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RESUMO
As dificuldades de aprendizagem podem ser decorrentes de negligência familiar,
escolar, falta de estímulo, de afeto ou de fatores relacionados ao meio social em que
a criança está inserida. Estudos comprovam que a afetividade é extremamente
importante para o processo de aquisição de conhecimento e desenvolvimento das
habilidades sociais nas crianças e nos jovens. Sabendo disso, o Projeto Despertar
(Insight) tem a perspectiva de trabalhar, junto com a Rede Municipal de Ensino da
cidade de Caçador/SC, atendendo crianças com questões emocionais que dificultem
a aprendizagem. Assim, de alguma forma, visa contribuir para a melhora das mesmas,
para que acreditem em seu potencial e possam adquirir confiança para se
desenvolverem no aprendizado, na afetividade e na escola. A partir disso, o presente
estudo refere-se à análise da eficácia do Projeto Despertar (Insight) na vida das
crianças com dificuldades de aprendizagem que o frequentam, analisando se a
afetividade contribuiu para a motivação do processo de aprender. A pesquisa foi
realizada com 3 (três) coordenadoras do Projeto, desde àquela que o elaborou, até a
atual gestora. Envolveu também a coordenadora do curso de Psicologia da UNIARP
e a responsável pela Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de
Caçador/SC, além de 4 (quatro) crianças participantes do Projeto Despertar (Insight),
sendo 2 (duas) meninas e 2 (dois) meninos. Também os respectivos responsáveis
pelas crianças e os seus professores participaram, totalizando 15 (quinze) adultos e 4
(quatro) crianças no processo. A pesquisa visou o levantamento de dados referentes
às melhorias desses alunos, avaliando tanto as questões cognitivas, através dos
testes psicológicos aplicados nas crianças, quanto as emocionais e afetivas por meio
das entrevistas realizadas com os adultos e pôde-se constatar algumas mudanças
significativas em diferentes áreas do desenvolvimento das mesmas. Nem todas
apresentaram melhoras de forma igual, nem mesmo resultados positivos em todas as
questões da vida, mas em algum momento, depois da participação no Projeto,
mostraram reverter algumas dificuldades e/ou comportamentos que antes eram
indesejados. Portanto, a pesquisa atingiu os objetivos propostos, sendo inicialmente
feita a descrição do Projeto Despertar, a exploração da contribuição do processo
afetivo para crianças com problemas e/ou dificuldades de aprendizagem, coleta de
dados das crianças das escolas parceiras ao Projeto e avaliação, através da aplicação
de testes, questionários e entrevistas, as mudanças ocorridas nas crianças. O olhar
da psicologia e do afeto que o Projeto abordou com elas resultou em melhorias na
aprendizagem de cada uma, realçando a importância do papel do psicólogo nesse
tema, pois a psicologia percebe o indivíduo como um ser único e tenta compreender
sua subjetividade, com o intuito de contribuir e fazer com que as pessoas percebam o
que está errado e precisa ser modificado, fazendo-as compreender que são capazes
de reverter as dificuldades da sua própria vida.
Palavra-chave: Dificuldades de aprendizagem. Afetividade. Psicologia. Projeto
Despertar (Insight). Melhoras na aprendizagem.

ABSTRACT
How learning difficulties may be of family, school negligence, lack of stimulation,
affection or factors related to the social environment in which the child is inserted.
Studies prove that affectivity is extremely important for the process of acquiring
knowledge and developing social skills in children and young people. Knowing this, the
Despertar Project has the prospect of working, along with the Municipal Teaching
Network of the city of Caçador/ SC, to children with emotional issues that make
learning difficult. Thus, in some way, it aims to contribute to their improvement, so that
they believe in their potential and can acquire confidence to develop in learning,
affectivity and school. From this, the present relationship refers to the analysis of the
effectiveness of the Despertae Project (Insight) in the lives of children with learning
difficulties who attend it, analyzing whether it contributed to the motivation of the
learning process. The research was carried out with 3 (three) project coordinators, from
the one who elaborated it, to the current manager. She also involved the coordinator
of the UNIARP Psychology course and the head of Inclusive Education of the Municipal
Secretariat of Hunter Education/SC, as well as 4 (four) children participating in the
Despertar Project (Insight), 2 (two) girls and 2 (two) boys. Also the respective
guardians of the children and their teachers participated, totaling 15 (fifteen) adults and
4 (four) children in the process. The research aimed at collecting data regarding the
improvements of these students, evaluating both cognitive and emotional and affective
issues. Through the data collected by the tests, applied in the children, and the
interviews conducted, some significant changes were observed in different areas of
their development. Not all of them presented improvements equally, not even positive
results in all as life issues, but at some point, after participation in the Project, they
showed to reverse some difficulties and/or behaviors that were unwanted. Therefore,
research of objectives proposed, initially made description of the Despertar Project,
the exploration of the contribution of the affective process for children with problems
and/or learning difficulties, data collection of children from partner schools to the
Project and evaluation, through the application of tests, questionnaires and interviews,
such as changes in children. The look of psychology and affection that the Project
addressed with them resulted in improvements in the learning of each one,
emphasizing the importance of the role of this theme psychologist, because
psychology perceives the individual as a unique being and tries to understand his
subjectivity, in order to contribute and make people perceive the reverse and need to
be modified, making them understand that they are capable of the difficulties of their
own life.
Keyword: Learning difficulties. Affection. Psychology. Despertar Project (Insight).
Improvements in learning.
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INTRODUÇÃO
As dificuldades ou distúrbio ou transtornos de aprendizagem representam um
sintoma que pode ser de origem cognitiva, emocional ou de origem cultural,
associadas a problemas de interação social, de auto regulação do comportamento e
na disfunção neuronal (FONSECA, 2009).
De acordo com Oliveira (2018), atualmente sabe-se que muitas crianças e
adolescentes sofrem com problemas de dificuldades de aprendizagem (DA), essa
dificuldade não está relacionada com problemas neurobiológicos, como audição e
visão, mas sim com fatores ambientais ou socioculturais, sendo causados pelo meio
externos, conflitos, questões familiares ou falta de estímulo que contribuem para esse
processo e são diagnosticadas no ambiente escolar. Diferente dos transtornos de
aprendizagem, que são de ordem cognitiva e necessitam de intervenção por
acompanhamento medicamentoso, como dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia
e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
Segundo Del Prette & Del Prette (2017), as crianças com DA tendem a possuir
baixa autoestima, usando palavras negativas, não se colocando em primeiro lugar
para realizar uma tarefa, ser o líder ou se expressar diante de um grupo.
Fonseca (2009) expõe que para aprendizagem propiciar a criança a se adaptar
a situações futuras, acontecimentos novos, esta não depende só dos estímulos
apropriados, mas da sua motivação interior para aprender. A afetividade tem se
mostrado aliada aos processos de aprendizagem, uma vez que, sentindo-se acolhidas
e apoiadas pelos profissionais da educação, conseguem desempenhar e aumentar
seu rendimento acadêmico.
Investigando mais a fundo as DA, percebemos que são um conjunto de
desordens, perturbações ou dificuldades no processo de aprendizagem, que criam
obstáculos para aprender a raciocinar, falar, ouvir, ler ou escrever e sem o processo
de intervenção, pode se prolongar ao longo da vida do indivíduo.
Sabendo que a afetividade pode trazer resultados benéficos para diversas
áreas do desenvolvimento das crianças, incluindo maior facilidade em assimilar e
aprender conteúdos novos, a psicologia tem sido efetiva para a intervenção nos
processos de dificuldades nas crianças.
A partir dessa questão e, ciente da grande demanda de jovens com algum
déficit de aprendizagem, no ensino fundamental do Município, o Curso de Psicologia

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) em parceria com a Secretaria
Municipal da Educação de Caçador/SC, implementou o Projeto Despertar (Insight 1)
destinado a atender crianças de 6 (seis) a 12 (doze) anos, das escolas municipais
com dificuldades ou objeções de aprendizagem, decorrentes de processos
emocionais escassos, com o intuito de mudar a realidade dessas crianças,
contribuindo para seu processo de aquisição de conhecimento, por meio da motivação
e da afetividade.
No Projeto, há a atuação de estagiários em ambos os períodos, matutino e
vespertino, graduandos de psicologia, incluindo também uma coordenadora, sendo a
mesma uma docente da Instituição do Curso de Psicologia. Trabalha-se com as
crianças e adolescentes carentes, visando a melhora da autoestima, motivação e
afetividade para trabalhar suas questões emocionais que possivelmente interfiram no
seu processo de aprendizagem.
O tema DA está presente na vida de muitas crianças e adolescentes atualmente
e têm causado enormes prejuízos as mesmas, pois seu processo de aprendizado é
mais lento e necessitam de atenção individualizada para que acompanhem os demais
alunos.
Abordadas essas questões, o presente trabalho visa mostrar como a
afetividade, através da prática psicológica, tem surtido efeito no processo de
aprendizagem nas crianças com DA e levantando o seguinte questionamento: o
Projeto Despertar, através do olhar psicológico e da afetividade, traz diferença na vida
das crianças com DA, contribuindo positivamente para seu processo de
aprendizagem?
A principal hipótese deste trabalho é avaliar se o Projeto Despertar através da
afetividade traz diferença na vida das crianças com DA, contribuindo para seu
processo de aprendizagem. Tendo como objetivo geral investigar se a afetividade tem
contribuído para a motivação do processo da aprendizagem nas crianças com
dificuldades de aprendizagem, que estão matriculadas nas escolas municipais de
Caçador/SC e vinculadas no Projeto Despertar.
Quanto aos objetivos específicos está incluída a descrição do Projeto
Despertar; a exploração referente à contribuição do processo afetivo para crianças
1

