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RESUMO

O projeto é continuação e aprofundamento de um anterior, intitulado "Divinópolis, cidade criativa". Nesta etapa, a pesquisa visa a realizar diagnóstico das práticas criativas no

sistema educacional da educação infantil e ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de Divinópolis, tendo em vista o estudo sobre a compreensão do que

seja criatividade, por parte dos gestores escolares; o diagnóstico de potencialidade e entraves para práticas e pensamento criativo nas escolas; bem como a possibilidade de

transformar o espaço escolar em foco de irradiação de criatividade, visando a colocar no horizonte histórico de Divinópolis a questão da criatividade como elemento primário

desenvolvimento social.

Para isso foram previstas as seguintes etapas: 1) Revisão bibliográfica; 2) Levantamento da realidade das instituições escolares, junto à Secretaria Municipal de Educação e da

Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis; 3) Aplicação de questionário a pelo menos um gestor de todas as escolas de Divinópolis; 4) Observação, em escolas

selecionadas, do cotidiano escolar, anotação em caderno de pesquisa e posterior análise e debate dos resultados; 5) Entrevista em profundidade, seguida de análise de discurso,

com gestores de escolas.

As pesquisas iniciais mostraram duas características importantes que, se não solucionadas, poderão impactar negativamente na construção de uma cidade criativa: (I) uma

importante concentração de escolas na região central da cidade; (II) um frágil planejamento quanto à seriação escolar, com a maioria das escolas recebendo alunos de diversas

séries e idades, o que impede a organização de projetos educacionais – e criativos – adequados. 

Assim sendo, não obstante a necessidade de se compreender de forma mais complexa o fenômeno, podem-se já apontar debilidades no sistema educacional da cidade, o que

impacta diretamente no desenvolvimento regional.
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