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Introdução: Com a finalidade de compreender os processos educativos envolvidos no
ensino e na aprendizagem e perceber a importância da psicologia da educação em tal
processo foi realizada uma observação prática da dinâmica de uma escola de ensino
fundamental da rede Municipal de Coronel Fabriciano, sendo esta, em uma sala de
educação inclusiva com um grupo de alunos. Após, foi analisada uma demanda e foi
elaborado o projeto de intervenção. Objetivo: Realizou - se um trabalho sobre auto –
estima buscando favorecer as relações existentes entre os alunos e valorizando a
subjetividade dos integrantes. Trabalhar utilizando dinâmicas de grupo buscando
ressaltar as potencialidades que as crianças possuem de modo a valorizar as suas
subjetividades, percepções, expressões, criatividade e vínculos. Metodologia: No
trabalho de intervenção foram utilizadas dinâmicas de grupo onde participaram alunos
que fazem parte de um projeto de Governo de educação inclusiva. Foram utilizadas na
intervenção técnicas de dinâmicas de grupo observando que, como traz Minicucci
(2002 p.43/44), no estágio de operações concretas o desenvolvimento do pensamento é
favorecido pelo trabalho de grupo e que os contatos sociais da criança desempenham
papel de grande importância em seu desenvolvimento intelectual. Também foram
utilizadas técnicas de desenhos possibilitando produções, expressões e criatividade,
escuta das percepções das crianças buscando promover a reflexão entre elas
favorecendo a auto – estima. Resultados: Por ser um grande desafio para a psicologia
como traz Martin – Baró (1994) citado por Prette (2008) transformar a escola em um
espaço democrático de pleno desenvolvimento humano cabendo ao profissional da
psicologia a conscientização, um processo de transformação pessoal e social, surgiu
como proposta de intervenção trabalhar a auto – estima das crianças que freqüentam
uma sala de educação inclusiva de uma escola da rede municipal de Coronel
Fabriciano. As autoras Assis e Avanci (2004) trazem que as instituições socializadoras,
principalmente a família e a escola, exercem papéis fundamentais no desenvolvimento
da auto – estima das crianças. Ainda (Huebner, 1997) citado por Assis e Avanci (2004)
as experiências presentes nas vivências serão o molde para as opiniões que a criança
formará sobre si e embasarão os valores que ela atribui a si mesma. Conclusão: Como
traz Martin – Baró (1994) citado por Prette (2008)como desafio para transformar a
escola em um espaço democrático de pleno desenvolvimento, considera- se a auto –
estima importante, ligando aspectos cognitivos, emocionais e sociais da personalidade
como apresentado por (Huebner, 1997) citado por Assis e Avanci (2004).
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