Traduzido da língua inglesa, é um termo muito utilizado na abordagem psicanalítica, que pode ser
entendido como o ato ou capacidade de compreender as verdades ocultas de determinadas condições,
situações ou problemas (ABEL, 2003).

com problemas e ou DA; a coleta de dados sobre as crianças com DA das escolas
parceiras do Projeto e a avaliação através da aplicação de testes, questionários as
mudanças ocorridas nas crianças.
O presente trabalho justifica-se pela necessidade de intervir na relação
dialética2 entre o ser humano e a aprendizagem, buscando resgatar a autoestima e
confiança no processo de ensino-aprendizagem, e, ainda, estabelecer maior
motivação e autoestima dos jovens que possuam alguma dificuldade em aprender,
mostrando-lhes que é possível adquirir o conhecimento, e, assim, identificando o
quanto a parte emocional regulada contribui para os fatores positivos, revertendo suas
realidades e fazendo com que os jovens tenham maiores chances de enfrentar essa
condição. Dessa forma, poderão ser reconhecidos e estimulados de maneira a se
interessarem pelo estudo e a desenvolver suas habilidades sociais, pois se sabe que
a parte emocional regula a questão cognitiva.

2

Pode ser interpretado como uma maneira de pensar, expor e dialogar sobre ideias diversas ou não
de um determinado tema (SALATIEL, 2008).
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta fundamentação teórica irá descrever o Projeto Despertar (Insight) bem
como demonstrar que a afetividade e a interação social são ferramentas de extrema
importância para a melhora do rendimento e aprendizagem das crianças com DA do
Município de Caçador/SC.
1.1 PROJETO DESPERTAR (INSIGHT)
O Projeto Despertar, inicialmente chamado de Insight, tem a simbologia do
renascer, de auxiliar na transformação da criança com DA, trabalhando com foco na
maturação das fases de desenvolvimento, nas quais, segundo Bock; Furtado; Teixeira
(2001), para que a criança aprenda a aprender corretamente, é necessário que o
aprendizado assegure a aquisição e a permanência do que foi ensinado, memorizado
de maneira que progrida para outras aprendizagens posteriores.
Atualmente o Projeto é dividido em dois turnos e os encontros são semanais,
sendo todas terças-feiras. Cada turno, matutino e vespertino, conta com a
disponibilização de trinta vagas para as crianças da Rede Municipal de Ensino de
Caçador/SC, totalizando sessenta vagas nos dois períodos e três estagiários em cada
um deles para atender a demanda das crianças.
Segundo Kavale & Forness (1996 apud SANTOS; MARTURANO, 1999), os
problemas ou DA na escola possuem relação e estão associados às questões de
interações sociais e problemas afetivos ou de conduta, que interferem diretamente no
rendimento escolar dos jovens, acarretando, posteriormente, diversos prejuízos na
adolescência ou vida adulta e contribuindo para a vulnerabilidade e baixa autoestima
na vida desse indivíduo.
“Assim, essa condição, quando persistente e associada a fatores de risco
presentes no ambiente familiar e social mais amplo, podem afetar negativamente o
desenvolvimento do indivíduo e seu ajustamento em etapas subsequentes” (SANTOS;
MARTURANO, 1999, p. 3).
O Projeto Despertar consiste em um trabalho realizado pelo Curso de
Psicologia na UNIARP, em parceria com as Escolas Públicas Municipais de
Caçador/SC, atendendo as crianças que possuem faixa etária entre 6 (seis) e 12
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(doze) anos, sendo jovens mais carentes e com problemas ou DA. Almejando, através
da motivação e afetividade, trabalhar de forma lúdica e educativa para intervir de forma
positiva nos fatores que impedem as crianças de aprender ou de socializar com os
demais.
Para Silva (2015), é preciso primeiramente entender os motivos que levam ao
fracasso escolar, uma vez que, os fatores sociais, familiares, ambientais e financeiros
interferem de forma direta no rendimento escolar dos indivíduos, não sendo somente
“culpa” do aluno. É imposto também, que para ser bem-sucedido na vida, necessitase de um bom desempenho na escola e essa cobrança excessiva por parte dos
professores, pais e até mesmo dos outros colegas, contribuem negativamente para
as crianças e adolescentes com DA.
De acordo com Cordié (1996, p.17 apud JÚNIOR, 2018, p.46):
O fracasso escolar é uma patologia recente[...]. Não é somente a exigência
da sociedade moderna que causa os distúrbios, como se pensa
frequentemente, mas um sujeito que expressa seu mal-estar na linguagem
de uma época em que o poder do dinheiro e o sucesso social são valores
predominantes. A pressão social serve de agente de cristalização de um
distúrbio que se inscreve de forma singular na história de cada um.

A Psicologia entende que cada pessoa é singular e que é preciso trabalhar com
cada indivíduo de formas diferentes, pois cada ser humano tem suas particularidades
e o que se aplica a um, pode não surtir o mesmo efeito no outro. Cada indivíduo é
único, e sua maturação3 está relacionada com os aspectos físicos e biológicos do
corpo, e no seu tempo de crescimento (SANTOS, 2013).
Pensando nisto, o Projeto Despertar trabalha com as crianças que apresentam
alguma DA através de atividades com cunho psicológico, mostrando que, através do
carinho, afetividade e motivação, é possível reverter os processos que dificultam a
aprendizagem, estimulando as crianças e às mostrando o quanto são capazes de
adquirir o conhecimento necessário para a vida, procurando abordar em conjunto a
educação socioambiental, pois:
A afetividade ganha um novo enfoque no processo de ensino e
aprendizagem, pois se acredita que a interação afetiva auxilia mais na
compreensão e na modificação das pessoas do que um raciocínio brilhante,
3

A ideia de maturação no desenvolvimento refere-se a uma questão biológica do ser humano, sendo
um processo em que precisa passar para se chegar até a maturidade, podendo ser encarado como
uma forma de evolução dos indivíduos (ASBAHR; NASCIMENTOS, 2013).
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repassado mecanicamente. A afetividade, no processo educacional, ganha
seguidores ao colocar as atividades lúdicas no processo de aprendizagem
(PAULA; FARIA, 2010, p.3).

As atividades realizadas pelo Projeto Despertar visam verificar quais os
estímulos internos e externos interagem para que realmente haja prejuízo à
aprendizagem, identificando as causas que interferem no desenvolvimento do
conhecimento e, assim, colaborando no processo de aprendizagem através de apoio
psicológico e psicopedagógico, de forma a proporcionar o alívio para os sintomas que
angustiam o rendimento escolar. Através da utilização da ludoterapia diretiva e não
diretiva, realiza-se oficinas criativas, com caráter socioambiental, buscando o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e/ou sociais das crianças e adolescentes
do Município atendidas pelo Projeto.
As DA são compreendidas como problemas de ordem social, cultural, familiar,
ausência de estímulos e fatores emocionais prejudicados, não podendo ser
confundido com transtornos de aprendizagem, como será abordado no próximo item.
1.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM (DA)
Para Rosa (2019) o conceito de DA ainda é confundido com outros déficits
como os transtornos de aprendizagem que envolve a parte neurobiológica, não sendo
considerado que a parte social e emocional do indivíduo interfere diretamente no
processo de aprendizagem.

O termo surgiu em 1962, proposto por Kirk (Correia & Martins, 2000), com o
intuito de situar esta problemática num contexto educacional e, assim, retirarlhe o caráter clínico que o acompanhava até então. A definição proposta por
este autor distingue de termos biológicos que envolvem outras problemáticas
como, por exemplo, a deficiência mental, sensorial, entre outros, e dá ênfase
a componentes educacionais (ROSA, 2019, p.137).

