6



A PRÁTICA CRIATIVA NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SCHIRMER, Ana Cristina Fagundes – UFMS 
GT: Psicologia da Educação / n.20
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.
Introdução
No universo escolar, é fundamental o exercício da criatividade, como elemento de propulsão no processo educativo. A ação do educador, de uma maneira geral, mas especialmente do educador ligado à educação infantil Quando a pesquisa foi iniciada, a designação que se aplicava a “educação infantil” (LDB 9394/96) era “educação pré-escolar” (LDB 5692/71), razão pela qual coexistirão no texto as duas expressões., deve ser balizada por experiências criativas. As experiências estimuladoras da criatividade pressupõem o desenvolvimento das relações e das descobertas pessoais, uma vez que a criatividade existe na relação do indivíduo e seu meio. As atitudes criativas levam à autoconfiança, pelo estímulo ao desenvolvimento de aptidões e conhecimento das características e limitações pessoais.
Para que o ser humano - aqui considerado como dotado naturalmente de potencial criador, mas com necessidade de incentivos adequados para o seu desenvolvimento - tenha atitudes criadoras, é necessário que o processo seja iniciado na infância: a formação integral do educando estará incompleta sem sua expressão criadora; então, é necessário que a escola esteja preparada para tal.
Seguindo a tendência atual da educação (construtivista/interacionista) e tendo como referencial a criança de 0 a 6 anos, deve-se trabalhar a criatividade nesse período tão importante do desenvolvimento humano.
O sentido básico da criatividade na educação infantil é o de atividade mediadora e não atividade fim. A criatividade não é, em si mesma, um conteúdo específico, mas um meio de se trabalhar os conteúdos específicos. Para que isso ocorra, é imprescindível a existência do educador, que, interagindo com as crianças, planeja e propicia a ação educativa, com a utilização da criatividade, sua e de seus alunos.
Estudar a criatividade infantil com o professor e durante a sua prática pedagógica em sala de aula foi a idéia que originou esta pesquisa, cujo objetivo foi investigar a concepção que o professor tem de criatividade, a importância que ele atribui a ela no processo de desenvolvimento cognitivo da criança, bem como seu preparo para promover o desenvolvimento da criatividade junto às crianças.
Para melhor sedimentar esta pesquisa, foi realizado um levantamento da produção teórica, especialmente do referencial conceitual, tomando como ponto de apoio a psicologia, especialmente a educacional, trazendo elementos que possam facilitar esse processo. Foram levantados também estudos e pesquisas já produzidas, enfatizando-se os realizados no Brasil. O corpo da pesquisa caracteriza-se pela análise de depoimentos, colhidos por meio de questionários, das professoras de educação infantil que trabalham com a faixa etária de 4 a 6 anos.
Trata-se de um estudo de cunho qualitativo, uma vez que, durante o período de desenvolvimento da pesquisa, existia a familiaridade com o cotidiano pesquisado e a interação com os sujeitos. Tal familiaridade foi facultada pelo fato de que o Departamento de Educação (DED) oferece curso de formação de professores de educação infantil, ao mesmo tempo em que desenvolve projetos de pesquisa e extensão, abrangendo a educação continuada dos professores que atuam na REME.
Metodologia
Seguindo a idéia de refletir o próprio fazer e pesquisar o entorno, a idéia central deste trabalho foi verificar, por meio da análise de conteúdo dos depoimentos e das práticas desenvolvidas, como os entrevistados representam o conceito de criatividade, visando contribuir com o processo de formação de professores e com o processo de formação continuada de professores de educação infantil. Para isso, partiu-se da hipótese de que a ação do professor de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas - MS, no que concerne à criatividade, é condicionada pelas representações sócio-culturais produzidas e transmitidas no contexto em que está inserido. Isto comprovado torna-se possível a intervenção nos processos de formação inicial e continuada dos professores e, conseqüentemente, a mudança da estrutura dos cursos de formação de professores de educação infantil.
O tratamento metodológico que os dados receberam foi o da análise de conteúdo, de Laurence Bardin, pois a intenção era trabalhar com a mensagem enviada por cada um dos sujeitos, professoras, no momento em que respondeu ao questionário proposto.
População pesquisada - amostra
O objetivo da pesquisa foi verificar o conceito e a prática de criatividade dos professores de educação infantil entrevistados para contribuir com o processo de formação desses profissionais.
Os dados que sustentam a pesquisa foram coletados por meio de um questionário, o qual foi respondido por professoras atuantes em educação infantil da REME de Três Lagoas, organizado em três perguntas - como definem criatividade (defina criatividade); como pensam poder trabalhar a criatividade em sala de aula (como pode ser trabalhada a criatividade na educação infantil); o que acreditam poder impedir a utilização da criatividade infantil na sala de aula (o que impede o emprego da criatividade em sala de aula) -, que foi respondido no momento da entrega, durante um encontro promovido pela SEMED.
De um universo de 71 professoras, das quais 24 respondem por duas turmas, 25 responderam às questões apresentadas.
