarem bem-estar emocional.  

Todavia, para o desenvolvimento da personalidade dos alunos, 

bem como o da sua criatividade, os professores devem incentivar as 

habilidades comunicativas essenciais, tais como a habilidade para 

fazer perguntas provocativas e sugestivas que contribuam para o 

desenvolvimento da reflexão, a problematização e os interesses 

cognitivos; a sensibilidade e a habilidade para manejar 

adequadamente o erro, outorgando-lhe uma conotação positiva e 

natural dentro do processo de aprendizagem.  

O professor precisa ter a sensibilidade e a habilidade para 

perceber os avanços que o estudante vai tendo: não só a aquisição de 

conhecimentos e habilidades, mas também, o desenvolvimento de 

recursos pessoais importantes, como, por exemplo, a segurança, a 

independência, a motivação, a persistência, a audácia e outros, assim 

como habilidade para estimulá-los convenientemente. 

Martinez (2002) defende que o desenvolvimento da criatividade 

necessita ser incentivado no curso de formação de professores. Ela 

acredita que os professores devem, enquanto alunos dos cursos de 

graduação, experimentar a criatividade, para que essa experiência 

sirva de base para o desenvolvimento de atividades criativas quando 
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já estiverem lecionando. Quando essa experiência criativa não 

acontece, o professor acaba reproduzindo na sua prática pedagógica 

apenas as experiências tradicionais com as quais teve contato.  

 
Quadro 1: Formas de expressão da criatividade 

Fonte: elaborado pelos autores. Adaptado Raths et al, 1977. 

 

Procedimentos 

 

A ideia da oficina desenvolvida nesse Curso de Extensão foi 

oferecer aos cursistas, ainda que não na formação inicial, como sugere 

a autora (MARTINEZ, 2002), uma experiência criativa. Dessa forma, o 

principal objetivo foi levar esses docentes a (re)pensarem suas ações 

pedagógicas a partir de uma prática criativa. Mas essa avaliação 

passa também pela instituição educacional onde esses professores 

estão inseridos. Assim, foi igualmente importante refletir sobre a 

escola que temos hoje, como ela pode colaborar para o 

desenvolvimento da criatividade e dos quatro pilares da educação.  

Sobre a importância da escola no desenvolvimento da 

criatividade de docentes e discentes, Martinez (2002) destaca que é 

papel da escola, enquanto organização, entre outras coisas incentivar 

e apoiar projetos de trabalho coletivo, identificar barreiras à 

criatividade e pensar estratégias de neutralização dessas barreiras. 

A figura 1 ilustra elementos fundamentais à formação do 

professor criativo. 
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Figura 1: Professor Criativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores. Adaptado de Raths et al, 1977. 

 

A proposta de formar um professor criativo vem ao encontro da 

proposta de Raths et al (1977) a respeito do potencial criativo. É 

necessário (re)pensar a própria prática pedagógica a partir do 

ambiente de trabalho e do que se espera do sujeito enquanto 

promotor de um processo educativo criativo, bem como do que se 

espera do aluno, sujeito da aprendizagem.  

O segundo texto estudado, e que compôs nosso referencial 

teórico, foi a obra Ensinar a Pensar: Teoria e Aplicação, de Raths et al, 

(1977). Os autores partem da realidade americana do final do século 

XX para mostrar as causas da dificuldade do pensamento dentro do 

processo de aprendizagem vigente naquele contexto pedagógico. 

Segundo ele, a escola não oferece subsídios direcionados para o 

desenvolvimento do pensamento. Apesar de o texto tratar de uma 

realidade da década de 70, quando a obra foi publicada, ainda hoje é 

possível perceber essas mesmas dificuldades na escola. 

Nessa obra, os autores propõem um modelo de ensino que 

privilegie a experiência do pensar, direcionado pelo professor e 
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compreendido pelo aluno. Com os exemplos que o livro traz, é 

perceptível a eficácia do direcionamento do pensamento para 

aquisição do conhecimento, tanto do ponto de vista de quem ensina 

quanto daquele que aprende.  

O professor é o orientador do pensar e não do que é apreendido. 

Dessa forma cada um aprende em consonância com sua capacidade 

de pensar a experiência e de fazer experiências com o pensar. 

Segundo Raths et al (1977, p.15) ‚pensar é uma forma de aprender. 

Pensar é uma forma de perguntar pelos fatos, e se o pensamento tem 

algum objetivo, os fatos assim encontrados serão significativos para 

esse objetivo‛. 

Para que essa experiência com o pensar seja possível, os 

professores devem apresentar as operações clássicas do pensamento, 

tais como raciocinar, formular juízos, fazer análises, classificar, 

caracterizar. Raths, Rothstein e Wassermann (1977) sugerem que os 

professores pensem suas aulas objetivando o desenvolvimento de 

algumas estratégias para pensar. Para esta oficina especificamente, 

selecionamos a comparação, observação, interpretação, imaginação, 

resumo, classificação, crítica e hipóteses. O quadro 2 descreve as 

características gerais dessas operações de pensamento. 

 
Quadro 2: Operações de Pensamento selecionadas para a oficina 

Operação de 

pensamento 
Descrição 

Comparação Procurar pontos divergentes e convergentes. 

Observação 
Notar determinada situação, prestar atenção nos detalhes, 

descobrir alguma informação através da observação. 

Interpretação Explicar o sentido de algo para cada um. 

Imaginação Criar algo que não foi percebido. 

Resumo Apresentar alguma ideia de forma simplificada, reduzida. 

Classificação Organizar algum objeto estabelecendo algum princípio. 

Crítica Fazer julgamentos, avaliar padrões. 

Hipóteses Possível solução para um problema 

Fonte: elaboração pelos autores, adaptado de Raths et al (1977). 

 

Importante ressaltar que as operações de pensamento não são 

estanques, elas acontecem, muitas vezes, simultaneamente. Embora 
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se priorize uma operação de pensamento em determinada atividade, 

outras operações de pensamento são utilizadas durante o 

desenvolvimento de uma proposta, se articulando de maneira 

integrada.  

Após uma breve explanação sobre as operações de pensamento, 

propusemos aos cursistas uma atividade a partir do curta-metragem 

A Peste da Janice, direção de Rafael Figueiredo e roteiro de Cristina 

Gomes. Em pequenos pedaços de papel foram escritas as oito 

operações de pensamento. Cada grupo sorteou uma operação de 

pensamento e depois tiveram que analisar o curta a partir da 

operação que haviam sorteado. Por exemplo, se um grupo sorteou 

‚resumo‛, teria que fazer uma síntese do curta e depois expor para o 

grupo maior. Outro grupo sorteou ‚comparação‛, então deveriam 

pensar em uma situação de comparação observada no curta. A 

proposta era que os professores pudessem reproduzir a oficina com 

os estudantes posteriormente.  

 

Resultados 

 

O resultado imediato da atividade foi a apresentação das 

impressões dos cursistas sobre o curta, A Peste da Janice, seguindo os 

procedimentos da operação de pensamento sorteada por cada grupo. 

Foi um momento muito rico de debate e troca entre os cursistas que, 

ao mesmo tempo, se esforçaram para fazer a apresentação de forma a 

não fugir do escopo de sua operação de pensamento (conforme o 

Quadro 1). Na avaliação da oficina, todos os grupos relataram o 

esforço empreendido na elaboração da operação de pensamento, o 

que levou à necessidade de se pensar a respeito da ação que estava 

sendo desenvolvida. Deram também sua opinião sobre a oficina, que, 

segundo eles, foi, apesar de simples, interessante. 

Terminada a etapa presencial, os cursistas deveriam, no 

ambiente da plataforma Moodle, acessar os materiais disponibilizados, 

e realizar as atividades propostas pelas diversas oficinas oferecidas ao 

longo dos quatro encontros presenciais do Curso de Extensão. Em 

cada encontro ocorreram duas oficinas relacionadas à temática do 

mesmo pilar da educação. Como parte do critério de avaliação, o 
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cursista precisava realizar a atividade proposta por uma das oficinas 

de cada dia de curso, para ter direito ao certificado. Nossa oficina 

propôs um fórum, em que o cursista deveria responder à seguinte 

questão: ‚Qual a sua impressão sobre a oficina Aprender a 

Conhecer?‛. 

A partir das respostas enviadas pelos oito cursistas que 

escolheram o nosso fórum para responder, elaboramos um quadro 

com os comentários. Observando os dados do quadro 3, é possível 

compreender em que medida a temática e a dinâmica propostas pela 

oficina tiveram repercussão nas reflexões dos cursistas. A análise do 

referido quadro, permite perceber que o maior sucesso da oficina se 

deu na sensibilização dos cursistas para o senso de alteridade e de 

como é importante aprender a respeitar as diferenças, especialmente 

dentro do espaço escolar. 

 
Quadro 3: Comentários dos Cursistas no Fórum 

Cursista Comentário na avaliação 

1 

A minha impressão sobre todos os trabalhos desenvolvidos neste curso foi a de 

uma grande alegria pois pude constatar que através destas oficinas houve muito 

ganho pessoal e coletivo. Creio mesmo que cada participante foi tocado por 

alguma delas, e no aprender a conhecer eu particularmente achei muito 

proveitosa, pois as vezes recebemos o tema com a  postura de: "Ah tô careca de 

saber disso!'" e não é bem assim que as coisas se passam, pois sempre há algo que 

se pode extrair de experiência. 

2 

Precisamos aprender a conhecer nossos alunos, tendo respeito e ajudando-os e 

levando-os a pensar, conhecendo a si próprio e criando questionamentos, tendo 

desenvolvimento na sua didática e autonomia. Indicando interesses na abertura 

para o conhecimento, libertando-os da ignorância. 

3 

Eu ainda não atuo em sala de aula diretamente, pois estou terminando minha 

graduação em Ed.  Física. A pouca experiência que possuo me levou a realizar as 

oficinas para aprender um pouco mais conhecendo as vivências dos colegas e dos 

conteúdos que foram trabalhados, ampliando as possibilidades de realizar um 

trabalho rico e criativo em minha futura vida profissional. 

4 

Achei muito interessante, pois muitas vezes trabalhamos esses temas em nossas 

aulas sem percebermos que se trata de uma área de estudo e que temos muito a 

estudar sobre para aperfeiçoarmos nossa prática docente. 

5 

Aprender a conhecer e despertar o sentido da vida, é olhar para o próximo e 

refletir sobre o que somos e porque estamos aqui. Aprender a conhecer, respeitar e 

compartilhar as experiências que vivemos, com isso damos chance ao outro de 

fazer parte de nós. 
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Cursista Comentário na avaliação 

6 

Aprender a conhecer é compreender que existe o outro, que não estou sozinho no 

mundo. É ter humildade e perceber que cada indivíduo possui seu conhecimento, 

sua vivência e sua realidade. Cada um possui um mundo particular que em 

algum momento esbarra com o do outro, aprender a conhecer é sair de sua zona de 

conforto e entender que fazemos parte de uma sociedade com indivíduos que 

possuem pensamentos diferentes dos seus e compreender essas diferenças. É 

conhecer a realidade na qual estamos inseridos. 

7 

Aprender a conhecer é se permitir, com humildade, a conhecer e compreender o 

novo, o outro, compartilhar aprendizados e propor novos métodos. A oficina nos 

instigou à reflexão do olhar para o outro, compreendendo as diferenças que 

existem em nossas complexas relações cotidianas. Também nos incentivou a 

propor novas metodologias inovadoras que despertem o interesse e apreço de 

nossos alunos, visto a imensidão de aparatos e recursos dos quais eles são 

bombardeados cotidianamente. É necessário nos permitir aprender a conhecer 

para descobrir, percorrer e construir novos formas de ensinar sobre o mundo. 

8 
Oficina linda e bem pensada. Me tirou da zona de conforto sobre aspectos de que 

lidamos no dia a dia da escola e que deixamos passar. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no banco de dados do curso de extensão. 

 

Os comentários dos cursistas permitem apreender que a 

atividade interferiu em seu processo de reflexão e despertou sua 

atenção para a necessidade de estar atento ao outro durante o 

processo de ensino. Raths et al (1977, p. 359-361) defendem que esse 

desenvolvimento do pensamento constitui o ponto essencial para se 

ter uma experiência verdadeira de ensino. Essa experiência influencia 

na vida do indivíduo e pode estimular a análise intelectual, 

influenciando a forma de pensar do estudante e produção de sentido 

para suas vidas. 

Outra atividade sugerida para os cursistas – realizada na 

plataforma Moodle – foi o convite a fazerem um relato a respeito de 

alguma atividade criativa que tivessem desenvolvido em sala de aula. 

O objetivo era promover o intercâmbio de práticas pedagógicas e de 

experiências. Sete cursistas fizeram suas contribuições. O quadro 4 

apresenta a síntese das atividades apresentadas pelos cursistas. 
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Quadro 4: Atividades criativas desenvolvidas pelos cursistas no cotidiano escolar 

Atividade Ano Disciplina Síntese 

Produção de 

Carta 
8º EF Português 

Produção de carta pelos alunos e envio para 

os colegas pelos Correios, com pesquisa das 

etapas do processo. 

Contação de 

História 
1º EF Português 

Caixa com objetos diversos, retirados pelos 

alunos, que deveriam criar uma história 

coletiva a partir dos mesmos. 

Leitura e 

Escrita 

7º e 

8º EF 
Português 

Escolha de livro e leitura pelos alunos, com 

posterior apresentação para os demais 

colegas de forma criativa. 

Deuses 

Modernos 
7º EF Artes 

Debate sobre a mitologia grega e seus deuses. 

Criação de ‚deuses modernos‛ a partir dos 

símbolos do cotidiano. 

Mapa da 

América 
4º EF Geografia 

Quebra-cabeças e uso do Google Maps 

projetado para trabalhar a América e 

conceitos geográficos. 

‚A peste da 

Janice‛ 
2º EF Orientação 

Apresentação do curta e debate com alunos a 

respeito do problema do bullying no ambiente 

escolar. 

Tabuada 

Lúdica 
3º EF Matemática 

Trabalho com a tabuada adaptada para 

cartas, estilo jogo da memória. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no banco de dados do curso de extensão. 

 

Considerações finais 

 

É de grande importância trabalhar com atividades e 

conhecimentos que desafiem o aluno a refletir sobre o processo e, 

nesse contexto, apresentar uma resposta a partir de sua afetação pela 

ação pedagógica desenvolvida. Esses são pontos fundamentais para 

um processo mais significativo de construção do conhecimento. 

Aprender a aprender ou aprender a conhecer, um dos pilares da 

educação do século XXI, pressupõe a reflexão sobre como se dá o 

processo do aprender. Esse processo não ocorre isolado na 

individualidade dos sujeitos, mas na relação entre os envolvidos no 

processo. 