De maneira geral, dificuldades são condições que interferem na atuação do
indivíduo na sociedade, podendo afetar a interação social, como mostra Santos e
Marturano (1999), ao dizer que as DA, geralmente, são acompanhadas de déficits em
habilidades sociais, o que pode desenvolver sentimentos de baixa autoestima e
inferioridade, causando, assim, problemas emocionais, de comportamento, ou no
aprendizado escolar. A escola é o local em que comumente são vistos os primeiros
sintomas na criança, por isso, precisa ser identificado e trabalhado logo, visando
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reverter à situação, para que desta forma as crianças se sintam capazes e se
desenvolvam plenamente.
Faz-se necessário propiciar experiências a essas crianças, mostrando-lhes
que é possível aprender e progredir e, para isso, é importante que esse
trabalho seja desenvolvido em um ambiente de aprendizagem no qual os
alunos tenham prazer em fazer parte (FISCARELLI; MORGADO; UEHARA,
2017, p.146),

Segundo Corso e Meggiato (2019), os problemas na aprendizagem podem ser
classificados em duas categorias: dificuldades ou transtornos. As DA dizem respeito
à baixa falta de estímulo que o aluno recebe em casa ou na escola, pouca motivação
e ou afetividade, aliado com as questões socioeconômicas precárias, sendo que
esses quadros geram prejuízos como falta de interesse e pouco rendimento escolar.
Quando isso ocorre, trabalhar com as questões emocionais dos jovens juntamente
com um bom trabalho pedagógico, são fatores que contribuem positivamente para
reverter esses casos e fazer com que a aprendizagem se torne mais fácil de ser
alcançada, pois “as dificuldades de aprendizagem são, em geral, de percurso,
transitórias, e tendem a desaparecer à medida que são sanados os fatores
causadores das mesmas” (CORSO E MEGGIATO, 2019, p. 58).
As DA podem se manifestar de forma internalizada ou externalizada. Quando
toma a forma internalizada, as crianças sofrem com sentimentos de vergonha, baixa
autoestima, não se colocam em primeiro lugar para realizar as atividades e o baixo
desempenho escolar torna-se uma realidade difícil de lidar, gerando assim, as
adversidades emocionais. Já as crianças que externalizam seus sentimentos e
desgostosos em relação às dificuldades em aprender, apresentam raiva,
comportamentos agressivos, isolamento e a falta de vontade de ir para a escola
(STEVANATO et al, 2003).
Muitas vezes, as dificuldades são por algum problema familiar, falta de
estímulo, social ou socioeconômico, não sendo somente de origem cognitiva. Nesse
sentido, Pereira et al (2018) afirma que para sanar as dificuldades, que são vinculadas
a fatores socioculturais, pedagógicos ou emocionais, o papel do psicólogo escolar é
de trabalhar com as crianças, adolescentes, equipe interdisciplinar (professores,
diretora, coordenação) e com os pais de maneira a nortear o acompanhamento dos
jovens dentro do ambiente escolar, mas realçando para os familiares envolvidos que
há a necessidade de se trabalhar fora da escola também, para que as atividades

18

sejam reforçadas atingindo a finalidade de reverter os processos que dificultam a
aprendizagem dos alunos em questão.
Oliveira (2018) nos mostra que tudo o que o aluno traz para a escola, tem
histórico social ou familiar e são os conceitos de vida que eles aprendem, pois cada
um está inserido na realidade da sua família, sendo que muitas vezes são
desconsiderados pelo profissional da educação, ainda Oliveira (2018, p. 11) cita que:
“O professor, então, precisa, consequentemente, ter sensibilidade para saber lidar
com as diferenças que há entre professor e alunos, porque somos seres históricos e
sociais”.
Souza (2018, p.30) afirma que:
Não podemos dissociar a inteligência e o funcionamento intelectual, cognitivo
e consciente, das emoções, dos conflitos inconscientes, das influências do
meio. As falhas da constelação familiar podem afetar a capacidade de pensar
da criança. A angústia ligada à insegurança que experimenta a criança diante
da incapacidade de certos pais em dar o respaldo afetivo e psicológico do
qual ela necessita, assim como certas situações do ambiente onde vive
(separação dos pais, luto, doença de um membro da família...) podem se
condensar em angústia ligada às aprendizagens da escola.

Ribeiro e Jutras (2006) também destacam, nos discursos, que as questões
socioeconômicas precárias e falta de afeto tem contribuído para o quadro situacional
das escolas brasileiras e que os professores precisam compreender seus alunos para
lhes fornecer amparo e métodos para reverter os processos escassos de
aprendizagem.
No mesmo sentido, Fiscarelli; Morgado; Uehara (2017) dizem que não se deve
atribuir a culpa pelo mau desempenho escolar ao aluno, pois essa dificuldade muitas
vezes está relacionada com fatores ambientais, familiares ou socioeconômicos que
não dependem somente do estudante. Também afirma que em muitos casos não é
considerado o ambiente em que a criança vive, com suas crenças e bagagens
culturais, e que isso, interfere diretamente com as práticas de ensino, explicando o
porquê da escola não obter mais os resultados esperados para seus alunos.
As DA geralmente são identificadas no período escolar, pois é nesse ambiente
que se mostra o desinteresse das crianças pelo estudo, sendo frequentes os relatos
de que estão sem vontade de realizarem as atividades, estão entediados ou com
problemas em entender a tarefa que lhes foi passada, mostrando resistência em
relação ao ambiente escolar. Também não se sentem à vontade para exporem para
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a turma suas tarefas ou suas produções, além de faltarem muito às aulas e
demonstrarem muito desinteresse aos conteúdos ministrados (ROSA, 2019).
Durante este processo, podem ocorrer diversos tipos de dificuldades, pois nem
todas as crianças irão aprender no mesmo tempo e com a mesma facilidade e
naturalidade. Existem dificuldades devido à falta de acesso a livros, ou de incentivo
por parte dos pais e por escolarização insuficiente ou inadequada, mas existem
também DA inerentes ao próprio sujeito aprendiz (FISCARELLI; MORGADO;
UEHARA, 2017). Este pensamento coincide com o que nos diz Oliveira (2018, p.8),
ao afirmar que “o tempo humano nem sempre está de acordo com o ciclo educacional
causando transtorno e defasagem, porque cada criança tem o seu tempo de
aprendizagem”.
Acaba se tornando responsabilidade da escola diversas demandas como lidar
com os problemas de cunho familiar e social dos alunos que possivelmente estejam
interferindo no seu desempenho escolar. Aprender a lidar e compreender com maior
clareza as DA enfrentadas pelos estudantes é um desafio que gera medo e dúvida
para a grande maioria dos professores. Mas só fazendo essa compreensão é que os
mesmos podem propiciar uma educação igualitária para todos os alunos (OLIVEIRA,
2018).
Vemos isso em Rosa (2019), ao afirmar que cabe aos pais e professores
identificar logo que se iniciam na escolarização as dificuldades das crianças,
intervindo com equipes multidisciplinares4 e elaborando mudanças na forma
pedagógica de ensino e familiar para que seja possível reverter esse processo
propiciando boas condições para os jovens com o intuito de modificar essa objeção e
promover a aprendizagem adequada para cada período escolar.
É comum, ainda hoje, no âmbito escolar, o uso de uma concepção teórica
que leva os educadores a dividirem a criança em duas metades: a cognitiva
e a afetiva. Esse dualismo é um dos maiores mitos presentes na maioria das
propostas educacionais da atualidade. A crença nessa oposição faz com que
se considere o pensamento calculista, frio e desprovido de sentimentos,
apropriado para a instrução das matérias escolares clássicas. Acredita-se
que apenas o pensamento leve o sujeito a atitudes racionais e inteligentes,
cujo expoente máximo é o pensamento científico e lógico-matemático. Já os
sentimentos, vistos como "coisas do coração", não levam ao conhecimento e
podem provocar atitudes irracionais. Produzem fragilidades de segundo
plano, próprias da privacidade "inata" de cada um. Seguindo essa crença, as
instituições educacionais caminharam para a ênfase da razão, priorizando
4

Fazem parte das equipes multidisciplinares, profissionais de diferentes áreas que atuam em conjunto
para auxiliar de forma mais ampla um indivíduo ou determinada situação (TAVARES et al., 2012).
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tudo o que se relaciona diretamente ao mérito intelectual (VASCONCELOS,
2004, p.617).