Nesta pesquisa, a análise foi baseada no método de Laurence Bardin, a análise de conteúdo, que é um instrumento utilizado quando o objetivo é entender uma comunicação, seja ela clara ou não. É imprescindível que ela efetivamente tenha sido mencionada por meio do código verbal (falado ou escrito) e não seja um símbolo (desenho, por exemplo). A análise de conteúdo é realizada com o exame de cada comunicação, utilizando procedimentos próprios. Os indicadores podem ser quantitativos (a freqüência de aparecimento), qualitativos (a presença ou ausência de uma característica), ou indicadores combinados (quantitativos e qualitativos), mas sempre buscando a comunicação existente. 
A organização da análise passa por três momentos distintos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados (inferência e interpretação).
Neste trabalho, primeiramente cada questionário foi lido e transcrito em forma de idéias, e cada idéia escrita foi transformada em uma unidade de registro, desaparecendo as perguntas norteadoras da consulta. Depois, cada conjunto de idéias foi transformado em unidades de contexto, para a detecção de freqüências de aparecimento. Este procedimento permitiu a construção de quadros de resultados, em que constaram os dados e as informações identificadas pela análise. 
A partir daí, a técnica utilizada foi a da análise categorial, que “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos”.
Resultados
O levantamento das unidades de registro, onde cada idéia foi separada, e o posterior reagrupamento delas em unidades de contexto, por meio dos indicadores da pré-análise, possibilitaram a construção e organização do cenário das idéias das professoras pesquisadas. A base de todas as unidades de registro é o conhecimento sobre criatividade, visto que todas elas responderam às três questões.
O maior número de unidades de contexto para a primeira questão pode ser explicado por ter sido pedida uma definição pessoal, possibilitando que a professora apresentasse detalhes que gerassem uma nova idéia.
As quatro unidades de contexto encontradas na segunda questão demonstram que as professoras têm idéias para trabalhar a criatividade de seu aluno e que as opções são muitas e variadas. 
As quatro unidades de contexto encontradas na terceira questão evidenciam que as professoras também têm idéias sobre o que pode impedir a exploração da criatividade do aluno e sobre o fato de que essa criatividade é impedida pelo próprio professor ou, muitas vezes, pela estrutura de ensino à qual ele está vinculado, incluindo-se, aí, desde a Gerência de Educação até o coordenador pedagógico da escola.
A ação educativa das professoras parece fortemente condicionada pelas representações que construíram durante sua vida acadêmica, enquanto estudantes, ou no contato com modelos didáticos, com os quais convivem em sua prática em sala de aula, no que concerne ao conceito de criatividade.
É por meio da sensibilidade do professor em modificar maneiras de ensinar após cada processo de avaliação, que ele buscará diversas formas de trabalhar a criatividade para atingir uma aprendizagem pelo prazer de aprender. E isso poderá concretizar-se por intermédio de uma série de medidas, que devem atingir desde a formação desses profissionais até o libertar-se de dogmas que comprometem o verdadeiro exercício de práticas criativas. 
Considerações finais
A criatividade, capacidade inerente à espécie humana, que se desenvolve conforme os estímulos que recebe em seus contatos com o mundo e na interação com o outro, deve estar presente no processo ensino-aprendizagem.
A criatividade não deve ser considerada como algo extraordinário e específico de alguns, que a manifestam clara e publicamente, muitas vezes em expressões artísticas, mas considerada como própria de todas as pessoas, que irão desenvolvê-la (ou não) ao longo de sua vida; daí a importância da escola para manter estímulos motivadores da criatividade e, em especial, o papel da escola de educação infantil, que, ao trabalhar com a criança pequena, pode iniciar esse incentivo cedo, o que certamente favorecerá a ela.
O professor precisa entender os problemas que ocorrem com a aprendizagem, usando-os como estímulos. Em um ambiente livre de ameaças, onde a curiosidade e a criatividade sejam estimuladas, a criança age com confiança e, conseqüentemente, a aprendizagem acontece.
O sistema educacional precisa pressupor um modo mais agradável de aprender. O processo educativo precisa estar voltado para o crescimento dos indivíduos e seu relacionamento interpessoal, participando de seu auto conhecimento. É fundamental, para a formação crítica, que se desperte a curiosidade e a criatividade, e esta precisa ser estimulada nos professores para que, como sujeitos de sua própria formação, ao lado de outros sujeitos que trabalham com ele, possam gerar a produção e criação de novos conhecimentos na perspectiva da interdisciplinaridade.
A hipótese inicial de que a ação do professor, no que concerne à criatividade, é condicionada pelas representações sócio- culturais produzidas e transmitidas no contexto em que ele está inserido pôde ser confirmada. Assim, é possível a intervenção nesse processo, por meio de uma proposta pedagógica de formação inicial e continuada de professores, bem como na mudança da estrutura do curso de formação de professores para educação infantil.
A criatividade precisa ocupar um lugar primordial na formação do profissional que atua na faixa de 0 a 6 anos. É necessário, todavia, que seu estudo não se feche unicamente em referência teóricas, e sim que se estenda para a prática, visto que se constitui como um patrimônio pedagógico precioso para fornecer a educadores e educandos caminhos para atingir as metas fundamentais do RCNEI, além de ser um dos esteios para a interdisciplinaridade e para a transversalidade.
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