As atividades desenvolvidas durante a oficina, no contexto do 

Curso de Extensão, permitiram aos autores, alunos do MPPEB/CPII, 

traduzir os referenciais teóricos estudados em ações voltadas para a 

prática de sala de aula. Produziram significados tanto para os 
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mestrandos envolvidos na implementação das oficinas quanto aos 

cursistas. Houve trocas diversas de experiências e conhecimentos, 

num contexto de respeito às diferenças e opinião e de formação, 

ponto-chave para um processo de ensino que prime pela valorização 

das diferenças. 

Foi interessante perceber, através da participação dos cursistas 

na plataforma Moodle, como os conceitos e ações desenvolvidas ao 

longo de nossa oficina produziram reflexões e significados por parte 

dos cursistas. Significativo foi também perceber o desdobramento dos 

conteúdos e conceitos abordados convertendo-se em ações dos 

cursistas no seu processo de trabalho. Neste ponto, restou uma 

curiosidade acadêmica, que só poderia ser sanada por um estudo 

mais aprofundado, que foge ao escopo desse trabalho: quais os 

desdobramentos posteriores do Curso de Extensão sobre o fazer 

pedagógico dos participantes? 

Estudos futuros produzidos, a partir de ações semelhantes às 

relatadas aqui, poderiam ser desenvolvidos ao longo de um período 

maior de tempo, buscando perceber de forma mais profunda como o 

trabalho pedagógico do professor muda qualitativamente (ou não) a 

partir da formação continuada. Um estudo desse tipo poderia lançar 

uma luz sobre as possibilidades de aperfeiçoamento dos modelos de 

formação em exercício voltadas para o ganho qualitativo das práticas 

docentes. 
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Apêndice 

 

I. Plano de Aula 

Data: 07/08/2017 

II. Dados de Identificação 

Docentes responsáveis: Daniela Vasques, Maria Elizabeth Diniz, Michel de 

Souza 

III. Tema: 

Aprender a conhecer. 

Os quatro pilares da educação para o século XXI: vivências criativas e 

interdisciplinares. 

Conceitos-chave: criatividade, aprendizagem contextualizada, 

interdisciplinaridade, operações de pensamento. 

IV. Objetivos: 

Objetivo Geral (OG): 

Perceber as possibilidades da aplicação das Operações de Pensamento 

(RATHS,  ROTHSTEIN E WASSERMAN, 1977) no trabalho pedagógico e 

sua contribuição para uma aprendizagem mais significativa, valorizando a 

criatividade, a autonomia e a abordagem interdisciplinar. 

Objetivos Específicos (OE): 

 Reconhecer as características do Aprender a Conhecer, um dos pilares 

para a educação para o século XXI definidos pela UNESCO; 

 Empregar as Operações de Pensamento delimitadas por Raths et al 

(1977), enquanto instrumento pedagógico voltado para garantir a 

qualidade e a efetividade das aprendizagens; 

 Desafiar os participantes a empregar na prática os conhecimentos 

abordados na oficina, utilizando como disparador o recurso audiovisual. 

V. Conteúdo: 

 O conceito de ‚aprender a conhecer‛, no contexto do Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI; 

 As operações de pensamento definidas por Raths et al (1977) em sua 

obra ‚Ensinar a pensar: teoria e aplicação‛ e sua aplicabilidade no processo 

de ensino-aprendizagem; 

 A problematização a partir do recurso audiovisual enquanto 

procedimento pedagógico favorecedor de uma abordagem interdisciplinar. 
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VI. Desenvolvimento do Tema: 

 A oficina iniciará com a apresentação da equipe, seguida de 

visualização de pequeno trecho do filme ‚Como estrelas na Terra‛ de Aamir 

Khan (2h18min); a partir da visualização pretende-se estabelecer um 

primeiro momento de troca de percepções, a partir de um desenho, símbolo 

ou palavra que resuma o que cada um percebeu sobre o vídeo, que será 

afixado a um mural (3min); 

 No segundo momento, passaremos à abordagem dos conceitos-chave 

que fornecerão suporte teórico para a oficina. O procedimento será realizado 

através de debate em torno de apresentação multimídia utilizando o projetor 

(15min). 

 No terceiro momento, os participantes serão convidados a pôr em 

prática os conhecimentos compartilhados, através do sorteio de uma 

operação de pensamento para analisar o curta ‚A peste da Janice‛ de Luís 

Augusto Fischer (12h18min) e em seguida apresentar o resultado ao grupo 

(15min); 

 No quarto momento será realizada a avaliação do processo, através da 

montagem de um mural onde os participantes serão convidados a afixar um 

desenho e/ou uma palavra para determinar a sua experiência ao longo do 

desenvolvimento da oficina (10min). 

VII. Recursos Didáticos: 

 Notebook, projetor, caixas de som, papel 40kg, post-it, canetas 

hidrográficas, fita crepe. 

 ‚Como Estrelas na Terra‛ (trecho) 

https://www.youtube.com/watch?v=sSYqA2Il7Q0 

 ‚A peste da Janice‛ 

https://www.youtube.com/watch?v=MmS1VGhtCYw 

VIII. Avaliação: terá caráter formativo, objetivando perceber a efetividade 

da compreensão dos conhecimentos abordados ao longo da oficina. 

1. Atividades de avaliação da oficina: execução da atividade proposta no 

primeiro momento da oficina; posicionamento oral durante os momentos de 

discussão; disponibilidade para o trabalho em grupo na terceira etapa da 

oficina. 

2. Critérios adotados para correção das atividades: aplicar 

adequadamente os conceitos abordados; dispor-se ao trabalho coletivo; 

expressar sua opinião no momento avaliativo ao final. 
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OFICINA 3: Bullying na escola: uma oficina sobre criatividade pelo 

viés do Aprender a Conviver 
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Introdução 

 

Agressões físicas ou morais são situações vividas diariamente 

nas escolas. E quando essas ações passam a ser repetidas, os 

especialistas passam a defini-las como bullying, que é um termo em 

inglês que se origina da palavra bully, que significa brigão, valentão, 

tirano, e designa comportamentos agressivos, antissociais, recorrentes 

e intencionais, praticados por uma ou várias pessoas (FANTE, 2005). 

É na escola e no convívio social que, cotidianamente, ficam mais 

evidentes esses comportamentos. Algumas atitudes do indivíduo se 

formam a partir da convivência em grupo; porém esse tipo de 

agressividade nem sempre aparece de forma explícita no 

comportamento, na maioria das vezes ela aparece através de 

‚brincadeiras‛, as chamadas brincadeiras de mau gosto, que na 

verdade se configuram como implicâncias, deboches e difamações. 

A escola, mais especificamente a equipe pedagógica e a gestão 

escolar, muitas vezes precisa buscar soluções criativas para lidar com 

problemas desse tipo. Foi a partir dessa ideia, de aliar criatividade à 

problemas cotidianos na escola, que propomos uma oficina sobre o 

tema ‚Aprender a conviver: bullying, somos iguais nas nossas 

diferenças‛. A oficina foi oferecida pelos professores e alunos do 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio 

Pedro II (MPPEB/CPII) a professores da Educação Básica de Ensino 

das redes públicas e particular, no dia 21 de agosto de 2017. 

O objetivo geral do curso era possibilitar a discussão acerca do 

bullying na escola a partir de uma reflexão coletiva do grupo de 

professores, de modo que fossem respeitadas as diferenças 
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individuais em prol de um objetivo comum, em que cada cursista 

tivesse sua fala respeitada e ouvida independente de seu 

posicionamento pessoal. 

Para a organização da discussão sobre o tema foi utilizada a 

técnica dos seis chapéus do pensamento, de Edward de Bono (2008). Esta 

técnica possibilita fazer uso de um trabalho criativo com o intuito de 

resolver problemas de convivência nas escolas. Os objetivos 

específicos eram conhecer o pilar da Educação ‚Aprender a 

Conviver‛; diferenciar criatividade e inovação e conhecer o papel da 

criatividade na gestão escolar; definir o bullying e reconhecer os danos 

físicos ou morais que podem ocorrer com as vítimas dessa prática; 

identificar nos grupos experiências com situações ocorridas em sala 

de aula que tenham acontecido bullying e empregar a técnica dos seis 

chapéus do pensamento em uma situação-problema que envolva o 

tema bullying. 

Este trabalho está dividido em quatro seções. A primeira 

apresenta o referencial teórico utilizado para embasar a prática 

pedagógica da oficina. A segunda trata dos procedimentos utilizados 

pela equipe de tutores do curso, enquanto a terceira traz a narrativa 

do que ocorreu na oficina, a descrição da experiência da utilização da 

técnica dos Seis Chapéus do Pensamento, de Edward de Bono (2008), e o 

resultado da vivência da dinâmica. Na quarta seção, serão 

apresentadas as considerações finais com comentários de aspectos 

que foram importantes para o grupo envolvido no projeto. 

 

Referencial teórico 

 

Diante da necessidade de produtividade e competitividade no 

mercado de trabalho, em especial no campo empresarial, é crescente o 

número de pesquisas sobre criatividade, pois o mercado passou a 

cultivar as capacidades inovadoras dos seres humanos (OLIVEIRA; 

ALENCAR, 2012). A escola, então, passa a ser um local que 

possibilita esse desenvolvimento. Mas para isso ocorrer, os 

professores e equipes pedagógicas precisam desenvolver mecanismos 

de estímulo a interações que possam estimular a criatividade dos 

estudantes. 
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Para que as interações pedagógicas aconteçam de forma que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos, o professor precisa colocar em 

prática algumas funções: planejar o que vai fazer, não esquecendo de 

que deve haver flexibilidade, e adaptar as práticas às necessidades 

dos alunos; deixar que contribuam com seus conhecimentos durante 

as aulas; ajudá-los a encontrarem sentido no que fazem; estabelecer 

metas ao alcance deles; mediar o processo de construção dos 

conhecimentos; promover a autoestima e o autoconceito; estimular a 

autonomia dos estudantes para que possam aprender a aprender 

(ZABALA, 1998).  

Contudo, é preciso considerar que, mesmo o professor sendo 

capaz de influenciar diretamente no desenvolvimento e expressão da 

criatividade dos seus alunos, ele não trabalha sozinho. É importante 

que o grupo de profissionais dirigido pela equipe pedagógica e pelos 

gestores escolares esteja ciente de seu papel enquanto profissional 

responsável pela organização e orientação do trabalho na escola e 

que, de fato, possa desenvolver uma prática docente mais criativa.  

Foi pensando na equipe pedagógica e na gestão escolar que 

propusemos o desafio de trazer propostas de trabalho que pudessem 

ser realizadas por equipes ligadas a essas funções. A oficina que nos 

propusemos a fazer procurou trazer para a sala de aula uma 

possibilidade de pensar os problemas da escola, que no caso 

específico, foi o tema bullying, de uma forma diferente do que 

estamos acostumados a vivenciar. O objetivo foi tentar, de alguma 

forma, levar os professores cursistas a refletir que é possível tratar de 

assuntos com seus alunos e colegas de trabalho utilizando estratégias 

criativas de discussão e solução de problemas no âmbito coletivo. 

Para uma proposta ser criativa precisa estar ligada a operações 

intelectuais, pois a criatividade não está fora de quem a exerce e sim 

está ligada à capacidade de resolver problemas, solucionar desafios. 

E, além disso, é necessário que a ideia original seja também 

apropriada. Para Sternberg e Grigorenko (2003, p. 71) 
 

a capacidade criativa é a capacidade de gerar ideias novas e interessantes que 

costumamos a chamar de criatividade. Muitas vezes, o indivíduo considerado 

criativo é alguém com grande capacidade de fazer sínteses e conexões entre as 

coisas que as outras pessoas não reconhecem espontaneamente. 



 
 

132 

Uma ideia criativa faz parte da natureza humana, todos nós 

temos a habilidade de sermos inventivos. A vontade de mudar e o 

movimento de não se acomodar possibilita em termos ideias 

criativas. (De La Torre 2005). Nosso cérebro é condicionado a resolver 

problemas e se juntarmos isso ao movimento de não se acomodar, 

boas ideias virão. Porém a criatividade não é realizada em um 

primeiro momento, é preciso persistência e observação. Além de 

original, a ideia criativa deve ser interessante e solucionar alguma 

questão desafiadora. 

Além do foco da nossa oficina permear os temas bullying e o 

papel do professor como mediador do processo de desenvolvimento 

da criatividade, tivemos como um dos pontos de apoio teórico um 

dos pilares da educação do mundo atual: ‚Aprender a conviver‛. Este 

é um importante aprendizado, na medida em que aprender a 

conviver com o outro, em nossa sociedade, implica em aprender a 

compreendê-lo, a desenvolver a percepção de interdependência, a 

administrar conflitos, a participar de projetos comuns e a ter prazer 

no esforço comum.  

É nesse entrelaçamento entre a convivência e as relações dentro 

da escola, que propomos aos cursistas, nossos colegas de profissão, 

uma oficina na qual utilizamos a técnica dos seis chapéus do pensamento 

para tratar de um assunto tão urgente na esfera escolar, que é a 

violência, o preconceito, os problemas de convivência, o bullying. 

Aprender a conviver, seja em casa, no trabalho, na escola ou em 

qualquer outro lugar é um desafio, pois conviver é aceitar as diferenças e 

isso tem sido bastante difícil na sociedade atual. Porém a descoberta do 

outro de maneira progressiva, a participação de projetos em equipes e a 

oportunidade de mediar conflitos é um dos caminhos apontados por 

Jacques Delors no seu relatório para a UNESCO. Essas habilidades 

podem ser a chave para o desenvolvimento desta competência tão 

urgente e tão difícil que é aprender a conviver.  

 

Procedimentos 

 

A oficina em questão foi organizada por um trio de mestrandos 

do curso de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do 
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Colégio Pedro II (MPPEB/CPII). Uma das professoras é formada em 

Letras Português/Literatura, outra em Ciências Sociais e o terceiro 

professor, em Física e Pedagogia.  

Esta oficina, parte integrante de um curso de extensão baseado 

nos quatro pilares da educação para o século XXI, de Jacques Delors, 

foi um dos requisitos avaliativos para a conclusão da disciplina 

Criatividade e Projetos Inovadores, ministrada pela professora Kátia 

Xavier, do MPPEB. 

O curso de extensão, que contava com quatro dias de aulas 

presenciais, sendo cada dia referente a um dos pilares da Educação, 

tiveram os professores inscritos divididos em dois grupos. Nosso 

pilar foi o ‚Aprender a Conviver‛ e realizamos a oficina para cada 

um destes grupos.  A proposta foi a apresentação do tema ‚bullying‛ 

como um gancho de discussão para o tema central ‚Aprender a 

conviver‛, pensado no }mbito do que foi estudado sobre criatividade. 