Assim, mostra-se essencial o psicólogo escolar, que pode intervir na prevenção
ao trabalhar aspectos emocionais, autoestima e a motivação com os alunos no
ambiente educacional visando à inclusão do mesmo, proporcionando-lhes
acolhimento, respeito e saúde no padrão físico, psíquico e emocional (PEREIRA et al,
2018).
Vygotsky (1994 apud TASSONI, 2000) afirma que o processo interacional é de
extrema importância para o processo de aprendizagem das crianças, sendo que é a
partir da cultura e do meio em que vive que ela se desenvolve. Através das suas
crenças e da herança cultural, os indivíduos adquirem formas abstratas de
pensamento com o passar do tempo, o que faz com que consigam ter uma visão mais
ampla da realidade, auxiliando nos processos de obtenção do conhecimento.
Os modelos avaliativos que estão em vigor nas escolas, tornam-se muitas
vezes um empecilho para os alunos que possuem DA, pois podem ser vistos como
métodos de punição ou de controle. Mas também, faz-se necessário utilizar-se de
provas e avaliações para que seja possível identificar os níveis em que cada aluno se
encontra o que se torna um desafio para a comunidade escolar resolver (OLIVEIRA,
2018).
“A dificuldade de utilizar e exprimir os conhecimentos adquiridos que certas
crianças e adolescentes podem encontrar durante a vida escolar se manifesta, às
vezes, através do que podemos chamar de uma inibição intelectual” (SOUZA, 2018,
p. 29). Ainda para Souza (2018), as crianças e adolescentes estudam e aprendem,
não demonstrando falta de vontade por parte do estudante, mas mesmo com
interesse, apresentam dificuldades em absorver os ensinamentos passados, ou
mesmo quando aprendem, não conseguem aplicar os conteúdos na prática, tornandose uma inibição de ordem intrapsíquica.
Devida a essa questão, as crianças podem ser prejudicadas interferindo
diretamente no seu desenvolvimento e interferindo no seu ajustamento subsequente.
Segundo Santos e Marturano (1999) [...]. Entre os seis e doze anos de idade,
a criança passa pela fase em que acontece a crise evolutiva, que é decorrente
do desafio da produtividade versus inferioridade, período no qual a criança
sente a necessidade de ser reconhecida e valorizada pela sua capacidade de
realizar tarefas (SILVA; SILVA, 2019, p. 103).
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Deve-se salientar que existem dois tipos de “inibição”, a que deixa a criança
distinguir o material cognitivo importante para resolver uma tarefa ou problema,
descartando o que não é necessário e a inibição psicoafetiva que é um processo
inconsciente que leva a criança a não conseguir assimilar os conhecimentos
ensinados e a prática desses conteúdos, fazendo com que surja um bloqueio na hora
das avaliações ou atividades, e mesmo que a criança estude, o professor questiona
sobre os ensinamentos passados e ela não consegue responder (SOUZA, 2018).
Após essa reflexão, concluímos que é necessário no âmbito escolar, olhar o
aluno como um todo, percebendo suas dificuldades e entendendo que as mesmas
podem ser decorrentes de processos emocionais falhos ou da realidade de
desigualdade social em que o jovem vive, não o culpando por sua objeção do
conhecimento. Oliveira (2018) também nos mostra que é preciso lembrar que cada
um tem seu tempo de aprendizado, não sendo único para todos, e que isso precisa
ser respeitado. Entendendo a importância do papel da escola e da família na vida das
crianças, pois é preciso trabalhar em conjunto, para que as mesmas consigam
desenvolver-se de maneira saudável e com oportunidades de ultrapassarem as
barreiras que as impedem de adquirir o conhecimento.
Sabe-se que o processo afetivo contribui para muitas situações na vida dos
indivíduos. Aprofundando isso, a afetividade, que veremos no texto a seguir, está
presente em todos os seres humanos, sendo abrangente e gerindo nossas vidas de
muitas maneiras. Quando manifestada de forma positiva e bem regulada, contribui
para os processos de motivação, sendo que, na infância, faz com que as crianças
adquiram o conhecimento de forma leve e aumentem seu rendimento escolar,
diminuindo as chances de DA.
1.3 AFETIVIDADE
O conceito de afetividade é muito amplo e precisa ser diferenciado das suas
bases biológicas e das suas manifestações de origem psicológica, que envolvem os
sentimentos e as paixões. Ou seja, a definição de afetividade é utilizada para designar
os processos funcionais abrangentes dos seres humanos, englobando e fazendo um
elo desde as bases orgânicas (emoções), até as sensações mais intensas como os
sentimentos, pois a emoção é a expressão e a forma como se manifesta a afetividade
(ALMEIDA, 2008).
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No mesmo sentido, a afetividade apresenta-se através de várias manifestações
que ficam mais complexas durante o desenvolvimento, pois, como vimos
anteriormente, se expressam desde as bases orgânicas, emocionais, até as relações
cognitivas, como os sentimentos. As emoções são respostas químicas e orgânicas
que têm origem nas memórias emocionais. Já o sentimento diz respeito às respostas
das emoções que conduzem como as pessoas se sentem diante de determinada
emoção (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010).
Mattos (2008) nos mostra que a afetividade é um fator muito complexo de lidar,
pois está entre o bem-estar e o mal-estar do indivíduo. Quando se encontra o bemestar emocional, faz com que o aluno faça uma correlação do que está sendo proposto
pelo educador e seus sentimentos favoráveis, agindo diretamente no aprendizado e
tornando o processo de aprender menos complexo, conseguindo absorver melhor os
ensinamentos. Quando lhe é propiciado um elo afetivo sincero e eficaz, faz com que
ele desenvolva sua inteligência emocional, obtendo como resultado melhor
desempenho na escola e na sua vida social, pois gera motivação, confiança,
participação ativa nas aulas e o interesse no aprendizado.
Essa definição é confirmada por Almeida (2002, p.2), quando diz que “A
afetividade [...] está sempre relacionada aos estados de bem-estar e mal-estar do
indivíduo. A afetividade se desenvolve, podendo ser identificada, em duas etapas,
sendo a primeira de base mais orgânica, e a outra de base mais social”.
No mesmo sentido, Wallon (1959, p.288 apud ALMEIDA, 2008, p.347), quanto
as bases orgânicas e sociais, nos mostra que segundo ele:
Entre esses dois fatores existe uma relação estreita tanto que as condições
medíocres de um podem ser superadas pelas condições mais favoráveis do
outro. Essa relação recíproca impede qualquer tipo de determinismo no
desenvolvimento humano, tanto que “…a constituição biológica da criança ao
nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus efeitos podem ser
amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da sua existência,
onde a escolha individual não está ausente”.

Dessa forma, a afetividade não é mais determinada somente pelos fatores
orgânicos, mas sim, pelo meio social em que a criança vive, pois durante seu processo
de desenvolvimento as manifestações de afetividade, juntamente com a forma com
que as mesmas são expressas se modificam, uma vez que a criança passa a ter novos
conhecimentos sobre a vida e começa a adquirir sua maturidade (ALMEIDA, 2002).
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Para que o desenvolvimento dos indivíduos aconteça, suas manifestações não
irão se apresentar de forma padronizada ou contínua, mas sim, a pessoa irá passar
por um processo de conflitos, integração, adaptação e alteração nos conjuntos
funcionais afetivos e cognitivos, sendo que esses dois conjuntos irão prevalecer
sempre ao longo dos estágios de desenvolvimento, revezando-se e alternando-se
entre si (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010).
Durante o desenvolvimento da criança, ela passa por diversas formas de
estabelecer suas relações sociais com os outros. Isso se deve ao fato de estarem
envolvidos os processos de maturação, incluindo a idade e a própria vivência social,
que faz com que reflita na maneira em que vai construir seu campo afetivo. Almeida
(2008) cita como exemplo o estágio personalista, onde ressalta que a criança adquire
sua autonomia através dos conflitos que estabelece com as outras pessoas, pois,
através

dessas

relações,

são

despertados

os

sentimentos,

denominados

manifestações afetivas, sendo de grande importância para construir as relações com
outros indivíduos.
O processo de afetividade e seu papel para a subjetividade das pessoas são
discussões antigas, datadas desde os grandes filósofos, onde seu contexto
relacionado com a razão, emoções e sentimentos, gerou diversos debates e dividiu
opiniões. Por um lado, alguns valorizavam o antagonismo existente entre razão e
sentimento, já outros diziam que um papel prevalecia mais em relação ao outro
(VASCONCELOS, 2004).
O conceito de afetividade foi estudado por profissionais famosos, como Piaget
e Wallon, os quais descreveram de formas diferentes afetividade, sem negar, no
entanto, sua importância.
Piaget, de acordo com Morais (2018) estabeleceu uma diferenciação entre as
funções de ordem cognitiva e as de ordem afetiva, dizendo que as mesmas possuíam
diferente natureza, mesmo que fossem inseparáveis na conduta dos indivíduos.
Distinguindo-as, primeiramente afirma que as funções cognitivas têm relação desde a
percepção e as operações sensório-motoras5, até a inteligência abstrata, e já a afetiva,
abrange os sentimentos, sendo os de interesse, vontade, satisfação ou insatisfação
5

