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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O presente artigo tem como finalidade,
implementar e estruturar a área de psicoterapia do projeto social Joana D'arc, afim de identificar os
benefícios atribuídos as crianças. O projeto é um serviço de convivência para crianças e adolescentes
de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, atualmente com 65 beneficiados, desenvolvendo
atividades que os estimulem no contraturno escolar. Devido a pandemia do Covid-19 e agravamento
da disseminação do vírus, o estado do Rio Grande do Sul aderiu medidas mais restritivas, ocasionando
o fechamento de escolas e afins, dificultando ainda mais o aprendizado dos alunos. Correia (2015)
define inovação social como iniciativas definidas como processos desenvolvidos por atividades
coletivas que buscam atender as necessidades sociais, apresentados por atores para criar ganhos e
resposta social. Bignetti (2011) afirma que os movimentos sociais apresentaram inovação e novas
soluções para atender as necessidades e aspirações sociais, que são especialmente inovações radicais,
visto que, levam a grandes mudanças culturais e estruturais e acabam refletindo em toda sociedade.
Devido ao distanciamento social, as crianças estão sendo privadas do convívio entre elas pois não
estão frequentando a escola, o que além de impactar no comportamento, também impacta na
aprendizagem dos mesmos. A falta de experiências compartilhadas, conviver com as diferenças,
enfrentar desafios, exercícios e habilidades impedem significativos aprendizados de desenvolvimento
humano. (LINHARES; ENUMO 2020) A ONG Joana D'arc foi criada há dezoito anos atrás, está
localizada na cidade de Caxias do Sul, no bairro Santa Fé. Esta entidade comunitária recebe apoio de
três empresas parceiras, que contribuem mensalmente para que o projeto possa ter continuidade, além
de contar com a ajuda de parceiros eventuais e de toda comunidade. MATERIAL E MÉTODOS:
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Para o alcance dos objetivos propostos nesse trabalho, utilizou-se uma abordagem de pesquisa
qualitativa e de cunho exploratório, na qual foi realizado uma pesquisa de campo para coleta de dados.
Para que fosse possível compreender e analisar os dados do estudo e fornecer um material mais
fidedigno foram entrevistados os gestores da instituição, alunos em processo de finalização de curso
e a coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG, na cidade
de Caxias do Sul. Os entrevistados selecionados, fizeram parte da amostragem não probabilística,
permitindo analisar de forma mais relevante as respostas fornecidas através das perguntas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Diante disso, em entrevista com a coordenadora da instituição,
os autores do presente artigo descobriram as dificuldades enfrentadas na aprendizagem dos alunos, e
para auxilia-los neste processo foram elaboradas formas de arrecadação de fundos para a construção
e compra dos materiais necessários para a realização do projeto. Devido a pandemia do covid-19, os
projetos estão parados e os alunos não estão frequentando a instituição, o que prejudica o andamento
das atividades, como relata a coordenadora da ONG, Queila Magnus: “Estamos com dificuldades de
manter o vínculo com algumas famílias do projeto, muitas das crianças utilizam o telefone dos seus
pais e os mesmos não passam as atividades a serem feitas, isso dificulta o andamento das atividades”.
Alves e Vieira (2021) entendem que as crianças que participam diariamente de instituições
educativas, tem seu desenvolvimento completo, como sua dimensão física e mental e que por esse
motivo é muito importante investir em ações que auxiliem crianças, famílias e educadoras.
CONCLUSÃO: Mediante a análise de dados recolhido fez-se possível entender que a ala de
psicoterapia será de suma importância no desenvolvimento dos alunos envolvidos no projeto. Podese afirmar que a arrecadação de fundos para a sala, auxiliou ainda mais a instituição em seu propósito.
Por meio disso, conclui-se que o projeto está em fase de concretização, buscando mostrar o impacto
que a implantação da ala pode ter referente ao aprendizado dos alunos.
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