Como as oficinas foram pensadas para professores da Educação 

Básica, propusemos ao grupo primeiramente a apresentação dos 

temas que permeariam o curso através de slides. Os temas apareceram 

na seguinte sequência: pilar da Educação ‚Aprender a Conviver‛, 

conceitos e desdobramentos de bullying e levantamento de questões 

sobre criatividade e inovação. Após a discussão, trouxemos para o 

grupo uma situação escolar em que havia a prática do bullying, a 

proposta era que resolvêssemos o problema a partir da técnica dos 

seis chapéus do pensamento de Edward de Bono. 

Essa técnica foi criada pelo médico e psicólogo Edward de Bono 

(2008) e consiste em separar as sensações em seis ‚caixas de 

pensamento‛, pois segundo o autor da técnica, o cérebro é um 

sistema capaz de organizar a si mesmo, todos os pensamentos que ele 

chama de paralelo são aceitos, mesmo que sejam contraditórios (DE 

BONO, 2008). 

 Essa técnica organiza o pensamento e dá oportunidade de 

percebermos os vários pontos de vista de um determinado problema, 

gerando assim maior clareza na tomada de decisão. Segundo De 

Bono (2008), a técnica viabiliza que as pessoas vençam os receios de 

expor sua opinião sem sofrerem retaliação, ao dar novas ideias ou 

quebrar padrões e permitindo pensar ‚fora da caixa‛.  
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A técnica funciona da seguinte forma: ela é composta por seis 

chapéus de cores distintas, cada cor refere-se a uma diferente 

perspectiva do pensamento e possibilita trazer criatividade para 

equipe. O chapéu branco é associado a fatos e números objetivos, sem 

julgamento de valor, é uma cor é neutra: opiniões, crenças e 

argumentos devem ser deixados de lado. O chapéu vermelho está 

associado à visão emocional, refere-se a sentimentos fortes, como 

amor, paixão, ódio. Este é o momento propício para demonstrar como 

se sente em relação ao assunto debatido, com a intuição, palpite, 

sentimentos. O chapéu preto está associado à cautela e ao cuidado, 

aponta para os pontos fracos de uma ideia, seus riscos, o pior cenário. 

O chapéu amarelo relaciona-se à esperança e ao pensamento positivo. 

O chapéu verde associa-se à criatividade e às novas ideias. A cor azul 

é usada por quem tem o controle da proposta (mediador); quem está 

com o chapéu azul indica a ordem de utilização dos demais chapéus, 

sua cor remete à serenidade e ponderação. 

Na oficina, a técnica foi utilizada a partir da leitura de um texto 

no qual era narrada uma si tuação cotidiana na escola com uma 

situação de bullying. Algumas ações foram tomadas pela equipe de 

coordenação da escola onde ocorreu o fato que foi narrado para o 

grupo de cursistas, para a discussão e análise dos procedimentos 

tomados pela gestão escolar a equipe tutora da oficina utilizou a 

técnica dos seis chapéus. Foi julgado separadamente cada ponto da 

atitude da gestão escolar, informações sobre o ocorrido, pontos 

positivos, negativos, emocionais, estratégias para solucionar o 

problema; e a equipe de professores tutores fez o uso do chapéu azul, 

com a função de mediadores do processo. 

 

Narrativa dos Resultados 

 

A turma de professores foi dividida em seis grupos, cada qual 

representando um chapéu do pensamento. Considerando o texto 

trazido como proposta de análise, pôde-se perceber que cada grupo 

teve problemas na organização do pensamento e fala, ou seja, para os 

grupos, a princípio, houve a dificuldade de compreender como 

determinada técnica possibilitaria benefícios criativos e avanços nas 
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situações do cotidiano escolar que envolvessem os temas propostos, 

que eram o bullying e o Aprender a conviver. 

Cada grupo devia assumir uma atitude diante da situação, 

conforme a cor do chapéu reservada a ele. O grupo que ficou com o 

chapéu branco, que na teoria de De Bono, é o chapéu relacionado aos 

dados e informações referentes à situação-problema. Com esse 

chapéu em mãos, eles deveriam analisar as informações presentes no 

texto e perceber se havia ausência de algum dado, sem poder emitir 

nenhum juízo de valor. 

O grupo do chapéu vermelho, responsável pelas emoções, foi o 

que se expressou com maior facilidade, pois nele as emoções e 

sentimentos estavam liberados e não havia a necessidade de isenção 

de opiniões, já que a maior dificuldade dos grupos era justamente a 

de não poder expressar emoção e limitar-se ao conteúdo do seu 

chapéu. Sendo assim, o grupo que ficou responsável por esse chapéu, 

demonstrou facilidade ao expor suas ideias, pois esta cor possibilita a 

demonstração de como o grupo se sentiu a respeito do caso 

apresentado.  

Ao lançarmos a proposta da atividade, os grupos, como foi 

relatado acima, não conseguiam associar os temas à técnica, mas 

nesse momento eles já conseguiam entender o quão necessária era a 

técnica apresentada e como ela poderia auxiliar a solução de 

problemas dentro da rotina escolar. A dificuldade de apreender os 

fatos por etapas e por critérios de seleção das ideias nos levou ao erro 

e a dificuldade de não expor as emoções. Como relatado, cada grupo 

ficou responsável por apresentar as ideias de determinada cor de 

chapéu e assim as dificuldades foram surgindo, pois houve a 

necessidade de critério e seleção, ou seja, não havia a possibilidade de 

o grupo expressar uma ideia que não fosse representada pela cor do 

chapéu. Nosso papel nesse momento foi fundamental, pois houve 

uma mediação das ideias e das falas dos grupos (função do chapéu 

azul). Quando o grupo representante do chapéu preto em sua fala 

expressava um sentimento que somente o grupo do chapéu vermelho 

poderia ter, nós como mediadores recordávamos que aquela fala não 

pertencia àquele grupo, e assim a oficina foi sendo construída.  
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Após o momento da técnica dos seis chapéus, referente à 

situação-problema, pudemos  retomar a discussão sobre o bullying na 

escola, de forma ampla, e refletir como podemos antever situações 

similares e combater situações de violência. 

O estudante que se sentiu como alvo [do bullying] poderia ter 

procurado diversos profissionais no ambiente escolar, mas ele está 

numa situação fragilizada e pode ter o sentimento de que ninguém 

poderá ajudá-lo ou de que nele não acreditarão, já que nem sempre é 

fácil ter a comprovação do fato. Portanto, é imprescindível que todos 

os funcionários da escola (os adultos do local), inclusive a gestão 

escolar, tornem-se capaz de identificar o bullying de forma a preveni-

lo e também incluir o alunado, na perspectiva de erradicar este 

terrível fenômeno social (SILVA, 2010). 

Com o intuito de corroborar no processo de erradicação do 

bullying, Ristum (2010) propõe um programa com uma série de 

passos, que começam com a identificação da existência do bullying 

no presente momento e seguem com conscientização e sensibilização 

da comunidade escolar, formação dos profissionais da escola, dos 

pais, dos alunos, canal aberto de diálogo, desenvolvimento de 

atividades cooperativas ao invés de competitivas, reconhecer os 

desejos e aptidões dos alunos e construção coletiva do Código de 

Ética e Conduta do Aluno. 

Podemos dizer que a oficina alcançou seu objetivo geral, que era 

possibilitar aos cursistas um momento de convívio com o grupo em 

que fossem respeitadas as diferenças individuais em prol do coletivo, 

em que cada cursista tivesse sua fala respeitada e ouvida 

independente de seu posicionamento pessoal, mediante a  técnica dos 

chapéus do pensamento. 

Ao final, o grupo pôde perceber que não só no cotidiano escolar, 

mas também na vida, nos envolvemos muito mais em chapéus 

vermelhos e deixamos os outros de lado. A técnica dos seis chapéus 

possibilita pensar criativamente na resolução de problemas e 

estratégias para conseguir solucioná-los. Além disso, também 

pudemos nos conscientizar sobre a necessidade do debate na escola 

sobre a prevenção desse terrível fenômeno social, o bullying. 
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Considerações Finais 

 

Diante do exposto, a oficina ministrada teve a oportunidade de 

propor a reflexão, aos professores cursistas, sobre importância de 

aprender a conviver com as diferenças e como estas não podem ser 

tratadas de modo diferente dentro da sociedade e da escola, pois a 

diferença faz de nós uma sociedade diversa e aprender a conviver é o 

pressuposto básico para existirmos enquanto sociedade. As 

diferenças não devem ser tratadas como algo estranho ou fora do 

padrão. 

O bullying não deve ser um mecanismo de opressão por quem 

comete e por aquele que sofre e que, porventura, irá cometer também. 

A escola não pode ser palco para as desigualdades e sim para os 

desiguais que juntos convivem. 

A técnica dos seis chapéus de De Bono (2008), assim como os 

pilares da educação de Delors (1999), possibilita aos profissionais 

envolvidos com a educação um novo olhar para determinadas 

situações que ocorrem na escola, e cabe a nós utilizá-las a nosso favor 

e principalmente a favor do aluno que está se construindo 

socialmente. 
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Apêndice 1 – Texto representando uma situação de bullying 

 

O professor estava dando aula na quadra, numa aula de Educação Física, 

quando foi surpreendido por uma bomba que explodiu no banheiro da 

escola, próximo à quadra de esportes.  

Assim que ouviram o barulho da bomba, os alunos começaram a correr para 

o local do ocorrido e perceberam que uma pessoa estava dentro do banheiro 

ferida. 

O professor pediu que os alunos se afastassem e foi ver quem era e o que de 

fato tinha acontecido. Dentro do banheiro estava um aluno considerado pelo 

grupo de professores, como um dos mais bagunceiros da escola, o Júnior. 

Depois de ter atendido o aluno e chamado os médicos para os primeiros 

socorros, o professor foi tratar de descobrir quem teria cometido aquele ato. 

Ele tinha muita certeza de que o autor estava entre os alunos daquela turma, 

pois só ela estava fora de sala e o banheiro do ocorrido era no pátio, muito 

longe das salas de aula. 

O professor chamou a diretora da escola, ela a princípio conversou bastante 

com o grupo e pediu que o autor se acusasse. Mas como já era esperado, 

ninguém se acusou.   

A equipe da coordenação, direção e professor eliminou as meninas porque 

tinham quase certeza que não seriam nenhuma delas, pelo fato de ter 

ocorrido dentro do banheiro dos meninos. O professor mandou sair da sala 

alguns meninos que ele lembrava que hora nenhuma saíram da aula. E aí 

sobraram oito meninos.  

O pessoal que saiu foi falando de quem lembrava que também estava na 

aula e sobraram apenas três meninos. Um desses meninos era o garoto mais 

quieto e acanhado do grupo. A coordenadora pedagógica já ia o liberando 

quando os outros meninos começaram a xingá-lo e acusá-lo. ‚Foi esse nerd 

nojento e gordo que fez isso, só pode ter sido ele. O Júnior (menino atingido) 

é nosso amigo, ele tem raiva de nós.‛  

O menino começou a chorar compulsivamente e acabou se entregando e 

dizendo que não suportava mais ser agredido pelo Júnior fora da escola, 

tanto verbalmente, como fisicamente. Que já tinha até sido abusado por ele, 

que tinha muito ódio.Disseque uma mão machucada, que foi o que ocorreu 

com o Júnior no banheiro, não pagava todo o mal que ele já tinha feito. Que 

na verdade era para ele ter morrido. 

O menino que jogou a bomba foi transferido para outra escola e o menino 

que sofreu ferimentos nas mãos por conta da bomba, voltou para a escola 

depois de 7 dias e está lá até hoje.  
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Apêndice 2 – Planejamento da aula 

 

I.Plano de Aula 

Data: 21/08/2017 

II. Dados de Identificação 

Docentes responsáveis: Bruno Cesar Soares Dile Robalinho, Jacqueline Silva 

de Almeida de Souza e Marla Lobôsco Pinto 

III. Tema: 

 - Aprender a conviver; 

- Bullying na escola; 

- Gestão escolar e resolução de problemas de violênciana escola. 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral (OG): 

 Possibilitar aos cursistas um momento de convívio com o grupo em que 

sejam respeitadas as diferenças individuais em prol do coletivo, em que cada 

cursista tenha sua fala respeitada e ouvida independente de seu 

posicionamento pessoal, mediante a técnica dos Seis chapéus do 

pensamento.  

Objetivo Específico (OE): 

 Definir o bulliyng e reconhecer os danos físicos ou morais que podem 

ocorrer com as vítimas dessa prática; 

 Identificar entre o grupo situações ocorridas em sala de aula que tenham 

acontecido Bullying; 

 Empregar a técnica dos 6 chapéus em uma situação-problema que envolva 

o tema Bullying; 

 Adotar a técnica dos 6 chapéus no seu cotidiano escolar enquanto 

professores da Educação Básica. 

V. Conteúdo: 

1) Conceito de bullying segundo Cléo Fante; 

2) Diferenças e diversidades no ambiente escolar; 

3) O papel da gestão da escola; 

4) Técnica dos Seis chapéus do pensamento de Edward de Bono. 

VI. Desenvolvimento do tema:  

- A oficina terá início com a exposição dos conceitos-chave sobre o tema 
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central ‚O pilar: Aprender a conviver‛ e o tema específico, no caso, bullying. 

- No segundo momento traremos a discussão sobre o papel da gestão escolar 

e como ela pode interferir criativamente nos problemas da violência na 

escola; 

- No terceiro momento explicaremos aos cursistas a técnica dos seis chapéus 

de Edward de Bono; 

- Por último traremos um texto onde exista uma situação de bullying e os 

cursistas vão se colocar no lugar da gestão escolar para solucionar o 

problema relatado no texto. Utilizando a técnica dos seis chapéus do 

pensamento. 

VII. Recursos didáticos: 

- Computador, projetor, pen drive com slide, um chapéu de cada cor (preto, 

branco, vermelho, verde, amarelo e azul), folha e caneta ou lápis. 

- Texto sobre situação de bullying. 

VIII. Avaliação: 

- atividades de avaliação da oficina: 

 Descrever via moodle, uma situação vivida por cada cursista na escola 

que possa utilizar a técnica dos seis chapéus de Edward de Bono; 

- critérios adotados para correção das atividades: Propôs uma situação 

plausível para o uso da técnica dos chapéus. 

XIX. Bibliografia:  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso 

em: 12 de abril de 2017. 

______. Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) - Lei nª 

13.185).  Brasília: Senado Federal, 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm. 

Acesso em: 19 de março de 2017. 

DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 

tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1999. p. 89-102. 

DEBONO, Edward. Os seis chapéus do pensamento. Rio de Janeiro: Sextante. 

2008. 

FANTE, Cléo. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar 

para a paz. São Paulo: Verus, 2005. 

