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Introdução: O trabalho realizado foi proposto pela disciplina Psicologia e Educação I e
II, teve início no primeiro semestre de 2010 e foi desenvolvido por alunas do curso de
Psicologia do Centro Universitário de Minas Gerais. Após realização de uma
observação prática do funcionamento no contexto escolar foi proposto o
desenvolvimento de uma prática de intervenção. A partir de observações feitas pelas
alunas e da conversa com a diretora da escola que nos trouxe como demanda maior a
falta de envolvimento dos alunos, optou-se por trabalhar com as crianças participantes
questões relativas ao interesse e motivação pelos estudos. Objetivo: O presente
trabalho teve como objetivos promover estratégias para  o desenvolvimento do
interesse pelos estudos. Sensibilizar os alunos sobre a importância da educação.
Contribuir com o processo de motivação para os estudos. Metodologia: O trabalho foi
desenvolvido em uma escola pública na região do Vale do Aço e contou com uma
amostra de 9 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental,com idades entre 8 e 12
anos que apresentam de acordo com a escola dificuldades de aprendizagem,distúrbios
de comportamento, hiperatividade, baixa estima, fragilidade e sensibilidade.Para
realização da referida prática utilizamos a metodologia de grupos,foram realizados
quatro encontros semanais com duração de duas horas cada.Para trabalhar o tema
proposto e promover a reflexão com as crianças utilizamos técnicas de dinâmica de
grupo,recursos como colagem, desenho e massinha. Resultados: O número de
encontros não possibilitou trabalhar questões profundas, no entanto percebemos que
foi possível promover a reflexão com as crianças no que diz respeito aos aspectos
positivos de estudar, visto que foi ressaltado no decorrer dos encontros os ganhos em
estar inserido no contexto da escola, adquirir conhecimento, ter oportunidade de
conhecer novos colegas, de aprender a ler e escrever. No que se refere às dificuldades
enfrentadas para desenvolver a referida prática, pode-se dizer que a falta de espaço
para a atuação do psicólogo no contexto escolar é o principal obstáculo enfrentado, a
escola não dispõe de um espaço adequado o que dificultou a realização do trabalho, a
sala que foi disponibilizada era apertada e repleta de estímulos como estantes com
livros, jogos. Ao final dos encontros percebemos que as crianças participantes
assumiam o lugar de “aluno problema” e repetiam comportamentos que reforçavam
esse lugar. Por meio das técnicas utilizadas foi possível perceber que essas crianças
apresentam problemas de aprendizagem, mas, mais do que isso se mostram como
crianças estigmatizadas, com baixa estima, como se não fossem capazes de realizar os
trabalhos. Conclusão: Percebeu-se que os alunos que apresentam dificuldades são
encaminhados para atendimento individualizado, reforçando o lugar de “aluno
problema”, assim sugere-se à escola que trabalhe as relações professor-aluno em sala
de aula no sentido de possibilitar o desenvolvimento do aluno de maneira saudável
sem que o mesmo seja excluído ou estigmatizado.
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