É o estágio de 0 (zero) a 2 (dois) anos da criança, onde ela começa a se desenvolver e aprender,
sendo fundamental para o desenvolvimento cognitivo. “Suas realizações formam a base de todos os
processos cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensório-motores são as primeiras formas de
pensamento e expressão; são padrões de comportamento que podem ser aplicados a diferentes
objetos em diferentes contextos” (CAVICCHIA, 2010, p.4).
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por exemplo. No entanto, não nega que é preciso dos dois processos para que haja o
processo de aprendizagem na criança, ela necessita tanto da afetividade quando da
cognição para absorver e interpretar os problemas e conseguir resolvê-los.
Já na teoria de Wallon, segundo Luz (2016), a afetividade vem antes da
formação sensório-motora e cognitiva, pois o pensamento sincrético, que é a primeira
forma de pensar, tem bases de ordem afetiva. Ainda seguindo esse raciocínio, os
pensamentos categoriais (representações próprias dos acontecimentos que vivência),
e temporais (consciência autônoma em relação a si diante do outro), são enraizados
pelas experiências afetivas do indivíduo, porque somente a partir disso, os
pensamentos abstratos das crianças vão tomar forma e se desprendem do
subjetivismo, virando cada vez mais diretivo e se torna objetivo, sendo, mais centrado
no objeto do conhecimento.
Torna-se um desafio para os teóricos entender o porquê de a dimensão afetiva
permanecer distante das relações quando se trata do tema ensino-aprendizado, uma
vez que sua importância é de extrema funcionalidade e foi reforçada por diversas
teorias psicológicas de diversas áreas (LEITE, 2012). Mas nem sempre foi vista dessa
maneira, inicialmente nem mesmo a área psicológica via fundamentação no processo
indissociável desses elementos, como podemos observar no trecho a seguir:
Até o início do século XX [...] os empiristas "cuidaram" da razão e os inatistas
da emoção. Posteriormente, com a consolidação de grandes teorias
psicológicas como a gestalt, a psicanálise, o behaviorismo, a epistemologia
genética, a psicologia cultural e a psicologia sócio-histórica, o problema passa
a ser debatido de modo mais aprofundado por cada modelo e começam a
aparecer estudos sobre as relações entre cognição e afetividade. Mesmo
assim, aos olhos do consumo, cada teoria acabou se dedicando mais a um
aspecto que ao outro. Além disso, algumas teorias, como, por exemplo, o
behaviorismo, insistem em continuar alimentando uma distinção radical entre
cognição e afetividade. Desse modo, mesmo no campo da psicologia,
persiste a ideia de que cognição e afetividade são instâncias dissociadas
(VASCONCELOS, 2004, p. 617).

O processo de afetividade, no contexto da educação, nem sempre foi visto
como algo relevante, pois era considerada sem validade, e que somente tinha sentido
quando utilizada para lidar com os alunos que não se encaixavam no padrão escolar,
não visando à prevenção dos estudantes que possuíam alguma dificuldade em
aprender (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010 apud MORAIS, 2018).
Hoje em dia, já temos uma visão conceitual diferenciada, pois a relação do
processo de afetividade na interação entre os professores e pais com os alunos
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tornou-se algo fundamental e extremamente relevante para serem observados e
analisados por parte dos profissionais da educação diante das práticas pedagógicas.
Assim, a afetividade tem se tornado cada vez mais passível de se tornar um
instrumento de trabalho do psicólogo escolar, pois o mesmo entendendo esse
processo como facilitador para as práticas dentro da sala de aula, visa o melhor
rendimento e motivação do aluno, diminuindo as chances de frustrações e fracassos
escolares por parte das crianças (GASPAR; COSTA, 2011).
Desse modo, como nos mostra Andrade (2016), podemos concluir que o
processo afetivo contribui positivamente para as manifestações psicológicas que
englobam as percepções, pensamentos, memória e motivação, além de promover a
harmonia da personalidade humana na afetividade. Colabora também de várias
maneiras e é de extrema relevância para as relações na vida das pessoas,
principalmente quando aliada ao processo educacional, que traz diversos benefícios
para os alunos e promove maior facilidade, contribuindo para a aprendizagem dos
mesmos.
Cabe ao psicólogo escolar, junto com os profissionais da pedagogia,
observarem e aplicarem o conceito dentro de seus ambientes de trabalho, para que
se possa fazer a inclusão da afetividade de modo a melhorar os processos de
aprendizagem dentro das instituições de ensino, de todas as categorias (SANTOS et
al, 2019).
Entende-se que a afetividade e motivação são alguns dos pontos principais
quando falamos de bom desempenho escolar, pois os jovens precisam desenvolver
suas habilidades sociais para obter melhor desenvoltura e diminuir as chances de DA,
conforme será descrito abaixo.
1.4 AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
A escola é o primeiro recinto em que a criança tem contato com pessoas fora
do seu ambiente familiar, é também o alicerce da aprendizagem e, quando oferece as
condições propícias para as crianças, torna-se a base do ensino para elas, sendo
sinônimo de segurança e proteção. Além do fato de que, para a criança se desenvolver
de forma saudável e adequada dentro do âmbito escolar e social, ela necessita que
haja ali relações interpessoais positivas, com apoio, motivação e aceitação, fazendo
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assim, com que o sucesso dos objetivos da educação seja alcançado (KRUEGER,
2019).
“Isso implica novos desafios para educação e para escola. Dentre eles
podemos incluir o questionamento acerca do lugar da afetividade e suas relações com
a cognição no campo educacional” (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010, p. 23).
Assim também, nos mostram Veras; Ferreira (2010, p. 220) ao afirmar que:
A tradicional valorização da dimensão cognitiva em detrimento da afetiva, na
trajetória do pensamento e do conhecimento humano, e a visão dualista do
homem enquanto corpo/mente, matéria/espírito, afeto/cognição têm
dificultado a compreensão das relações entre ensino e aprendizagem e da
própria totalidade do ser, limitando o processo de formação de estudantes de
vários níveis de escolaridade.

Mattos (2008) explica que o mundo está em constantes mudanças sempre, e
isso interfere em todas as estruturas de uma pessoa, como a vida social e escolar. Há
cada vez mais um padrão a seguir quando se fala de inclusão no âmbito escolar e
isso precisa ser revisto, pois quando trabalhamos com crianças que possuem
problemas ou DA é necessário que haja um trabalho referente às diferenças de cada
um, assim para com as crianças que não apresentam nenhum déficit, visando
enriquecer o aprendizado de todos, não rotulando os que necessitam de ajuda, mas
incluindo-os na escola de maneira natural e de forma que todos neste ambiente
percebam que é normal ser diferente, pois cada um tem sua subjetividade.
O princípio para se aprender de forma saudável e efetiva, antes da questão
cognitiva, é a afetividade, pois através dela é possível estabelecer interação social,
que está vinculada ao processo de aprender e assim torna-se mais dinâmico. A
aprendizagem na escola envolve a interação com várias pessoas como os
professores, outros alunos e o diretor, além dos materiais didáticos e o conteúdo
escolar. Isso nos mostra que o ambiente escolar não é estabelecido somente pelo
campo cognitivo, pois para se relacionar com os demais indivíduos, sempre haverá
uma base afetiva no meio das relações sociais (TASSONI, 2000).
Segundo Ribeiro e Jutras (2006), a importância da afetividade no campo de
ensino e aprendizagem se deve ao fato da contribuição para a estrutura de um
ambiente compreensível, confiável, motivacional, de respeito mútuo a até amoroso,
que trazem inúmeros benefícios para a aprendizagem escolar. Da mesma forma com
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que a afetividade é fundamental para a psicogênese6 dos indivíduos, a cognição
também exerce papel de extrema relevância para a sua construção, pois o
desenvolvimento saudável e completo tem constante relação com as bases biológicas
e as interações sociais do ambiente em que está inserido, sendo os dois processos
primordiais para o surgimento da inteligência (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010).
Almeida (2002) concorda com isso, ao afirmar que tanto afetividade quanto
inteligência estão sempre evoluindo ao longo da maturação das pessoas, não sendo
um processo estagnado e permanente, uma vez que para ele “são construídas e se
modificam de um período a outro, pois, à medida que o indivíduo se desenvolve, as
necessidades afetivas se tornam cognitivas” (ALMEIDA 2002, p. 6).
O objetivo do processo educacional é proporcionar ao educando o
desenvolvimento da sua compreensão e experiência utilizando de forma positiva e
equilibrada sua capacidade emocional. Assim, o aluno adquire desenvoltura para
realizar as atividades pedagógicas e facilita seu crescimento e suas relações com os
professores e demais indivíduos. Para isso, os profissionais da educação precisam
identificar as diferenças em seus alunos, suas formas individuais de comunicação e
as diferentes maneiras de se expressarem, aprendendo a ouvir e perceber as
necessidades e possibilidades nas crianças, proporcionando ao educando o
conhecimento sobre si mesmo e promovendo a autoconfiança, fornecendo assim,
ferramentas como motivação e engajamento necessário para a aprendizagem dos
estudantes (MATTOS, 2008).
Observa-se o mesmo em Ribeiro e Jutras (2006), pois dizem que para se obter
resultados significativos na relação educativa, é necessário o processo de afetividade,
caso o contrário, o aluno não alcançará os resultados positivos esperados para o
ensino. Visto que, em um ambiente afetivo, a criança constrói uma autoimagem
positiva, sente-se segura e mostra-se calma e tranquila, participando e interagindo
com os demais colegas e professores, contribuindo assim, para que os objetivos
educativos sejam alcançados. Já no ambiente que não ocorre esse processo, o aluno
perde o interesse pelo ensino, rejeita o professor e a disciplina, não frequenta mais as

