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Dinâmicas de grupo desafiando aprendizagens em uma disciplina para cursos de Licenciatura 

 

 A experiência relatada salienta a interação da monitoria com os alunos da disciplina de Psicologia da 

Educação: a Educação e suas Instituições. O foco se dá na construção de diversas dinâmicas artísticas que 

possibilitariam diferentes abordagens nas discussões entre o coletivo de alunos. Assim os alunos sentem-se mais 

a vontade e ao mesmo tempo desafiados a participarem das discussões, apropriando-se dos textos propostos e 

trabalhados em aula. Foram realizadas atividades que instigam suas imaginações através de letras de música, 

teatro e dança e que utilizam conceitos dos próprios textos estudados. Os referenciais que nortearam o estudo 

foram Bleger, Maturana e Bock. No final do semestre foi realizado um questionário com os alunos que 

apontaram a relevância das dinâmicas para o seu cotidiano, a necessidade de expressarem-se de formas 

diferentes e o estímulo que sentiam a cada aula durante a disciplina, relatavam sobre o seu grau de interesse ao 

longo das temáticas referidas, e a forma como percebem e pensam o seu “ser professor” e sua relação com os 

seus futuros alunos. Desta maneira, o uso de dinâmicas  de grupo pode estimular distintas possibilidades 

cognitivas de interação entre os discentes e a cada participação há uma nova possibilidade de expressão e de 

produção, potencializando assim, os objetivos da disciplina.  
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