OLIVEIRA, Edileusa Borges Porto; ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano 
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de. Importância da criatividade na escola e no trabalho docente segundo 

coordenadores pedagógicos. Estud. psicol. (Campinas), Campinas, v. 29, n. 4, 

p. 541-552, Dec. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v29n4/v29n4a09.pdf Acesso em: 01/05/2017 
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OFICINA 4: Interdisciplinaridade e coerência: reflexões na 

perspectiva do aprender a conviver num mundo de guerra e paz 

 

Cristiane Oliveira Vasconcelos Motta 

Jane Kelly de Souza Nascimento 

Juliana Marques Paiva de Souza  

Renato Batista da Conceição 

 

 

 

Introdução 

 

Compreender a interdisciplinaridade é peça chave para que 

tenhamos de fato ações interdisciplinares na escola. É de suma 

importância ressaltar que, longe de exterminar as disciplinas 

escolares, as ações interdisciplinares no ambiente escolar objetivam 

ampliar a perspectiva global acerca dos conceitos abordados. 

Para um melhor entendimento do conceito de 

interdisciplinaridade na perspectiva da criatividade, serão 

apresentados no presente artigo os resultados de uma oficina 

realizada por e para professores da Educação Básica no Colégio 

Pedro II, oficina essa baseada nos quatro pilares da educação para o 

século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender 

a conviver. Ao longo de todo o texto, buscaremos apresentar as 

relações entre teoria e prática, de modo que o leitor realize diferentes 

e importantes reflexões com relação às ações interdisciplinares no 

contexto da Educação Básica. 

Morin (2003) afirma que a interdisciplinaridade é um assunto 

polissêmico e impreciso e por isso difícil de definir. Para ele, 

interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente o encontro 

de diferentes disciplinas, mas também a troca e a cooperação entre 

elas. Nesse sentido, esse mesmo autor também acredita que é 

necessário entender as disciplinas como multifocalizadoras e 

multidimensionais, em sua complexidade e amplitude de 

abordagens. 
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Fazenda (2002) aponta que uma postura interdisciplinar na 

escola permite uma reciprocidade entre as disciplinas, como numa 

orquestra sinfônica em que todos os elementos são necessários e suas 

especificidades integradas constroem um projeto em comum, como 

numa música. Para esta autora: ‚*...+ a interdisciplinaridade é uma 

nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura e 

compreensão de aspectos ocultos às atividades de aprendizagem e 

dos aparentemente expressos, colocando-os em questão (FAZENDA, 

2002, p.11). 

Realizar, portanto, práticas pedagógicas interdisciplinares na 

escola, consiste em construir coletivamente um novo conhecimento 

no qual os elementos não são hierarquizados, todos possuem sua 

importância, tendo em mente que este não é um processo simples, 

diante das diversidades culturais e ideológicas presentes no espaço 

escolar, torna-se um desafio à integração entre os pares. 

Para tal ação, a intersubjetividade garante a ligação entre as 

identidades e as diferenças. Fazenda (2002) considera ainda que para 

garantir a prática interdisciplinar, cinco princípios da prática docente 

são indispensáveis: humildade, coerência, espera, respeito e 

desapego. 

Com o objetivo de aprofundar e contribuir com a presente 

reflexão, foi escolhido o conceito de coerência para enriquecer a 

abordagem do tema que está sendo tratado em nosso artigo, trazendo 

como viés o pilar do ‚Aprender a conviver‛.  

 

Referenciais teóricos 

 

De acordo com Fazenda (2002, p.36): ‚Coerência é uma palavra 

originária do latim cohaerentia, e significa estado ou qualidade de ser 

coerente, nexo entre dois fatos ou duas ideias‛. Para manter ações 

interdisciplinares de maneira plena, tendo como base o pilar 

aprender a conviver descrito por Delors (2003), faz-se necessário uma 

postura coerente entre o pensar, o agir e o sentir. 

Nessa perspectiva, a obra Guerra e Paz (1952-1956) do artista 

brasileiro Cândido Portinari, que foi um presente do Brasil para a 

Organização das Nações Unidas, tem como intuito provocar uma 
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importante reflexão em favor do movimento de paz no mundo. A 

obra citada fica na entrada da sede da ONU (Organização das Nações 

Unidas) e visa impactar os líderes que lá se reúnem, promovendo o 

pensamento coerente em favor de um mundo mais humano. O 

antagonismo da obra, ricamente representado em dois painéis 

modernistas de quatorze metros de altura por dez metros de largura, 

possibilita uma profunda reflexão sobre o humano. Sobre as nossas 

dicotomias e angústias. Por se tratar de uma obra de caráter histórico, 

político e social, podemos abordá-la de forma interdisciplinar, 

provocando uma indagação sobre o que queremos para o mundo. 

Como a escola está dentro do mundo e o mundo dentro da escola, 

podemos refletir sobre o que queremos para a escola. 

Recorre-se, pois, de acordo com Fazenda (2002), a um conjunto 

de pressupostos, tais como, o pensamento sistêmico, ou seja, uma 

nova forma de pensar correlacionando as diferentes concepções 

através das múltiplas conversações, postura que auxilia na 

compreensão diante da diversidade social. Adicionado a isto, há o 

processo de contextualização, que permite colocar o indivíduo a par 

das inter-relações, permitindo as conexões entre os conceitos 

inerentes à trama do processo de ensino-aprendizagem. 

Vale, portanto, diante dessa realidade, levar a reflexão acerca das 

ambiguidades presentes no cotidiano, representados pelos conflitos 

como amor e ódio, alegria e tristeza, guerra e paz, luz e sombra, como 

tantos outros. 

A própria linguagem permite uma ambiguidade frente às 

possibilidades diversas de interpretação, apresentando-se dinâmica e 

estática sincronicamente. Esta ambiguidade encontra-se também 

presente na diversidade de identidade, seja ela coletiva e individual, 

real ou virtual, representada na Arte por intermédio da diversidade 

das cores, reforçando a necessidade do nexo harmônico entre os 

contrastes, para que seja possível uma convivência colaborativa em 

busca de um mundo mais justo e humano. 

Pensar e agir de maneira interdisciplinar demanda uma atitude 

de interação entre os pares com o foco em um objetivo comum: a 

construção do conhecimento do aluno. Aprender a conviver no 

ambiente escolar exige um movimento de cooperação e atenção com e 
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para o outro. Delors (2003, p.98) orienta que ‚os métodos de ensino 

não devem ir contra este reconhecimento do outro. O confronto 

através do diálogo e da troca de argumentos é um dos instrumentos 

indispensáveis à educação do século XXI.‛ 

No entanto, para conseguirmos ações efetivamente 

interdisciplinares, é preciso seguir a orientação de Fazenda (2002, p.29): 

‚Olhar o que não se mostra e alcançar o que não se consegue‛. É preciso 

acreditar que a interação entre as disciplinas possa acontecer, 

verdadeiramente, de forma a transformar os rumos dos projetos 

pedagógicos nas escolas, na perspectiva da complexidade da Educação 

no século XXI. Isso nos tem exigido o aprender a conviver de maneira mais 

coerente, num mundo em que há uma urgência em aprender a viver em 

harmonia com o outro, compreender as diferenças, desenvolver a 

percepção de interdependência, administrar conflitos, participar de 

projetos comuns e ter prazer no esforço coletivo. 

 

Procedimentos metodológicos e narrativa dos resultados da oficina 

“convivendo num mundo de guerra e paz” 

 

Pensando em ampliar as reflexões sobre a interdisciplinaridade 

na escola, em uma perspectiva de um convívio mais harmônico, 

desenvolvemos a proposta da oficina: ‚Convivendo num mundo de 

Guerra e Paz‛. Recebemos dois grupos de professores inscritos no 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD)1 do 

Colégio Pedro II e professores com vínculo profissional em escolas de 

Educação Básica de diferentes regiões do Rio de Janeiro. Estes 

participaram de uma proposta interdisciplinar de interação, diálogo e 

trocas fundamentais na prática cotidiana da escola, no período de 1 

(uma) hora para cada grupo 

A proposta foi refletir, através de vídeos, poemas, música e arte 

sobre a obra Guerra e Paz e sobre a vida de Cândido Portinari, com o 

objetivo de possibilitar uma discussão sobre o Aprender a Conviver, 

um dos quatro pilares da educação propostos por Delors para a 

Unesco.  

                                                           
1 Para maiores informações acessar http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/ 
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Inspirados pelo vídeo que aborda a grandiosidade da obra de 

Portinari e de sua importância para todo o mundo, pensamos sobre a 

prática escolar e a convivência. Tanto Delors quanto Portinari, foram 

fundamentais para ampliar a reflexão sobre o tema. De igual modo, a 

interdisciplinaridade, sob o viés da harmonia, respeito e humildade, foi 

discutida na perspectiva da obra de Fazenda (2002, p. 22). Pensando 

na importância desses valores para uma prática interdisciplinar 

efetiva, a autora ressalta: 
 

Quando adquirimos a compreensão da ambiguidade que o corpo contempla, 

adquirimos a capacidade de lidar com o outro, com o mundo, enfim, 

recuperamos o sentido da vida. Aprender e aprender-me na experiência vivida 

- exercício de tolerância e de humildade próprios de uma generosidade que 

inaugura a educação do amanhã.  

 

As reflexões de Fazenda (2002) e a obra de Portinari suscitaram 

nos professores uma possibilidade de refletir sobre a escola na 

atualidade, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Durante o ano de 

2017, o Rio enfrentou um cenário perturbador de violência urbana, 

caos econômico e problemas de administração pública, 

principalmente nas áreas de segurança, educação e saúde. O exército 

estava nas ruas, muitas escolas tiveram que fechar as portas por causa 

da violência, outras vivenciaram um cenário de guerra urbana, 

incluindo a morte de crianças durante o horário de estudo dentro de 

uma escola do Município. Professores, pais e alunos estavam muito 

afetados por esse cenário. A discussão sobre a Guerra e paz nunca se 

fez tão real e importante como nesse período. A este respeito Delors 

(2003) ressalta: ‚É de louvar a ideia de ensinar a não-violência na 

escola, mesmo que apenas constitua um instrumento, entre outros, 

para lutar contra os preconceitos geradores de conflitos.‛ 

O encontro foi realizado em algumas etapas. Num primeiro 

momento, apresentamos a proposta da oficina, discutindo a vida de 

Portinari e sua importância para o cenário artístico brasileiro, assim 

como a obra Guerra e Paz e sua representatividade para o 

mundo.  Assistimos ao vídeo ‚Portinari - Guerra e Paz‛, de 

Drummond e Milton Nascimento, disponível no Youtube, no qual, 

são apresentadas imagens da obra, desde sua construção. Além das 
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imagens, o vídeo apresenta o poema ‚A mão‛, de autoria e narração 

de Carlos Drummond de Andrade; como também, o poema ‚Guerra 

e Paz‛ de Fernando Brant, narrado por Milton Nascimento.  

Foi um momento de muita sensibilidade. Como afirma Portinari: 

‚Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a 

entende.‛ Vimos que todos ficaram emocionados com as imagens e 

narrações do vídeo, que desencadearam uma importante discussão, 

instigando os professores da oficina à reflexão sobre a prática e o 

cotidiano escolar. Tratamos das dicotomias humanas que envolvem a 

nossa prática: angústia e paz, medo e esperança, insegurança e 

confiança, otimismo e desesperança. Foram palavras que surtiram um 

grande efeito nas discussões do grupo.  

Durante as conversas, as manifestações e pedidos de paz foram 

discutidos e falou-se muito de coletividade, da importância de 

pensarmos juntos num melhor ambiente dentro e fora da escola. 

Segundo Fazenda (2002), o processo de interação permite gerar 

entidades novas e mais fortes, poderes novos, energias diferentes. 

Os procedimentos da etapa seguinte se relacionaram à 

transformação dos sentimentos em arte - lápis de cor, papel, aquarela, 

canetinhas, cola e tesouras, se configurando em pássaros, lágrimas, 

sangue, crianças, corações, entre outros. Representando, com muita 

verdade, nossas aflições e nossas esperanças. Predominaram os 

pássaros e os corações, mostrando o quanto os professores ainda 

levam consigo o otimismo e a fé em dias melhores. Poemas foram 

produzidos, obras de arte construídas e penduradas em um varal que 

permaneceu na sala representando tudo o que foi vivido, visto e 

discutido naquela oficina. 

A cursista I.S. tentou traduzir com muita sensibilidade o tema da 

oficina: ‚É na ressignificação e na provocação de estranhamento sobre 

a violência que a escola tem o seu grande potencial de promover uma 

cultura de paz, que procura construir uma sociedade diferente e que 

quer dar um basta no cen{rio tão duro que estamos vivenciando.‛ J{ 

a cursista L.M. ressaltou que a paz não é somente o contrário da 

guerra, mas é alcançada quando situações positivas e saudáveis são 

fortalecidas e vividas diariamente, quando a sociedade forma 

cidadãos críticos e conscientes da realidade. 
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Destacamos abaixo algumas produções artísticas realizadas pelos 

cursistas após as reflexões realizadas durante a oficina.  

 
Figura 1 – Valores na escola Figura 2 – Guerra e Paz Figura 3 – Vivendo em 

guerra 

Fonte: Registros de atividades realizadas pelos cursistas. 

 
Figura 4 – Reflexões sobre 

guerra e paz 

Figura 5 – Sangrando Figura 6 – Qual a paz que 

eu quero 

Fonte: Registros de atividades realizadas pelos cursistas. 

 

Figura 7 – Paz         Figura 8 – Acróstico                 Figura 9 – Guerra 

Fonte: Registros de atividades realizadas pelos cursistas. 
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Saímos todos muito emocionados e envolvidos de alguma forma 

pela esperança e pelo desejo de fazer da educação uma ‚arma‛ de 

paz. Ratificamos, assim, o pensamento de Nelson Mandela registrado 

pelo jornal The Washington Post (2013): ‚A educação é a arma mais 

poderosa que você pode usar para mudar o mundo‛.  Dessa forma, 

reafirmamos o nosso poder transformador e ativista na proposta de 

um mundo mais humano, justo e acolhedor. Graciliano Ramos, 

Malala, Martin Luther King foram nomes citados nas rodas de 

conversas em grupo. Todos puderam falar um pouco de suas 

práticas, partilharem suas angústias e desejos, registrando-os em 

palavras e artes.  

Esses momentos são fundamentais na prática do professor. É 

preciso ouvi-lo, acreditando que a formação do professor não é algo 

de fora para dentro. Os docentes são atuantes e precisam ser lidos, 

ouvidos e empoderados em suas práticas para que possam ser 

respeitados. Conforme afirma Nóvoa (1992, p.13): 
 

A formação do professor deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de pensamento autônomo e que facilite as 

dinâmicas de uma autoformação participativa. Estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade que é também 

uma identidade profissional.  

 

Nessa perspectiva, acreditamos que essa oficina pôde 

proporcionar aos envolvidos, a possibilidade de diálogo, reflexão e 

pensamento crítico sobre a interdisciplinaridade e a convivência na 

escola. Refletimos sobre o cotidiano escolar, sobre as ambiguidades 

da nossa atuação, sobre possíveis saídas para problema comuns a 

todos e, principalmente, sobre nosso papel na educação.  