6

“O termo psicogênese pode ser compreendido como origem, gênese ou história da aquisição de
conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa, processo que ocorre ao longo de todo o
desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância, e aplica-se a qualquer objeto ou campo de
conhecimento” (BREGUNCI, 2019, p.1).
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aulas e posteriormente pode evadir-se da escola, contribuindo para seu fracasso
escolar.
O educador deve ter consciência da importância da afetividade, pois a
motivação é algo positivo, uma vez que estimula o aluno para a realização do
ensino-aprendizagem, e que ensinar é partilhar conhecimentos, é se dar na
forma de amor, carinho e compreensão, aprendendo juntos em caminhos
paralelos, transformando assim o desenvolvimento de um outro ser, um mais
integrado[...].Existem características variadas em toda ação educativa, que
são próprias de cada educador, que devem ser levados em conta, uma vez
que lidam com a formação de seres humanos e trabalham com aspectos
cognitivos e afetuosos, levando então a diversificar suas atitudes para
entender as diferentes demandas escolares e sociais (SOUSA; RAMOS;
SOUSA, 2018, p.12).

Nesse sentido, quando abordamos a relevância de entender as diferentes
demandas da escola, integrando o aluno e evitando o fracasso escolar, é importante
falar sobre inclusão. Assim como pontua Mattos (2008), ao dizer que a educação
inclusiva se baseia sob a perspectiva sócio-construtiva7 de Vygotsky, que se refere ao
fato de que, para constituir o conhecimento do educando, são necessárias as
interações sociais adequadas, que envolvem a afetividade.
Mattos (2008) prossegue afirmando que a inclusão na escola se refere à forma
com que as crianças são inseridas no ambiente social e educacional, de maneira a
fazer algo para que as mesmas continuem na escola e não sejam excluídas por
alguma diferença que possuem. “Incluir requer considerar peculiaridades, requer
cruzamento de culturas, requer olhar a singularidade de cada um dentro da
pluralidade, requer olhar a parte no todo e o todo na parte” (MATTOS, 2008, p. 52).
Considerando as crenças e valores de cada um, assim como as emoções que estão
envolvidas no relacionamento interpessoal delas.
Já para compreender a teoria das representações sociais, é preciso aprofundar
o sentido que os profissionais da educação, no seu dia-a-dia, atribuem à afetividade
e o manejo que desenvolvem para contornar os obstáculos com que se deparam para
conciliar o

processo

cognitivo

com

a dimensão afetiva. Através dessas

representações, pode-se verificar o conhecimento tanto pela forma com que os
professores mantêm as relações com as crianças, quanto como isso influencia e
interfere nas dinâmicas do processo de aprendizagem. Sendo que, é por meio da

7

“O sócio-construtivismo é uma teoria que vem se desenvolvendo, com base nos estudos de Vygotsky
e seus seguidores, sobre o efeito da interação social, da linguagem e da cultura na origem e na
evolução do psiquismo humano” (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001, p.51).
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forma como o professor se expressa que é possível identificar as concepções e formas
de agir desse profissional em relação a sala de aula, o que vai interferir diretamente,
tanto positivamente quanto negativamente, na aquisição de aprendizado dos alunos
(RIBEIRO; JUTRAS, 2006).
Para isso, é importante haver uma base de afetividade no ambiente escolar
como um todo, para que se ensine a prática desde cedo, aos futuros profissionais,
que geralmente acabam adotando a postura que viram de seus mestres quando
chegam à mesma posição. Pois a negligência afetiva traz consequências negativas
para os alunos, precisando assim, desenvolver nos futuros profissionais da educação,
outras competências ora as de bases intelectuais e cognitivas, fugindo do modelo
antecessor que visava somente à questão cognitiva e deixava de lado a importância
afetiva (RIBEIRO, 2010).
Veras e Ferreira (2010) expõem que ao verificar a atitude do professor em sala
juntamente com aquisição de aprendizagem do aluno, percebe-se que o educador tem
papel fundamental de mediação, favorecendo ou não à obtenção fundamental de
conhecimento para o aluno. A conduta que o professor exerce na sala de aula afeta
de alguma forma a experiência de aprendizagem do aluno, podendo ser positiva ou
negativamente.
Também se vê isso em Tassoni (2000, p.13), quando afirma que:
Quando se assume que o processo de aprendizagem é social, o foco deslocase para as interações e os procedimentos de ensino tornam-se fundamentais.
O que se diz, como se diz, em que momento e por quê; da mesma forma que,
o que se faz, como se faz, em que momento e por quê, afetam profundamente
as relações professor-aluno, influenciando diretamente o processo de ensinoaprendizagem. O comportamento do professor, em sala de aula, expressa
suas intenções, crenças, seus valores, sentimentos, desejos que afetam cada
aluno individualmente.

A partir das explanações, podemos afirmar que o processo afetivo está
diretamente ligado com as atitudes tomadas pelos professores dentro da sala de aula,
mesmo que inconscientemente, o profissional estará proporcionando impactos
positivos ou negativos na individualidade da criança. Interferindo na relação que o
aluno irá estabelecer com os conteúdos ministrados em sala, reafirmando que “a
qualidade da mediação pedagógica, portanto, é um dos principais determinantes da
qualidade dos vínculos que se estabelecerão entre os sujeitos/alunos e os
objetos/conteúdos escolares” (LEITE, 2012, p. 365).
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Assim como para Mattos (2008), entendemos que há uma significativa
diferenciação entre o subjetivismo de cada indivíduo e seus diversos e complexos
comportamentos, logo como as diferentes vivências e realidades sociais e culturais
de cada um. Também compreendemos que o sucesso e a permanência escolar do
aluno estão vinculados com a motivação, aceitação e autoconfiança que ele adquire
no momento que se inicia no ambiente escolar, facilitando a efetiva aprendizagem,
pois dessa forma acrescenta Mattos (2008, p. 57), “o domínio afetivo possibilita o
desenvolvimento das relações afetivas, permitindo que acontecimentos exteriores –
quando positivos – dirijam o comportamento dos educandos, para que assumam o
compromisso com a sua aprendizagem”.
Vale ressaltar também o papel fundamental da família nesse processo.
Conforme Zeni (2012) os pais são a base que a criança precisa para desenvolver-se
de forma mais plena e efetiva. De nada adianta os professores trabalharem as
questões afetivas se em casa não há o reforço necessário para que ela atinja seus
objetivos. Dessa forma, não se deve deixar de lado a verdadeira importância da
afetividade no processo de aprendizagem, tanto no ambiente escolar quanto no
familiar, pois é fundamental para que os jovens tenham mais facilidade e autonomia
em aprender de forma saudável e completa.
Assim, tanto família quanto educadores são sem dúvidas, peças
fundamentais nesse processo de educar verdadeiramente, mas para que haja
esse processo educativo verdadeiro é necessário que algo mais permeie
essa relação da criança com a família e com a escola. É esse algo a mais
que falta em diversas famílias e instituições de ensino, e este algo a mais a
que me refiro, é a afetividade, que pode proporcionar uma relação mais
estreita entre as crianças e aqueles que fazem parte do seu meio educativo.
Muitos têm comentado que a educação afetiva deveria ser dentre tantas
outras a primeira preocupação dos educadores e das famílias, pois é
justamente esta afetividade que vai condicionar o comportamento, o caráter
e a atividade cognitiva da criança, sem esquecer que a preparação da criança
para a vida escolar e posteriormente para a vida em sociedade, passa pelo
desenvolvimento de competências emocionais, como a confiança,
curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de relacionamento,
de comunicação e de cooperação, e tudo isso se torna muito mais simples
quando se estabelece um vinculo entre a criança e a família e ainda o
educador (ZENI, 2012, p. 12).
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2

DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

2.1 TIPO DE PESQUISA
A pesquisa proposta foi aprovada de acordo com o Comitê de Ética (CEP), sendo
CAAE: 20133519.0.0000.5593 e número do parecer 3557411 (anexo A), com o projeto
inicialmente denominado “Despertar através da socioafetividade, o gosto pela
aprendizagem nas crianças com dificuldades de aprendizagem da Rede Municipal de
Educação, que frequentam o Projeto Despertar na UNIARP” sendo alterado
posteriormente para o atual título deste trabalho, visando a melhor compreensão
sobre o tema realmente proposto.
Seu caráter foi qualiquantitativo, sendo que a parte qualitativa proporcionou a
análise subjetiva das pessoas envolvidas, e a pesquisa quantitativa os testes
Colúmbia e Matrizes de Raven, bem como as comparações dos dados referente as
triagens das crianças e os dados estatísticos do Projeto, pois segundo Teixeira (2015,
p. 11): “[...] não se deve considerar o qualitativo e o quantitativo de forma isolada, pois
ambos os tipos de abordagem têm o mesmo objetivo e constituem procedimentos de
pesquisa que muitas vezes se completam.” As questões abordadas foram analisadas
e avaliadas através da obtenção de dados por meio de questionários e testes
psicológicos aplicados, assim como pesquisas bibliográficas e análise da evolução
das crianças participantes do Projeto Despertar.
Os métodos de análise de dados que se traduzem por números (quantitativo)
podem ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais.
Mais ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de
metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de eventos,
fatos, processos. As duas abordagens demandam, no entanto, o esforço de
reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado
(GATTI, 2004, p.13).

2.2 POPULAÇÃO
A pesquisa foi realizada na UNIARP, pelo Projeto Despertar (Insight), com
crianças da Rede Municipal de Ensino de Caçador/SC, na faixa etária de 6 (seis) a 12
(doze) anos, sendo 2(dois) meninos e 2(duas) meninas, com dificuldades de
aprendizagem, afetividade e/ou interação social. Também foram aplicados
questionários e entrevistas com 6 (seis) professores destes alunos selecionados,
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4(quatro) responsáveis, 3 (três) coordenadores do Projeto Despertar (Insight), a
coordenadora de Graduação do Curso de Psicologia da UNIARP e a responsável pela
educação inclusiva de Atendimentos Especializados (AEE) da Secretaria Municipal de
Educação. Totalizando 19 (dezenove) pessoas envolvidas, sendo 15 (quinze) adultos
e 4 (quatro) crianças. Para todos os participantes foi solicitado a assinatura do TCLE
– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tanto de maiores de idade (anexo B)
quanto o de menores de idade (anexo C), sendo este, assinado somente pelos
responsáveis das crianças, bem como a assinatura do termo de autorização do uso
de imagem (anexo D).
2.3 PROCEDIMENTOS
Realizou-se um estudo de caso, que serviu “[...] como instrumento de
investigação, uma modalidade de pesquisa que pode ser aplicada em diversas áreas
do conhecimento” (VENTURA, 2007, p. 383), sendo realizada a análise detalhada do
procedimento investigativo com 4 (quatro), das 30 (trinta) crianças do período
vespertino do Projeto Despertar, com coleta de dados e aplicação dos testes
psicológicos de Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS) e Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven, aplicação de questionário com os pais, professores,
coordenadora do curso de graduação de Psicologia da UNIARP, responsável pela
educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Caçador/SC e
coordenadores do Projeto Despertar (Insight), para a investigação da possível
melhora no desempenho escolar das crianças a partir do trabalho realizado no Projeto.
A literatura nos confirma isso, pois para Ventura (2007, p.384):
Na posição de Lüdke e André, o estudo de caso como estratégia de pesquisa
é o estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve
ser sempre bem delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também
distinto, pois tem um interesse próprio, único, particular e representa um
potencial na educação.

2.3.1 Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS)
“A Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS) é um teste psicológico
individual de fácil aplicação, que fornece uma estimativa da capacidade de raciocínio
geral de crianças com idade entre 3 anos e 6 meses e 9 anos e 11 meses”
(BURGEMEISTER et al 2011, p. 1).
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No teste a criança deve resolver problemas apresentados visualmente
utilizando a capacidade de abstração e formação de conceitos [...] devido à
praticidade na aplicação, correção e interpretação a CMMS se tornou uma
medida popular na avaliação neuropsicológica de crianças pré-escolares e
escolares (MULLER; SCHLOTTFELDT; MALLOY-DINIZ, 2018, p.17).

Conforme está descrito no Manual do CMMS (2011), o teste é composto por 92
(noventa e dois) itens, cada tópico consiste de uma série de 3 (três) a 5 (cinco)
desenhos impressos num cartão de 6 (seis) por 9 (nove) polegadas e em cada uma
delas a criança precisa escolher a figura que se diferencia das demais, de modo a
selecionar apenas uma. Sua aplicação dura em média de 15 (quinze) a 20 (vinte)
minutos (BURGEMEISTER et al, 2011).
“O CMMS mede capacidades de raciocínio geral que são especialmente
importantes para o sucesso na escola, onde é enfatizada a capacidade para discernir
as relações entre vários tipos de símbolos” (BURGEMEISTER et al, 2011, p. 3).
É importante considerar neste teste, a idade cronológica8 da criança, que é feita
a partir da idade atual dela, subtraindo o dia em que o teste foi aplicado, obtendo a
idade cronológica em dias, meses e anos, isso é essencial, pois no teste existem
níveis de A até H, os resultados são analisados pelas respostas das crianças às
figuras correspondentes aos níveis dos quais fazem parte, sendo delimitados pela sua
idade cronológica (BURGEMEISTER et al, 2011).

2.3.2 Matrizes Progressivas Coloridas de Raven
“O Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven é um teste de
inteligência não verbal, que avalia mais especificamente o fator “g”, proposto por
Sperman” (ANGELINI et al, 1999, p. IX).
De acordo com Pasquali, Wechsler e Bensusan (2002, p. 103), o fator “g”
proposto por Sperman, tem como definição o fator geral, ou seja, “representa o
raciocínio analógico, contendo tanto os componentes concretos quanto os abstratos

8

Refere-se à quantidade exata em dias, meses e anos da existência de uma pessoa. Está relacionada
também com o desenvolvimento mental e físico nas crianças e jovens, assim, podem ser separados
grupos específicos que condizem com a idade cronológica de cada criança, visando adequá-las ao
nível de desenvolvimento ideal para cada uma (FOLGADO et al, 2006).
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(raciocínio analógico-concreto e raciocínio analógico-abstrato), bem como os
componentes do raciocínio dedutivo9”.
O teste é um instrumento elaborado para crianças na faixa etária de 5 (cinco) a
11 (onze) anos e meio e conforme Pasquali, Wechsler & Bensusan (2002, apud
MULLER; SCHLOTTFELDT; MALLOY-DINIZ, 2018, p.19):
A versão traduzida e adaptada para o Brasil (Angelini et al., 1999) consiste
em 36 matrizes, divididas em três séries de 12 itens ordenados em dificuldade
crescente: A, Ab e B. Os estímulos consistem em matrizes coloridas com uma
parte faltante. O objetivo do examinando, para cada item apresentado, é
indicar qual é a alternativa correta dentre 6 opções apresentadas. Para
completar corretamente a figura, é necessário que o probando 10 perceba as
variações de diferença, similaridade, identidade, mudança, simetria,
orientação e complementação existentes em cada estímulo.

2.3.3 Questionário sociodemográfico
Para Franco et al (2003) o questionário sociodemográfico é um estudo onde
são coletados dados como idade, gênero e outros, e tem como objetivo o
levantamento da relação entre as diversas constantes de um grupo, bem como a
utilização da triagem, para conhecimento mais específico referente ao público alvo. O
questionário foi realizado para obtenção de dados pessoais acerca do conhecimento
aprofundado do Projeto Despertar, desde o início com as primeiras coordenadoras,
até a coordenação atual, sendo executado também com a coordenadora do Curso de
graduação de Psicologia da UNIARP, para investigação sobre a importância do
Projeto para a Universidade e para as crianças, e com a responsável pela educação
inclusiva de Caçador/SC.
Com os professores dos alunos selecionados foi utilizado o questionário afim
de obter informações sobre suas melhoras no rendimento escolar e interacional e com
os pais das crianças para obter informações sobre seus avanços no dia-a-dia, tanto
na questão afetiva e interativa, quanto na percepção dos mesmos em relação à vida
escolar.

