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Introdução: O presente trabalho trata-se de experiência e conhecimento adquiridos
pelos graduandos de psicologia através de uma prática requerida pela disciplina de
Psicologia e Educação l realizada em uma Escola Estadual de uma cidade do estado de
Minas Gerais. A instituição organiza-se em Ciclos de Alfabetização (1°, 2° e 3° ano) e
Ciclo complementar (4°e 5° ano), trabalhando em dois turnos sendo o primeiro de
07:00 hs  as 11:25 hs  e o segundo de 13:00 hs as 17:25 hs. Objetivo: O objetivo deste
trabalho foi levar os alunos graduando em psicologia observar e conhecer os processos
educativos envolvidos na relação/aprendizagem, e perceber a importância da Educação
para o próprio processo de formação profissional.

 Metodologia: Utilizaram-se métodos como: observação de todo ambiente da
instituição, salas, cantina, diretoria, secretaria,e área recreativa.
Utilizou-se ainda,um roteiro de trabalho, fornecido pela professora orientadora do
trabalho,a escuta e a linguagem como uma das principais ferramentas  na execução
deste trabalho.
 Resultados: Esse trabalho possibilitou o primeiro contato direto com a área
educacional. A escola abriu a suas portas, permitindo, o acesso a documentos de uso
restrito (regimento interno), provas de alunos, para possível observação dos métodos
utilizados pelo professor. No primeiro encontro, fomos recebidos pela diretora da
escola, que nos apresentou todo ambiente escolar, e alguns professores.
No segundo e terceiro momento passamos a execução do trabalho. Assistimos 50
minutos de aula,procurando observar os processos de ensino aprendizagem envolvidos
neste contexto. Fizemos um breve diagnóstico da turna, observando e anotando idade,
relação idade/fase para a série em questão, número de alunos por sexo,experiências
escolares anteriores(bagagem trazida por estes alunos, relação
professora/alunos,identificação das áreas onde residem estes alunos.Em um breve bate
papo com a professora, obtivemos seu relato de experiência, sua percepção em relação
a formação docente, e sua prática profissional. Esta escuta e observação nos
possibilitou enquanto futuros profissionais de psicologia, entender melhor os vários
aspectos envolvidos no ensino aprendizagem.
 Conclusão: O desenvolvimento deste trabalho contou com uma simpatia muito grande
de toda a coordenação da escola, em especial da diretora. Concluímos então que apesar
da escola perceber a importância da atuação do profissional da psicologia neste
contexto, ainda há uma distância entre estas duas áreas, educação/ psicologia.

Palavras-chave: Psicologia. Educação. Trabalho. 

Agências de fomento: CAPES, UnilesteMG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