 

Considerações finais 

 

Nossas vivências na realização da oficina nos levaram a alguns 

questionamentos, muito bem expressos na fala da cursista L. L.: 

‚Pedimos paz, queremos paz, mas ser{ que semeamos a paz? *...+ 
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Somos suficientemente humildes para compreendermos e 

respeitarmos qualquer diferença?‛ 

Em meio ao cenário político, econômico e social no qual estamos 

inseridos, a pergunta acima citada nos coloca em uma situação de 

reflexão profunda. A cursista F. N. diz que a guerra faz parte do 

processo histórico e que a disputa por riquezas permite que a paz 

perca seu espaço, onde o ter supera o ser, ampliando, 

consequentemente, a competição entre as pessoas. Afinal, será que 

nós, professores, sabemos conviver de modo a propor e estimular a 

paz entre as pessoas? 

Segundo Nóvoa (2008), para que seja possível uma mudança 

eficaz da prática docente faz-se necessário promover uma formação 

centrada na prática, não como fonte formadora e sim como fonte de 

reflexão. Havendo necessidade, portanto, de um espaço de diálogo e 

debate entre os pares. 

Nesse sentido, a cursista I.L. considera importante a realização 

de espaços de troca, como debates e palestras acerca do convívio em 

meio | diversidade, afinal, para ela: ‚Conviver num mundo de Paz é 

conviver com as diferenças, [...], respeitando as singularidades de 

cada ser.‛ Acrescentando a esse pensamento, a cursista I.S. pontua 

que a interdisciplinaridade pode contribuir neste processo por meio 

da integração dos saberes, o que pode levar a uma compreensão 

holística da sociedade. 

Estas falas finais nos remetem ao Paradigma da Complexidade 

proposto por Morin (2005), no qual expressa a conectividade entre ser, 

agir e pensar. Somos indissociáveis e estamos interligados uns aos outros, 

o que nos leva a necessidade de construir coletivamente nossas práticas e 

saberes. Reforçando, pois, a necessidade de espaços de construção coletiva 

para a formação profissional do professor do século XXI. 
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Apêndice 

 

I. Plano de Aula   

Data: 21 / 08 / 2017  

II. Dados de Identificação 

Docentes responsáveis:  Cristiane Motta, Jane Kelly Nascimento, Juliana 

Marques e Renato Batista 

III. Tema: Aprender a conviver; Convivendo num mundo de Guerra e Paz; 

Coerência, humildade e respeito. 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral (OG): 

- Estimular a solidariedade e a harmonia entre todos em prol de um 

ambiente voltado para a 

promoção de uma cultura de paz; 

Objetivos Específicos (OE): 

- Reconhecer o antagonismo entre Guerra e Paz; 

- Identificar situações cotidianas nas quais os conceitos de Guerra e paz estão 

presentes; 

- Ilustrar de maneira criativa o que representa a Guerra e a Paz no contexto 

escolar; 

- Trabalhar a harmonia através da música ‚É preciso saber viver‛; 

- Construir um varal de produções com representações ligadas às situações 

de ‚Guerra e Paz‛ na escola, remetendo as questões de convivência neste 

ambiente; 

- Empregar os conceitos que permeiam a paz durante as atividades coletivas; 

- Ampliar o olhar para desenvolver: a atenção, a observação, a concentração, 

a organização, a compreensão e a expressão, além de um pensamento 

criativo; 

 

V. Conteúdo:  

Serão abordados os conceitos descritos abaixo, com base no livro 

‚Interdisciplinaridade - Dicion{rio em Construção‛, de Ivani Fazenda. 

Respeito - entre os pares, valorizando os saberes de cada um. ‚Nós nos 

unificamos pelas nossas desigualdades‛ (p.160) 

Humildade - nas relações interpessoais; entre o velho e o novo. Visando 
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sempre a um caminho em comum diante das diversidades. ‚A humildade é 

um ato de força, de quem se priva de demonstrar sua superioridade, 

procurando valorizar o próximo que necessita de valorização ou de brilho.‛ 

(p.63) 

Coerência - entre a teoria e a pr{tica.‚Coerência é uma disciplina normativa, 

[...], que se propõe determinar as condições da verdade nos diferentes 

domínios do saber.‛ (p.36) 

VI. Desenvolvimento do tema:  

PRIMEIRO MOMENTO  

Nesse momento serão apresentados para o grupo os quadros de Cândido 

Portinari, Guerra e Paz, para que, através da análise e reflexão dos quadros, 

seja possível construir um paralelo entre os conceitos de guerra e paz no 

cotidiano de nossa sociedade, bem como no ambiente escolar, e suas relações 

com o tema da oficina ‚Aprender a conviver‛. De modo a enriquecer esse 

momento, será exposto o vídeo, disponível no link a seguir, 

https://www.youtube.com/watch?v=2tNZWdXXPeYe , com os poemas ‚A 

mão‛, de Carlos Drummond de Andrade, e ‚A Guerra e Paz‛, de Fernando 

Brant, narrado por Milton Nascimento. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

Após a sensibilização realizada, se iniciará uma roda de debates com o 

intuito de promover a abordagem dos conceitos-chave: coerência, 

humildade e respeito, selecionados com base no livro Interdisciplinaridade - 

Um dicionário em construção, de Ivani Fazenda. 

 

TERCEIRO MOMENTO  

Com base no debate realizado anteriormente, será solicitado aos 

participantes que, utilizando o material disponível (folha, canetinhas, tintas, 

lápis de cor, dentre outros), representem ou expressem o que para eles 

simboliza a Guerra e a Paz. Esse material produzido irá ser utilizado para 

confeccionar um varal a ser exposto nas dependências do Colégio Pedro II. 

 

QUARTO MOMENTO  

De posse do material confeccionado, será distribuída aos participantes a 

letra da música ‚É 

preciso saber viver‛, para que o grupo cante em conjunto. O objetivo desta 

atividade é levá-los à reflexão de que o aprender a conviver nos remete a 

uma harmonia sinfônica, no qual diferentes instrumentos com suas 
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peculiaridades constroem coletivamente uma canção. 

Será realizada, novamente, uma roda de debates para que os participantes 

possam expor 

suas representações, dialogando com os demais, de modo a ampliar a 

reflexão acerca do tema desenvolvido. Esse momento será de suma 

importância para a autoavaliação do grupo, no sentido de registrar e 

perceber os conceitos abordados e as inter-relações presentes. 

Com o intuito de fortalecer o registro e o entendimento, será solicitado aos 

participantes 

que façam um paralelo entre Guerra e Paz no ambiente escolar, 

considerando o tema aprender a conviver, e enviem para o Moodle no 

formato de relatório, com aproximadamente meia lauda. 

 

VII. Recursos didáticos:  

Folhas de papel ofício; canetinhas; lápis de cor; giz de cera; tintas; pincéis; 

barbantes; painel com os quadros Guerra e Paz; Data-Show; rádio; letras da 

música ‚É preciso saber viver‛; violão; poemas ‚A mão‛ de Carlos 

Drummond de Andrade e ‚A Guerra e Paz‛, de Fernando Brant, narrado 

por Milton Nascimento. 

VIII. Avaliação: 

 - atividades de avaliação da oficina:  

- Atividades de avaliação da oficina: compreensão do quadro ‚Guerra e 

Paz‛, de C}ndido Portinari, participação nos debates, elaboração do material 

destinado ao varal, reflexão acerca do paralelo entre o aprender a conviver e 

a harmonia musical. 

- Critérios adotados para correção das atividades: participação ativa, 

envolvimento nas atividades, entrega do material solicitado no Moodle 

dentro do prazo e adequação do registro com a prática realizada na oficina.  

XIX. Bibliografia:  

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2ed. São Paulo: Cortez, Brasília, 

DF: MEC/UNESCO, 2003. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Dicionário em construção: 

interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2002. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

Vídeo Guerra e Paz, com os poemas A mão de Carlos Drummond de Andrade 
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e A Guerra e Paz de Fernando Brant, narrado por Milton Nascimento.  (Vídeo 

feito para a exposição dos painéis Guerra e Paz, de Portinari). Disponível  

em: https://www.youtube.com/watch?v=2tNZWdXXPeYe  
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OFICINA 5: Aprender a ser (mulher)  

e a protagonizar a própria vida 

 

Andrea Santos Alves 

Samuel de Andrade Gomes 

Shirley Goes de Oliveira Souza 

 

 

 

Introdução  

 

Este artigo visa a relatar a experiência de elaboração e aplicação 

de um curso de formação continuada para professores da Educação 

Básica, de diversos segmentos e disciplinas, de caráter 

semipresencial, sendo a parte presencial ministrada em oficinas com 

foco na Criatividade e Interdisciplinaridade, e a parte online (a 

distância) oferecida com material teórico (textos e vídeos) e 

atividades hospedadas na plataforma Moodle. 

Aprender a ser (mulher) e a protagonizar a própria vida, foi a sétima 

oficina oferecida no curso de extensão ‚Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação B{sica‛, fruto da parceria 

entre as disciplinas Criatividade e Projetos Inovadores na Educação 

Básica e Ações Interdisciplinares na Educação Básica, constantes da 

matriz curricular do curso de Mestrado Profissional em Práticas de 

Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB/CPII). As oficinas foram 

idealizadas e ministradas pelos mestrandos matriculados nessas duas 

disciplinas para professores da Educação Básica. 

Na parte presencial do curso, foram oferecidas 8 (oito) oficinas, 

realizadas em agosto de 2017, complementadas por recursos e 

atividades disponibilizadas no ambiente virtual (Moodle). Todas as 

atividades planejadas para o curso tiveram como tema gerador, ‚os 

quatro pilares‛, e a oficina a ser descrita teve como foco Aprender a 

Ser (mulher). Os mestrandos que planejaram esta oficina são 

professores de Música e de Artes Visuais e propuseram, para 

problematizar o tema, a utilização de músicas que retratavam 

diferentes mulheres e a produção de representações gráficas do perfil 
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de mulheres criadas a partir de estereótipos. Para tanto, foram 

explorados os conceitos de criatividade e inovação, fundamentados 

em Raths et al (1977), com suas operações de pensamento. 

 

Referencial Teórico 

 

‚Aprender a ser‛, um dos quatro pilares da educação para o 

século XXI, reúne em si os outros três pilares, a saber: aprender a 

conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Delors já descrevia na 

introdução do relatório que Aprender a ser (1972) torna-se necessário 

graças ao ‚temor da desumanização do mundo relacionada com a 

evolução técnica‛ (DELORS, 2003). ‚Ser‛ tem se constituído em 

grande desafio para muitos grupos sociais e indivíduos em suas 

particularidades. Ser pertencente às chamadas ‘minorias sociais’ não 

é tarefa fácil, a despeito das inúmeras e recentes lutas pelos direitos 

humanos.  

Nesse contexto, cabe à escola realizar reflexões e ações que 

possibilitem uma mudança real, no sentido de oferecer às pessoas 

ferramentas cognitivas que lhes permitam ser, acima de tudo, cidadã 

ou cidadão, que compreenda e respeite as diversidades, e se permita 

‚ser‛ o que é, e não o que a sociedade e o sistema esperam que seja. 
 

Todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação que 

recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para 

formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 

mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida.  (DELORS, 2003, p. 99). 

 

‚Aprender a ser‛ foi o pilar norteador para o desenvolvimento 

das atividades desta oficina. Pensando nas desigualdades e na 

violência relacionadas |s mulheres do Brasil, ‚Aprender a ser 

(mulher) e a protagonizar a própria vida‛ foi o tema escolhido para a 

construção da oficina. As diferentes formas, ações, desejos e 

pensamentos das mulheres brasileiras não cabem nos estereótipos 

apresentados pelas mídias, bem como vão além das atuais 

expectativas da sociedade para as figuras femininas. Mesmo Delors 

não trata de questões específicas de gênero, preferindo referir-se à 

humanidade em geral: 
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O desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a 

sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: 

indivíduo, membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor, 

inventor de técnicas e criador de sonhos. (DELORS, 2003, p. 101) 

 

Essas e outras discussões estiveram no cerne da oficina 

ministrada por professores/alunos do Mestrado Profissional em 

Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II, em formação 

continuada, e cursada por professores da Educação Básica e 

estudantes de licenciaturas. As oficinas constituíram-se em espaço de 

mútua formação: ‚A diversidade das personalidades, a autonomia e o 

espírito de iniciativa, até mesmo o gosto pela provocação, são os 

suportes da criatividade e da inovação‛ (DELORS, 2003, p. 100, grifo 

nosso). 

O termo criatividade é discutido por autores de diferentes áreas 

do conhecimento, assumindo significados distintos, a depender da 

área de conhecimento (SIQUEIRA, 2007). Nakano chega a afirmar que 

o interesse neste tema é crescente na literatura voltada para a 

educação e psicologia (NAKANO, 2011).  

É um tema aplicável às diversas áreas do conhecimento. 

Observando os pilares da educação para o século XXI, eles apontam 

para uma perspectiva de escola mais abrangente e que busca formar 

para a vida. É inegável o papel da escola, enquanto instituição social, 

na promoção e desenvolvimento da criatividade de seus estudantes. 

Nesta perspectiva, muitos são os estudos que buscam o 

desenvolvimento de habilidades criativas, conforme afirma Nakano 

(2011, p. 10): 
 

(...) muitos estudos têm sido conduzidos com o objetivo de desenvolver as 

habilidades criativas dos indivíduos e de instrumentar professores para que 

estes se tornem mais efetivos no estabelecimento de condições favoráveis à 

criatividade na sala de aula.   

 

O papel do professor no desenvolvimento, percepção e 

potencialização dos processos criativos é discutido por Wechsler 

(1998, apud NAKANO, 2011, p. 12): ‚O professor, utilizando as 

técnicas de que dispõe, pode ser habilitado a detectar as 
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potencialidades criativas de seus alunos, ajudando-os a se 

expressarem em novos níveis de desenvolvimento‛. 

O professor tem, diante do cenário que se apresenta, a 

responsabilidade de tornar seus espaços de atuação propícios ao 

desenvolvimento da criatividade. Isto, no entanto, constitui-se um 

desafio, na medida em que ele mesmo foi provavelmente formado em 

um sistema repressivo. Além disso, possivelmente não recebeu, 

durante a graduação, uma formação efetiva no que concerne ao 

desenvolvimento da criatividade. Essa fala é corroborada no trecho 

abaixo:  
 

Ele próprio vem de um sistema educacional onde também teve a sua própria 

criatividade reprimida, aliado ao fato de que os processos de formação docente 

tendem, na maior parte das vezes, a preparar esse profissional para lidar com o 

‚aluno padrão‛, o ‚aluno obediente‛ e o ‚aluno passivo‛ (ALENCAR & 

RODRIGUES, 1978, apud NAKANO, p.10). 

 

É reconhecida a importância da promoção, pela escola e seus 

atores, de um espaço propício ao desenvolvimento da criatividade. 

No entanto, o que se observa, segundo Nakano (2011) é a manutenção 

de processos repressivos e a reprovação de atitudes típicas de 

estudantes criativos. Em nome da ordem e da manutenção do 

controle, estudantes mais críticos, questionadores, são, muitas vezes, 

vistos como alunos- problema e recebem punições por seu 

comportamento. Raths et al (1977, p. 16) enfatizam que ‚o fato de dar 

tão pouca atenção ao pensamento também pode estar ligado a ideia 

de poder e autoridade‛. 

Muitas escolas destinam alguns espaços específicos para o 

desenvolvimento da criatividade, dando a ideia de que apenas nestes 

espaços é necessária a criatividade.   

 
(...) embora venha sendo destacado, cada vez mais, entre educadores de 

diversos países, a percepção de que o desenvolvimento da criatividade 

constitui-se hoje como um dos objetivos educacionais de maior importância, 

sabemos que pouco estímulo tem sido dado a essa habilidade, dada a 

continuidade da difusão da ideia de que esta está restrita às aulas de educação 

artística.  (NAKANO, 2011, p. 24) 
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Esse fato pode estar relacionado aos equívocos no conceito de 

criatividade, que ainda é vista por alguns como um dom, um 

privilégio ou algo espiritual, como discute Siqueira (2007). Pode 

ainda estar relacionado à supervalorização do pensamento cartesiano, 

em detrimento da sensibilidade, da subjetividade, da criatividade. 

Nessa perspectiva, Valentim afirma: ‚(...) a sociedade ocidental 

culturalmente prestigia os sujeitos que usam a lógica e a 

racionalidade, e a criatividade é oposta à lógica e à racionalidade, 

pois vale-se da percepção, da intuição, da emoção, da subjetividade 

etc.‛. (VALENTIM, 2008, p.4) 

Alguns autores desenvolvem técnicas para o desenvolvimento 

da criatividade. Aqui, utilizamos as ideias expressas no livro Ensinar 

a pensar: teoria e aplicação, de Louis Raths et. al. Nesse livro, são 

descritas, junto a ideias para aplicação, as chamadas operações de 

pensamento. Essas operações seriam estratégias estruturadas para 

levar o indivíduo a pensar, refletir sobre determinadas situações, a 

fim de que ele transcenda o espaço das ideias e aplique as habilidades 

trabalhadas na interpretação e solução de problemas reais. 

A teoria de Raths et. al. foi a que mais se adequou ao trabalho de 

criatividade na oficina, dentro da temática escolhida, pois oferece 

ferramentas para o desenvolvimento dos processos de pensamento e 

da criatividade, além de indicar que a escola deve ser espaço propício 

para o desenvolvimento dessas ações: 
 

Reconhecemos a importância do pensamento para o crescimento e a 

manutenção de uma sociedade livre, e se reconhecemos as contribuições das 

experiências de pensamento para a maturidade, podemos perguntar porque as 

escolas não gastam mais tempo em tentativas para ampliar as oportunidades de 

pensar.  (RATHS et al, 1977, p.15) 

 

Para a oficina, avaliando o material musical selecionado, 

elegemos algumas das operações do pensamento descritas pelo autor 

(comparação, interpretação, crítica, hipóteses e decodificação) para 

que os cursistas aplicassem na execução de suas atividades. 
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Procedimentos 

 

Tendo em vista a necessidade de uma metodologia que 

possibilite o alcance do objetivo ‚aprender a ser‛, buscamos aqui uma 

abordagem progressista. 
 

Na abordagem progressista, é proposto o saber sistematizado, no qual aluno e 

professor estão conscientes da realidade e ambos são sujeitos do processo na 

construção do conhecimento. O professor é líder, articulador, autoridade pela 

competência e mediador. Problematiza e provoca a análise do contexto, 

buscando o diálogo no processo. A metodologia é dialógica, séria, exigente, 

rigorosa e privilegia a produção crítica do saber. Com ela, discutem-se 

coletivamente referenciais significativos, predominando o diálogo democrático. 

Esse processo resulta em um intercâmbio entre conhecimento e sujeito. A 

avaliação é para superação do estágio de senso comum. A formação, realizada 

pela consciência crítica, é mútua, grupal e tem menos valor do que a 

aprendizagem. (BRANCO et. al., 2016, p.125) 

 

A abordagem progressista foi aplicada da seguinte forma: as 

oficinas tiveram início com uma apresentação musical composta por 

uma miscelânea de oito músicas que compõem o cancioneiro da 

música popular brasileira. As letras foram projetadas em data show 

para serem acompanhadas pelos cursistas, também convidados a 

cantar, tendo um teclado fazendo a base musical. 

Logo após, os cursistas foram divididos em quatro grupos. Cada 

grupo recebeu duas das letras cantadas, as quais foram previamente 

organizadas e postas em envelopes pelos ministrantes. Além das 

letras, cada grupo recebeu ainda um modelo corporal construído em 

papel (igual para todos os grupos). Esses modelos deveriam ser 

compostos pelos grupos, com base nas letras das músicas recebidas, 

dentro de uma ou mais operações de pensamento de Raths et. al 

(1977) discutidas previamente - comparação, interpretação, crítica, 

hipóteses e decodificação.  

Foram disponibilizados tecidos, giz de cera, lápis de cor, canetas 

hidrocores, colas, tesouras, roupas prontas, fantasias, para a 

caracterização dos modelos. Durante a atividade de composição, 

buscou-se oferecer aos cursistas um ambiente livre de repressões à 

liberdade criativa e propício a discussões e reflexões. 
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Após a composição pelos grupos, ocorreu a apresentação dos 

modelos e justificativas. Tendo como ponto de partida as canções e os 

modelos construídos, foi levantada uma discussão sobre a figura 

feminina representada pelas músicas, a diversidade, os estereótipos e 

expectativas sobre as mulheres e as dificuldades que muitas 

encontram em ‚ser‛. Com essas reflexões, concluímos as oficinas, 

incentivando-os a continuarem a pensar sobre o assunto e a 

multiplicarem essas ideias em seus campos de trabalho.  

 

Resultados  

 

Encarar o planejamento e execução de um curso de extensão 

semipresencial foi uma atividade bastante desafiadora para nós 

professores-tutores. Os professores-cursistas que se dispunham a sair 

de suas casas ou de uma jornada de trabalho nas escolas para se 

reciclarem e compartilharem experiências nos contam de sua 

satisfação. ‚Achei a atividade maravilhosa, a interdisciplinaridade 

entre música e artes visuais me fez parecer estar em casa. Já que sou 

professora de artes visuais‛, disse a professora A (omitiremos aqui os 

nomes). A forma de trabalhar o tema foi destaque na fala da 

professora B: ‚Devido esse tema ser abordado em demasia, por vezes 

se torna repetitivo, porém abordado desta forma criativa através de 

músicas ficou bastante estimulante (...)‛. 

Quando pensamos no tema Aprender a ser (mulher) e a 

protagonizar a própria vida, verificamos que a atividade levou às 

reflexões previstas. A fala da professora C corrobora com esse 

resultado: 
 

A nossa mulher deseja ter a liberdade de ser quem ela quiser, deseja ser uma 

pessoa livre para fazer suas escolhas sexuais, econômicas e morais sem ser 

rotulada e mal vista. Deseja ser uma mulher livre para ir e vir usando a roupa 

que se sentir melhor e não ter que escutar comentários maldosos ao seu 

respeito. 

 

Boris e Cesídio (2007) trazem a ideia de que, sob a perspectiva da 

construção patriarcal de sociedade, e tendo como base as famílias 

detentoras de posses, às mulheres era imposta a posição de 
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submissão em relação a seus maridos e um lugar à margem nas 

relações sociais. Os autores revelam que ‚tratava-se de um sistema 

em que a possibilidade de que a menina-moça-mulher viesse a 

transgredir e sentisse o ‚sabor‛ da liberdade era muito restrita. 

Restava-lhe o prazer de agradar‛ (BORIS; CESÍDIO, 2007, p.457). 

Sobre a insatisfação corporal e a busca incessante pelos padrões 

midiáticos, Zorzan e Chagas (2011, p.162) afirmam: ‚cresce o número 

de mulheres insatisfeitas com seu corpo e que, para atingir este ideal 

de beleza difundido pela mídia, buscam práticas capazes de reverter 

características corporais que destoam do esperado‛. É preocupante 

quando os autores afirmam: ‚Assim, na contemporaneidade, o corpo, 

que adquire sentido no parecer e não no ser, tem valor simbólico e, 

consequentemente, valor de troca‛ (ZORZAN; CHAGAS, 2011, 

p.162). 

O uso de um desenho em modelo-padrão para a consecução da 

tarefa foi uma crítica bastante feliz por alguns participantes, que 

também reconheceram que precisamos fugir dos estereótipos de 

beleza impostos pela mídia. Sobre a influência da mídia, De Barros e 

De Oliveira (2017), em revisão da literatura, afirmam: ‚A mídia 

apresenta um papel extremamente importante sobre a ideia de 

beleza. Nela se torna possível transmitir diversas informações que são 

percebidas pela comunidade e termina por influenciar seu 

comportamento e atitude‛ (DE BARROS; DE OLIVEIRA 2017, p.8). 

Em alguns grupos, antes de ornamentarem seus modelos, os 

professores-cursistas gastaram um tempo modificando o corpo 

magro da boneca de papel para retratar a liberdade de a mulher ‚ser‛ 

do jeito que é, deixando de lado a ideia de perfeição. A fala da 

professora D reflete essa ansiedade: 
 

Como sugestão deixo a ideia de moldes com corpos diversos, pois todas as 

representações de mulheres eram magras, altas, sem deficiências. Talvez seja 

legal abarcar uma diversidade maior de moldes, por mais que na atividade os 

grupos possam representar diversos tons de pele, de cabelos, de estilos de 

roupas.  

 

A representatividade da mulher na Música Brasileira também foi 

posta em xeque. Alguns comentários no fim da atividade refletiam a 



 
 

165 

falta de espaço para a mulher compositora, posto que ‚a maior parte 

das músicas retratavam a mulher sob a ótica masculina‛, conforme 

comentou o professor E. Apesar de intencionalmente termos 

escolhido músicas dentro da ótica masculina, justamente para 

levantar críticas reflexivas quanto a ideia que passam do que é ‚ser 

mulher‛, achamos relevante pesquisar dentro do universo feminino 

de compositoras se haveria uma conceituação diferente ou um 

repetição do discurso patriarcal. A professora G se entusiasmou com 

a ideia: ‚Achei a oficina extremamente prazerosa e me propus a 

pesquisar mais músicas que retratem a mulher‛. 

Enquanto professores, os cursistas também sentiram a 

necessidade de levar o tema para suas escolas. A professora F 

acredita que 
 

pensar na emancipação, na luta por igualdade e respeito entre sexos é um 

assunto que também precisa ir para o campo da educação. É preciso parar de 

perpetuar valores retrógrados violadores e desrespeitadores, dar um basta ao 

dar um bom exemplo com atitudes e referências que valorizem e respeitem a 

mulher em sua liberdade de ser o que quiser (...).  

 

A professora H apresentou planos para multiplicar a oficina: ‚É 

um assunto bastante interessante, na escola onde leciono este será o 

tema de um projeto para o próximo ano‛.  

As oficinas ministradas mostraram-se espaços de amplas 

discussões, trocas e construção de conhecimentos. Foram 

importantes, ainda, ao resgatar a escola como espaço para 

desconstrução dos estereótipos criados por uma sociedade patriarcal 

e machistas sobre o ideal feminino, a fim de construir uma sociedade 

de mulheres livres para ser, para vestir, para cantar a si mesmas e 

serem ouvidas. Pudemos observar que as oficinas entusiasmaram os 

cursistas e suscitaram o desejo de aplicar as ideias em seus espaços de 

atuação docente. 

 

Considerações Finais 

 

A criatividade, ao contrário de uma ideia que ainda persiste, não 

consiste numa habilidade a ser desenvolvida exclusivamente por 
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áreas específicas do conhecimento e apenas para os indivíduos que se 

julgam terem nascido com o ‚dom‛. Ao contr{rio, pode e deve ser 

incentivada e estimulada nos diversos espaços escolares em todos os 

seus sujeitos.  

A escola precisa pensar-se enquanto espaço propício ao 

desenvolvimento da criatividade, principalmente diante da 

necessidade social hodierna, na qual novos desafios requerem 

soluções não padronizadas. É necessário ensinar a pensar, mostrar 

ferramentas que conduzam o estudante à solução de problemas e, 

sobretudo, reconhecer a diversidade de caminhos a serem trilhados. 

O tema discutido na oficina retrata bem este cenário: a sociedade 

caminha em direção à compreensão da necessidade de refletir sobre 

ações e pensamentos relacionados à figura feminina. Soluções 

padrões não atendem | diversidade do ‚ser humano‛ e tampouco do 

‚ser feminino‛. Discutir a liberdade da mulher ‚ser‛ o que quiser 

incorre em ampliar, reflexivamente, o leque de possibilidades e 

caminhos, com vistas à garantia desse direito.  

 A criatividade é grande aliada da escola no alcance dos objetivos 

propostos nos quatro pilares da educação para o século XXI, e o 

estímulo à criatividade pode ser potencializado com o envolvimento 

das diversas disciplinas do currículo escolar.  

Há de se observar a formação inicial e continuada dos 

professores, condição essencial neste processo. As oficinas 

ministradas constituíram-se em importante espaço formativo tanto 

para os ministrantes, quanto para os cursistas, no qual foi expressa a 

importância das aulas para sua formação profissional através dos 

fóruns e mesmo durante a oficina.  

Observando a relevância da formação continuada dos docentes, 

nos questionamos sobre os motivos da ausência ou do pouco valor 

atribuído ao tema criatividade nos cursos de formação docente e 

reiteramos a necessidade deste tema no currículo das licenciaturas e 

pedagogia, principalmente tendo em vista os pilares para a educação 

do século XXI.  
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Apêndice 
 

I. Plano de Aula 

Data: 28/08/2017 

II. Dados de Identificação: 

Docentes responsáveis: Andrea Alves, Samuel de Andrade Gomes, Shirley 

Goes (Grupo 7) 

III. Tema:  

- Aprender a ser  

- Aprender a ser (mulher) e protagonizar a própria vida. 

- Conceitos fundamentais: igualdade e diferenças no conceito de gênero 

feminino, diversidade. 

IV. Objetivos: 

Objetivo Geral (OG):  

- Conscientizar-se de que ser mulher é um aprendizado para a vida, 

implicando a busca e criação de sonhos, a riqueza e complexidade das suas 

expressões como indivíduo, pertencente a uma coletividade, cidadã e 

politizada. 

 

Objetivos Específicos (OE): 

OE 1: Discutir as repressões à mulher e as imposições históricas que 

determinam seu modelo de corpo, vestimentas e seu papel na sociedade;  

OE 2: Identificar os diferentes tipos de mulher descritos nas canções 

apresentadas  

OE 3: Comparar os perfis de mulheres retratadas nas músicas por associação 

ou contraste. 

OE 4: Ilustrar graficamente um modelo de mulher a partir dos materiais 

oferecidos, tendo como referencial as músicas ouvidas e as experiências 

prévias com as questões femininas. 

OE 5: Defender através de um texto a relação do perfil proposto com as 

questões ligadas ao tema ‚Aprender a Ser‛, propondo uma visão sobre a 

liberdade do ‚ser mulher‛. 

V. Conteúdos: 

- Interculturalidade e diversidade, segundo Vera Maria Candau (2012) 

- Criatividade, segundo as operações de pensamentos de RATHS et. al. 
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(1977) 

- Desenvolvimento e fortalecimento da individualidade no contexto social, a 

partir do pilar ‚Aprender a Ser‛ (DELORS, 2003). 

 

VI. Desenvolvimento do tema 

• A atividade inicia com uma mostra de músicas que abordem questões 

femininas. Todos, em roda, serão convidados a cantar as canções e, logo 

após, será proposta uma discussão sobre a diversidade presente entre as 

várias mulheres citadas das músicas. 

 

• No segundo momento, serão abordados os conceitos-chave que servirão 

de suporte teórico para o desenvolvimento da oficina. 

 

• No terceiro momento, os cursistas serão divididos em grupos e 

convidados a construir modelos corporais de mulheres, pensando suas 

personalidades, seu contexto social, econômico, afetivo entre outros. Para tal 

serão distribuídos entre os grupos, os corpos feitos em papelão e 

disponibilizados materiais para composição destas peças.   

 

• O quarto momento ser{ destinado | reflexão coletiva sobre os sentidos 

criados a partir da experiência vivida por eles na oficina, bem como 

realizada uma proposta de sociedade que valorize o ‚ser mulher‛ em sua 

diversidade. Nesta etapa ainda, as composições poderão ser comparadas 

com o intuito de revelar a diversidade de mulheres, bem como a diversidade 

dos pensamentos sobre o ‚ser mulher‛ dentro de uma mesma sala. 

• O quinto momento ser{ destinado | avaliação do processo por meio da 

criação, por cada grupo, de uma síntese. Nesta síntese os grupos deverão 

relacionar seus produtos às discussões realizadas. 

• Ao final, os cursistas serão desafiados a resumir em uma palavra a 

experiência vivida e classificar as atividades realizadas como positivas ou 

negativas. 

VII. Recursos didáticos 

 

- Músicas: 

1- Maria, Maria (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

2- Ai, que saudade da Amélia (Ataulfo Alves e Mário Lago) 

3- Cotidiano (Chico Buarque) 
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4- Cor de Rosa Choque (Rita Lee e Roberto de Carvalho) 

5- Beth Balanço (Roberto Frejat e Cazuza) 

6- Sou Eu (Ludmilla, Jefferson Júnior, Umberto Tavares, Mãozinha) 

7- Burguesinha (Seu Jorge) 

8- Modinha para Gabriela (Dorival Caymmi) 

 

- Instrumentos musicais – teclado, caxixi e clavas 

- Microfones 

- Caixa de som 

- Cabos  

- Bases corporais de papelão 

- Materiais de papelaria para composição dos modelos de corpos. 

VIII. Avaliação 

Atividades de avaliação 

- Confecção em grupos de um perfil gráfico de personagens femininos 

- Elaboração em grupos de uma síntese 

- Resumo individual da experiência vivida 

 

Critérios para classificação dos resultados da avaliação (positiva ou 

negativa) 

- A oficina será considerada positiva caso os cursistas consigam elaborar as 

sínteses, realizando as conexões entre a teoria (conceitos trabalhados) e 

prática (produtos construídos), utilizando-se das reflexões e discussões 

coletivas. 

- A oficina será considerada positiva caso pelo menos 75% dos cursistas 

consigam elaborar resumo em uma palavra sobre a experiência vivida e pelo 

menos 75% deles classifiquem a atividades realizadas como positivas. 
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OFICINA 6: Aprender a Ser:  

Quem Eu Sou? Estou dentro ou fora da gaiola? 

 

Gislene Amaro de Albuquerque 

Italo dos Santos Rocha 

Jullie Maggessi 

Paulo Ricardo Antonio Martins 

 

 

 

Introdução 

 

A educação tem passado por uma série de transformações, 

estando estas relacionadas à celeridade do período histórico no qual 

vivemos, ou seja, ela tenta responder, através de ações e propostas 

pedagógicas, as diversas demandas do mundo presente. Várias 

teorias e inúmeros pesquisadores procuram constantemente 

compreender o papel atual da educação e quais princípios ela deveria 

seguir.  

Segundo Delors (1998), o processo educacional deve contribuir 

para o total desenvolvimento da pessoa, em diferentes aspectos, 

sejam eles: cognitivos, emocionais, afetivos, sociais, espirituais. Além 

disso, deve contribuir para a ampliação dos conhecimentos, do 

pensamento crítico e da autonomia para a tomada de decisões dos 

sujeitos perante as circunstâncias da vida.  

Dentre os inúmeros desafios da educação para o século XXI, 

Delors (1998, p. 89) afirma que "a educação deve transmitir, de fato, 

de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer 

evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das 

competências do futuro".  

Todos esses desafios impostos à educação podem ser 

respondidos através da organização da educação em quatro 

aprendizagens fundamentais ou pilares do conhecimento. O aprender 

a conhecer, isto é, aquisição de ferramentas e instrumentos para 

compreensão de algo ou alguma coisa; o aprender a fazer, para saber 

agir sobre determinado meio ou tarefa; o aprender a conviver, 
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participando de maneira ativa e cooperativa com todos os sujeitos nas 

atividades cotidianas propostas; o aprender a ser, que engloba todas as 

aprendizagens anteriores (DELORS, 1998). 

Todas essas aprendizagens deveriam estar incluídas nas 

propostas pedagógicas do ensino formal, a fim de ampliar o 

conhecimento dos alunos acerca de determinados conteúdos, 

enriquecendo o processo de aprendizagem e ampliando a aquisição 

do conhecimento. Porém, o que podemos observar é uma prevalência 

do aprender a conhecer em comparação aos outros pilares do 

conhecimento. Dessa forma, é necessária uma maior utilização dos 

outros pilares do conhecimento "a fim de que a educação apareça 

como uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda a vida, 

no plano cognitivo como no prático, para o indivíduo enquanto 

pessoa e membro da sociedade" (DELORS, 1998, p.90). 

O presente trabalho foi realizado através da aplicação de uma 

oficina pedagógica e abordou os seguintes temas: 

1) Aprender a Ser, que deve promover o desenvolvimento integral 

do homem, em seus diferentes aspectos, proporcionando o 

autoconhecimento e o conhecimento acerca do coletivo (DELORS, 

1998); 

2)  Quem Eu Sou? Estou dentro ou fora da gaiola? 

3) Autoconhecimento, Ética, Solidariedade, Cooperação, 

Coletividade: princípios norteadores dos pilares do conhecimento, 

em especial, do Aprender a Ser. 

O objetivo principal da oficina foi promover a compreensão da 

importância do Ser em relação ao Ter nas relações humanas 

cotidianas. Os objetivos específicos foram: I. identificar situações em 

que se sobrepõem os aspectos materiais em relação aos valores 

humanos; II. definir de que maneira nos posicionamos diante da 

questão apresentada em que o Ter se sobrepõe ao Ser; III. solucionar 

situações de conflito que podem ser resolvidas a partir do altruísmo; 

IV. inferir sobre as questões cotidianas dentro do conto ‚Ideias de 

can{rio‛, de Machado de Assis. 

Este artigo foi organizado em cinco seções. A primeira ilustra o 

referencial teórico que fundamentou o trabalho desenvolvido. A 

segunda descreve o percurso metodológico utilizado na elaboração 



 
 

175 

da oficina. A terceira apresenta os resultados acerca das vivências 

realizadas pelos participantes. A quarta parte apresenta propostas 

para o desenvolvimento da criatividade no âmbito educacional. Já, a 

última parte tece algumas considerações finais, acerca das 

experimentações realizadas e propõe novos trabalhos a respeito da 

temática abordada.   

 

Fundamentação teórica 

 

 A proposta de elaboração desta oficina fundamentou-se no quarto 

pilar da educação proposto por Delors (1998), o aprender a ser. Sendo os 

pilares indissociáveis em seu sentido de propor uma formação mais 

completa e complexa do indivíduo,  o pilar aprender a ser representa  

uma síntese integradora dos outros três, o aprender a conhecer, o aprender 

a fazer e o aprender a conviver. Através dele, evoca-se a ideia de que a 

educação deve ‚levar em consideração todas as potencialidades de cada 

indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 

aptidão para comunicar-se‛ (DELORS, 1998, p.102), com o objetivo de 

propiciar uma formação que o permita desenvolver-se de forma cada 

vez mais autônoma e socialmente responsável.  

No mundo contemporâneo, no qual acontecem constantes 

transformações socioeconômicas impulsionadas pelos avanços 

tecnológicos, em que se nota um grande avanço do poder midiático 

atrelado às relações de consumo, tal formação abrangente garantiria a 

prevalência do discernimento, da imaginação e da criatividade ante a 

possibilidade de uma uniformização e padronização de 

comportamentos e pensamentos, preservando assim a real liberdade 

individual (DELORS, 1998, p.100). Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento da capacidade crítica e criativa assume um papel 

fundamental para as futuras gerações no sentido de mantenedora de sua 

autonomia, capacidade inventiva e possibilidade de ação 

transformadora.  

Visto que o objetivo central da oficina foi promover a compreensão 

da importância do Ser em relação ao Ter nas relações humanas 

cotidianas, dentro de uma perspectiva criativa, optou-se pelo 

estabelecimento de uma dinâmica que pudesse permitir ao grupo 
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realizar esta reflexão exercitando sua criatividade frente a situações 

problema provocadas por essa relação. Para tal tarefa foi utilizado o 

Método dos Seis Chapéus, criado pelo psicólogo Edward de Bono 

(2008), com base no que ele convencionou chamar de pensamento paralelo. 

O Método dos Seis Chapéus, pensado para agilizar e potencializar a 

tomada de decisões criativas e eficazes em grupo, procura romper com 

um modelo no qual as análises e decisões em grupo são realizadas a 

partir do foco individual de cada um, o que conduz ao embate de ideias 

e dificulta o consenso. Ao contrário, através do pensamento paralelo, 

propõe-se uma análise coletiva de uma situação problema sob diversos 

ângulos, na qual, em cada etapa, todos direcionam seu foco de 

pensamento para o mesmo ponto, potencializando os esforços de 

resolução do problema posto, projetando um caminho para frente. 

Assim, De Bono (2008, p.13) afirma que ‚a essência do pensamento 

paralelo é que, a cada momento, todos estão olhando na mesma direção 

– porém é possível mudar essa direção‛. 

De Bono (2008) optou pela escolha de símbolos de fácil 

compreensão e memorização para que o grupo percebesse sobre qual 

direção o pensamento deve voltar-se num dado momento. Assim, 

estabeleceu a associação entre seis olhares do pensamento e seis chapéus 

com cores distintas. Cada chapéu possui a função de direcionar o ponto 

de vista para uma forma de pensamento: 

- chapéu branco: está relacionado a fatos objetivos; 

-  chapéu vermelho: representa a visão emocional; 

-  chapéu preto: aponta para busca dos pontos fracos de uma ideia; 

-  chapéu amarelo: representa o otimismo e o pensamento positivo; 

-  chapéu verde: sugere criatividade e novas ideias; 

- chapéu azul: representa a organização do processo de 

pensamento. 

H{ duas possibilidades de aplicação do método: ‚os chapéus 

podem ser utilizados tanto em uma cor individualmente – quando o 

objetivo é solicitar determinado tipo de pensamento – quanto em 

sequência, para explorar um tema ou resolver um problema em 

particular‛ (DE BONO, 2008, p.26). 
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Na dinâmica proposta para essa oficina, optou-se pelo 

estabelecimento de diferentes grupos, cada um utilizando-se de um 

chapéu, como veremos na próxima seção. 

 

Metodologia 

 

Os procedimentos adotados em nossa oficina, nos dois 

momentos de sua execução, visaram a estimular os cursistas a terem 

uma participação ativa, colaboradora, criativa e reflexiva, de modo 

que eles conseguissem vivenciar na prática todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso de extensão, dentro da temática do 

Aprender a Ser. 

Iniciamos com a dinâmica Baú da Reflexão, a qual visava à 

integração da turma. Essa primeira atividade consistia em cada aluno 

da turma, ao entrar na sala de aula, pegar um objeto e guardá-lo para 

um momento posterior, no qual seria feita uma reflexão sobre a 

escolha do objeto. 

Logo após, fizemos nossa apresentação pessoal e conversamos 

sobre o conceito de resolução de conflitos baseados na Teoria dos Seis 

Chapéus, de De Bono, expondo a relação entre a criatividade e a 

reflexão do Ser e Ter. 

Num segundo momento, foi realizada a Dinâmica das Bexigas, 

em que os cursistas receberam bexigas de ar que foram enchidas por 

cada um. Estimulamos os alunos a tentarem manter o máximo de 

bexigas suspensas. Porém, aos poucos, alguns participantes foram 

retirados da atividade, tornando-a mais desafiadora para o grupo. 

Logo após, todos os participantes receberam um palito e uma bexiga. 

O objetivo era que cada um mantivesse a sua bexiga cheia pelo 

período de 1 minuto. Caso conseguisse, receberia um prêmio. Após 

essas duas dinâmicas, os cursistas foram estimulados a relatar suas 

percepções, relacionando-as aos conceitos de cooperação e 

competição.  

Em seguida, retornamos à atividade inicial do Baú da Reflexão, 

em que os conceitos de criatividade e o Aprender a Ser foram 

discutidos, através da relação entre os cursistas e os objetos 

escolhidos. Os objetos, divididos em quatro categorias - tecnologia, 
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estética, esporte e lazer e cultura -, determinaram a formação de 

quatro grupos. Cada grupo recebeu, por sorteio, um chapéu, dentre o 

vermelho, o preto, o amarelo e o verde. Foi realizada a leitura do 

conto ‚Ideias de can{rio‛, que aborda, de maneira metafórica, a visão 

que se constrói do mundo e da realidade de cada pessoa. Ou seja, a 

percepção de mundo está diretamente vinculada às experiências e 

percepções que temos da realidade. Assim, ser criativo está 

diretamente relacionado a nossas experiências e desafios.  

A partir dessa reflexão e de todas as experiências vivenciadas na 

oficina, foi proposta a execução coletiva de um painel, em que cada 

grupo apresentou uma solução criativa às questões propostas 

relacionadas ao conto, utilizando seus objetos, um chapéu e a 

criatividade. Após as apresentações, discussões de ideias e o 

fechamento do baú, finalizamos com um grande abraço coletivo. Os 

resultados são apresentados na próxima seção. 

 

Resultados 

 

Percebemos reações diferentes nos dois grupos de trabalho na 

nossa oficina. Mas já existia uma integração entre os cursistas, 

construída ao longo das oficinas, uma vez que a nossa foi a última. 

Isso contribuiu, positivamente, para nossas atividades que, na sua 

maioria, foram práticas e levavam a reflexões sobre 

autoconhecimento, ética, solidariedade, cooperação e coletividade. 

O objetivo geral da oficina Aprender a Ser era compreender a 

importância do Ser em relação ao Ter nas relações humanas 

cotidianas. Percebemos pelos relatos dos cursistas, pessoalmente e 

nas atividades propostas no ambiente virtual, que o objetivo foi 

alcançado. As atividades propostas influenciaram o grupo no sentido 

de pensar e rever suas práticas profissionais, partindo do aprender a 

ser na vida, na escola e na sociedade. 

Na discussão do Ter x Ser, foi levantada a questão de que os 

professores antes de desejarem e cobrarem que seus alunos aprendam 

a ser, também necessitam desse tipo de aprendizagem, praticando o 

autoconhecimento e identificando os valores humanos essenciais ao 

trabalho dentro da escola. A partir daí os cursistas começaram a 
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expor suas práticas pedagógicas, suas percepções de mundo, suas 

ideias, gerando uma reflexão coletiva.  

Dentro desse clima, foi realizada a dinâmica dos balões e, nesse 

momento, eles conseguiram vivenciar os conceitos de cooperação e 

competição, analisando as atitudes dos colegas e de si mesmo. Essa 

discussão foi bastante enriquecedora, pois, a partir dela, levantaram-

se outras questões como ética e solidariedade nas relações sociais. 

É notória a importância do desenvolvimento da criatividade e de 

como a oficina Aprender a Ser provocou impactos, fazendo os cursistas 

refletirem sobre o estar dentro ou fora da gaiola, seguindo as 

reflexões do canário do conto machadiano, buscando perceber o 

‚quem sou eu‛, diante do outro e do mundo. Verificamos isto na 

atividade proposta no ambiente virtual, após a oficina, em que 

pudemos recolher os seguintes depoimentos: 
 

Acredito que estou dentro da gaiola quando tenho medo de inovar ou de fazer atividades 

diferenciadas por simples insegurança de não ter controle sobre a situação e que estou 

fora da gaiola quando procuro interagir com os alunos e utilizar meios tecnológicos a 

favor do ensino, como por exemplo o uso de um blog e um formulário com simulados 

para o Enem. (por V.B. - quinta, 31 Ago 2017) 

 

Vivemos uma sociedade capitalista, onde se tem um consumo exacerbado na busca de 

valores estereotipados e invertidos. Esquecemos por algumas vezes no nosso cotidiano de 

pensar e agir na busca da solidariedade  com o próximo. Precisamos de ética na 

convivência social. (por M.R. - quinta, 14 Set 2017) 

 

Diante dos depoimentos e de todas as reações observadas nas 

atividades práticas na oficina, percebemos que os resultados foram 

positivos, dentro do que esperávamos e do que foi planejado. E é 

preciso ficar claro que, quando se leva o trabalho de criatividade e 

dos quatro pilares para a escola, com os alunos, precisamos ter a 

consciência de que muitos fatores estão envolvidos. De certo, é 

fundamental saber que ‚A avaliação dos comportamentos e atitudes 

criativas na prática pedagógica também é bastante complexa, por ser 

necessário considerar diferentes filiações teóricas, concepções de 

mundo, interesses de classe, traços psicológicos, representações 

sociais, motivações e expectativas‛ (SILVA, 2015, p.75). 

http://www.cp2.g12.br/moodle/user/view.php?id=6431&course=441
http://www.cp2.g12.br/moodle/user/view.php?id=6412&course=441
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A próxima seção apresenta propostas para o desenvolvimento da 

criatividade no âmbito educacional. 

 

O desenvolvimento da criatividade 

 

Buscando despertar a percepção dos professores para propostas 

criativas e dinâmicas que são capazes de aperfeiçoar a rotina da sala de 

aula, abordou-se a teoria dos Seis Chapéus, vista em De Bono (2008), a 

partir do texto liter{rio ‚Ideias de can{rio‛, de Machado de Assis.  

O texto serviu como um caminho oblíquo para que se chegasse à 

construção de um pensamento crítico a respeito do que é o mundo para 

cada um dos alunos envolvidos na oficina ‚Ser x Ter‛. A partir desse 

questionamento, foi possível criar o ambiente em que o pensamento 

construtivo, trazido por De Bono, est{ inserido: ‚Em muitas culturas, 

talvez até mesmo na maioria delas, a discussão é considerada algo 

agressivo, pessoal e não construtivo‛ (DE BONO, p. 11). 

Justamente, está aí o objetivo da atividade que se iniciou com a 

reflexão pessoal sobre o texto literário, que todos expusessem suas ideias 

e que se chegasse a um consenso, respeitando-se as bordas invisíveis da 

literatura. Daí, então, a dificuldade em se pensar em harmonia de ideias 

dentro de um grupo heterogêneo: ‚No pensamento paralelo, ambos os 

pontos de vista, não importa quão contraditórios sejam, são 

considerados da mesma forma.‛ (De BONO, p. 12). 

Logo, dentro da perspectiva do pensamento paralelo, o que 

poderia ser um problema em potencial, tornou-se o viés construtivo 

da atividade, uma vez que as visões de mundo construídas através do 

texto puderam ser agrupadas. Foi preciso demonstrar que, dentro da 

teoria do pensamento paralelo, as questões levantadas pelos alunos 

fizeram mais sentido juntas, abrindo mais as linhas imaginárias da 

literatura do que se houvessem permanecido apenas alguns 

raciocínios em detrimento de outros. 

Em uma sala de aula, encontram-se diferentes formas de 

pensamento que abarcam culturas e condutas heterogêneas. Logo, 

entender que é preciso olhar uma situação por diferentes ângulos 

ajuda a construir e a desconstruir padrões em que o aluno, muitas 

vezes, est{ inserido: ‚Existem pessoas que decidem discordar de uma 
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opinião somente para mostrar que podem superar quem apresentou 

aquele ponto de vista.‛ (De BONO, p. 20). 

A competição numa sociedade capitalista, que exclui o ‚Ser‛ e 

favorece o ‚Ter‛, produz alunos que, muitas vezes, não conseguem 

construir em equipe porque estão imersos na competitividade e 

totalmente alheios aos pensamentos que vêm dos outros. Isso 

prejudica uma convivência social e um olhar cidadão, uma vez que o 

aluno faz parte de uma sociedade e deve contribuir com seu 

pensamento e ação para tal.  

Assim, o tema ‚Ser x Ter‛ foi trabalhado com base na teoria dos 

Seis Chapéus, que estabelece o pensamento paralelo na construção de 

uma visão não excludente, mas sim inclusiva e desafiadora, 

estimulando o desenvolvimento da criatividade.  

A próxima seção contém nossas considerações finais sobre o 

trabalho realizado. 

 

Considerações finais 

 

Este artigo apresentou toda a estrutura da oficina Aprender a 

Ser, realizada no curso de Extensão Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica, no Colégio 

Pedro II, desde o embasamento teórico a toda parte experimental do 

trabalho. 

Sugerimos que novas pesquisas a respeito da temática abordada 

sejam realizadas, pois a criatividade é um tema muito importante e 

necess{rio | sociedade atual: ‚O mundo atual com muito 

desenvolvimento tecnológico, científico, industrial e em tantas outras 

áreas, apresenta problemas ambientais, de saúde, de desorganização 

social e outros, o que requer criatividade na busca de soluções‛ 

(OLIVEIRA, 2010, p.83). 

Logo, a transformação da sociedade está diretamente ligada à 

percepção da realidade na qual o aluno está inserido. É preciso que se 

ensine, que se trabalhe a vivência desse aluno dentro dos quatro 

pilares do saber, para que se tenha uma mudança na aquisição de um 

conteúdo mais transformador dentro da sala de aula, uma vez que o 

ambiente escolar precisa ser impactado por essa nova realidade, a 
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realidade virtual, dinâmica e desafiadora. É dessa forma que se torna 

necessária a busca desafiadora da criatividade, já que é preciso 

utilizar-se de diferentes ferramentas para que se esteja imerso e 

consciente das transformações que envolvem a atividade escolar.   

E é agindo de maneira cooperativa que se tem também a exploração 

do universo criativo, juntando-se saberes e questionamentos. Desafiando 

o lugar-comum da aprendizagem e rompendo, muitas vezes, com a 

educação tradicional, em que não há trocas ou construção de saberes 

entre professores e alunos. Assim, tanto a criatividade quanto o Aprender 

a Ser são meios para que se edifiquem novos ambientes e paradigmas 

que sejam capazes de solucionar problemas na sociedade de maneira 

cooperativa e desafiadora.  
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Apêndice 

 

I. Plano de Aula 

Data: 03/07/2017 

II. Dados de Identificação 

Docentes Responsáveis: Gislene Amaro, Italo Rocha, Jullie Maggessi, Paulo 

Martins. 

III. Tema: 

- Aprender a Ser 

- Quem Eu Sou? Estou dentro ou fora da gaiola? 

- Autoconhecimento, Ética, Solidariedade, Cooperação, Coletividade. 

IV. Objetivos: 

Objetivo Geral (OG): 

Compreender a importância do Ser em relação ao Ter nas relações humanas 

cotidianas. 

Objetivos Específicos (OE): 

- Identificar situações em que se sobrepõem os aspectos materiais em relação 

aos valores humanos; 

- Definir de que maneira nos posicionamos diante da questão apresentada, 

em que o Ter se sobrepõe ao Ser; 

- Solucionar situações de conflito que podem ser resolvidas a partir do 

altruísmo; 

- Inferir sobre as questões cotidianas dentro do conto ‚Ideias de can{rio‛, de 

Machado de Assis. 

V. Conteúdo: 

- Quem eu sou e como me relaciono com o mundo? 

- A competição e a cooperação nas relações sociais. 

- A ética e a solidariedade como ferramentas de harmonia coletiva. 

VI. Desenvolvimento do Tema: 

- A oficina será iniciada com uma atividade prática, o Baú da Reflexão, a 

qual visa à integração e à dinamicidade da turma. Essa primeira atividade 

consiste em cada aluno da turma, ao entrar na sala de aula, pegar um objeto 

e guardá-lo para um momento posterior, no qual será feita uma reflexão 

sobre a escolha do objeto; 
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- No segundo momento, apresentaremos os conceitos de resolução de 

conflitos baseados na Teoria dos Seis Chapéus, do De Bono. Expondo a 

relação entre a criatividade e a reflexão do Ser e Ter; 

- Em seguida, retornaremos à atividade inicial, em que os conceitos de 

criatividade e o Aprender a Ser serão discutidos através da relação entre os 

cursistas e os objetos escolhidos; 

- No terceiro momento, será realizada a Dinâmica das Bexigas, em que os 

cursistas receberão bexigas de ar que deverão ser enchidas por cada um. Os 

professores irão estimular que todos tentem manter o máximo de bexigas 

suspensas. Porém, aos poucos, alguns participantes serão retirados da 

atividade, tornando-a mais desafiadora para o grupo. Logo após, todos os 

participantes receberão um palito e uma bexiga. O objetivo é que cada um 

mantenha a sua bexiga cheia pelo período de 1 minuto. Caso consiga, 

receberá um prêmio. Após essas duas dinâmicas, os cursistas serão 

estimulados a relatar suas percepções, relacionando-as aos conceitos de 

cooperação e competição (dinâmicas disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nuXNvfjPrTw); 

- No quarto momento, ser{ realizada a leitura do conto ‚Ideias de can{rio‛, 

de Machado de Assis, que aborda, de maneira metafórica, a visão que se 

constrói do mundo e da realidade de cada pessoa. Ou seja, a percepção de 

mundo está diretamente vinculada às experiências e percepções que temos 

da realidade. Assim, ser criativo está diretamente relacionado com nossas 

experiências e desafios. A partir dessa reflexão e de todas as experiências 

vivenciadas na oficina, será proposta a execução coletiva de um painel com o 

título ‚Quem Nós Somos?‛. 

VII. Recursos Didáticos: 

- Teoria dos Seis Chapéus – De Bono; 

- Conto ‚Ideias de can{rio‛ – Machado de Assis; 

- Data show; 

- Objetos variados; 

- Bexiga; 

- Doces (prêmio); 

- Tesoura; 

- Palito de dente; 

- Papel; 

- Caneta; 

- Recortes de revista; 

- Cola; 
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- Cartolina. 

VIII. Avaliação: 

- atividades de avaliação da oficina 

- Atividade com colagem de figuras, já pré-selecionadas, formando painéis, 

em que os cursistas, em grupo, deverão refletir sobre as atividades e 

discussões realizadas durante a oficina; 

- Produção de texto reflexivo relacionando o Aprender a Ser com o conto 

‚Ideias de can{rio‛, de Machado de Assis. 

- critérios adotados para correção das atividades 

- Refletir e aplicar os conceitos de forma adequada durante as atividades da 

oficina; 

- Propor soluções criativas para as atividades sugeridas. 

XIX. Bibliografia: 
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Sextante, 2008.  
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A discussão e a materialização da tríade ensino, pesquisa e 

extensão constitui uma lacuna no âmbito da Educação 

Básica. A escola, infelizmente, ainda é concebida de forma 

restrita, como campo de pesquisa ou de aplicação das 

inovações resultantes dos estudos na área de Educação e 

Ensino e não como um espaço de produção de 

conhecimento. O Colégio Pedro II nutre altas expectativas 

a respeito da construção de uma sociedade justa e 

igualitária e toma essa discussão como prioritária na 

Educação Básica e na Pós-Graduação. Nesta publicação, a 

terceira da série Desafios, Possibilidades e Práticas na 

Educação Básica, o estímulo à interdisciplinaridade, à 

promoção da criatividade e ao fomento de um espaço de 

autoria discente e docente são pressupostos que orientam 

as produções, fruto da parceria entre professores da 

Educação Básica, Mestrandos do Curso de Mestrado 

Profissional em Práticas de Educação Básica e 

Pesquisadores de instituições de Ensino Superior. O 

trabalho acadêmico produzido nessas bases tende a se 

enveredar por outros caminhos – ou seriam novos? –, 

permitindo que os padrões de qualidade possam ser 

ressignificados a partir de novos olhares sobre o campo. 

Essa aproximação só se concretiza coletivamente, numa 

perspectiva dialógica por meio da qual os sujeitos 

envolvidos têm vez e voz.
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