9

É o raciocínio decorrente de um processo lógico ao qual é necessário chegar-se a uma conclusão
baseada nos argumentos apresentados inicialmente (NETO; BREDA; GODINO, 2011).
10
Termo utilizado para nomear uma pessoa que esteja sendo submetida a uma pesquisa ou esteja
realizando um teste (MULLER; SCHLOTTFELDT; MALLOY-DINIZ, 2018).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente estudo buscou relacionar os relatos dos pais e professores das 4
(quatro) crianças do Projeto Despertar selecionadas para a referida pesquisa, sendo
2 (dois) meninos e 2 (duas) meninas, juntamente com os coordenadores que já
geriram o Projeto, a coordenadora do Curso de Psicologia da UNIARP, e a
responsável pela educação inclusiva da Secretaria Municipal da Educação de
Caçador/SC, para investigar a relevância do Projeto e seus possíveis resultados
positivos na vida destas crianças que possuem DA.
Para esta análise, foram utilizados os dados das triagens das crianças
(conforme modelo em anexo E), as informações passadas pelos responsáveis e os
questionários sociodemográficos, aplicados aos adultos da pesquisa, sendo para os
responsáveis (apêndice A), professores (apêndice B), coordenação do Curso de
Psicologia (apêndice C), coordenadoras do Projeto Despertar (Insight) – (apêndice D)
e para a responsável pela educação inclusiva (apêndice E). Já para as crianças, foram
aplicados 2 (dois) testes psicológicos, sendo a Escala de Maturidade Mental Colúmbia
(anexo F) e as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (anexo G), avaliando suas
capacidades de raciocínio, para constatar ou não os déficits intelectuais dos mesmos.
O objetivo de realizar as entrevistas com os pais e professores foi comprovar
as mudanças nas crianças, de acordo com a percepção das pessoas que sempre
estão com elas, tanto na escola como em casa, pois como as vemos somente uma
vez por semana, professores e responsáveis são quem podem dar um parâmetro mais
confiável para se analisar os comportamentos e melhoras no dia-a-dia das crianças.
Os

temas

das

entrevistas

foram

baseados

nos

questionários

sociodemográficos, com perguntas abertas, e visando maior facilidade, foi solicitado
a todos os envolvidos permissão para serem gravadas as conversas, a fim de
transcrever de forma mais fidedigna o que foi coletado durante o processo, salvo as 2
(duas) professoras da criança II e 1 (uma) das professoras da criança III que
responderam somente o questionário sem contato direto.
3.1 HISTÓRIA DO PROJETO DESPERTAR (INSIGHT)
Devido à ausência de documentos anteriores ao Projeto Despertar, reaberto
em 2018, quando ainda era denominado de Insight, os dados basearam-se nas
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memórias das coordenadoras, por isso, algumas datas podem divergir das originais,
uma vez que as lembranças podem equivocar-se devido ao longo tempo em que o
mesmo ocorreu. Como foi o caso da segunda coordenadora do projeto, que se lembra
de geri-lo no período de ago/2014 a jan/2015, mas no balanço social 11 do site da
própria UNIARP consta seu nome como coordenadora do referido com atuação desde
o ano de 2010.
Primeiramente, o estudo referiu-se à pesquisa realizada com 3 (três)
coordenadoras do Projeto Despertar (Insight), desde a que elaborou o Projeto, até a
atual gestora, além da coordenadora do Curso de Psicologia. Para melhor
compreensão, as coordenadoras foram denominadas como coord.I, coord.II, coord.III
e coord.IV, sendo respectivamente, primeira coordenadora do projeto, no período de
2005 a 2008 - e fundadora do mesmo; segunda coordenadora do projeto, no período
de ago/2014 a jan/2015; coordenadora atual do projeto a partir de jul/2018 a
atualmente e a coordenadora do Curso de Psicologia desde 2009. Todas foram
questionadas sobre o início do Projeto e os motivos que levaram a começá-lo dentro
da Universidade.
Surgiu a partir de uma demanda da clínica, no Núcleo de Psicologia da UNC12.
A gente percebia que eram muitas crianças com DA que precisavam de atendimento
e também algumas com dificuldades psicológicas, relacionadas ao déficit de atenção
ou mesmo problemas de relacionamentos, conflitos com os pais, então a gente
resolveu fazer esse Projeto para atender uma demanda coletiva, já que na demanda
coletiva, um ajuda o outro no processo de mediação, então a gente percebeu que
através da abertura desse projeto muitas crianças iriam ser beneficiadas e não
somente aquelas que vinham para o atendimento individual, então ao invés de ter um
atendimento único, a gente atendia uma média de 5 a 7 crianças numa sala que na
realidade beneficiava não só essas sete crianças, mas as sete famílias também
(coord.I, 2019).
No mesmo sentido, a coord.II (2019), diz que a ideia do Projeto surgiu da coord.I
do Curso de Psicologia e ela na verdade escreveu partindo da ideia do curso, pois na

11

“[...] é um meio de dar transparência às atividades corporativas, de modo a ampliar o diálogo da
organização com a sociedade. É também uma ferramenta de gestão da responsabilidade social, pela
qual a empresa compreende como a sua gestão atende à visão e a seus compromissos estabelecidos
em relação ao tema da responsabilidade social empresarial (RSE), e em direção à sustentabilidade”
(UNIARP, 2019, p.1).
12 Universidade do Contestado, localizada na cidade de Caçador/SC até 2009. (UNIARPa, 2019).
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época a Universidade precisava ter projetos sociais para ser uma instituição
filantrópica13, então o MEC exigia que as Universidades tivessem projetos de
Assistência Social em Extensão, a partir disso então, foi solicitado para os cursos
criarem projetos. Então foi assim uma questão legal da Universidade e aí que foram
criando projetos sociais em várias áreas, todos os cursos poderiam apresentar para
Universidade um projeto social, e daí a coord.I teve essa ideia fantástica.
Quando iniciei na UNIARP já existia o Projeto acontecendo vinculado ao Núcleo
de Psicologia do Curso de Psicologia. Eles usavam inclusive o mesmo espaço do
edifício do Núcleo onde era trabalhando com estagiárias do Curso de Psicologia ou
Pedagogia e os pais eram encaminhados pelas escolas ou pelo próprio Núcleo de
Psicologia, trazidos para um período de manhã ou tarde onde eram realizadas as
atividades de psicomotricidade, brincadeiras e exercícios pedagógicos, atividades
lúdicas e muito a questão de texto, trabalhando com as DA. Usava-se uma cantina
onde faziam os lanches que eram servidos para as crianças no período. Não sei
precisar o início de data quando começou, só que acompanhava porque no período
que eu conheço, coordenava o Núcleo de Psicologia e eles usavam o mesmo espaço,
então fiquei vendo como eram as atividades (coord.III, 2019).
Ainda, sabe-se que o Projeto teve início com o nome Insight, este sendo
alterado um tempo depois para Despertar, para melhor dicção e entendimento das
pessoas que o pronunciam. Acerca disto também houve questionamento quanto a
maior diferença do projeto Insight para o projeto Despertar é que hoje o maior
diferencial é a representatividade que se tornou na sociedade. A Secretaria da
Educação sendo parceira, disponibilizando transporte, ajudando com as escolas, as
crianças continuam sendo assistidas, mas a visão social que isso tomou é maior. Ficou
fechado por um tempo o Projeto devido ao fato de ser financiado pela faculdade antes
e ela queria cortar gastos, aí foi feito um pedido para que voltasse sendo voltado para
algo que não tivesse gastos, com estagiários voluntários e a parceria com a Secretaria
em relação ao transporte gratuito (coord.IV, 2019).
Sobre a forma como era conduzido o Projeto antigamente também foram feitas
perguntas, para situar o caminhar ao longo da sua existência. Com a contribuição da

13

“A Filantropia consiste na prática de auxiliar institutos ou indivíduos que elaboram tarefas
significativas, de alto teor social, seja com dinheiro ou outros patrimônios financeiros. [...] As pessoas
que recorrem ao exercício filantrópico realmente creem na alternativa de modificar pessoalmente os
rumos da sociedade, sem para isso necessitar da ajuda governamental” (FIDALGO, 2015, p.1).
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coord.I (2019) pôde-se constatar que as atividades contemplavam aspectos
cognitivos, sociais, afetivos e maturacionais, sendo que todas as atividades eram
planejadas com antecedência, a coord.I se reunia com as estagiárias e elas
planejavam as atividades onde cada semana tinha um eixo, então, por exemplo, numa
semana trabalha o cognitivo, tinha que ter o material, o desenvolvimento da atividade
e os resultados. Depois de cada atividade que era realizada elas faziam um relatório
com feedback de como foi o processo, o que foi observado, quais mudanças foram
obtidas através daquela atividade. Então todas as atividades contemplavam todos os
quatro eixos (cognitivo, social, afetivo e maturacional) e sempre dentro de uma
proposta com didática, tempo e principalmente com muito amor, porque uma das
coisas que o Projeto sempre valorizou muito é a aceitação da criança como ela é, não
enaltecendo as dificuldades, mas sim, valorizando os potenciais.
Os trabalhos eram em grupos também, tinha um tema e trabalhava com eles,
cada dia surgiam novos temas, a gente ia observando, vendo o que demandava mais
no grupo. Trabalhava comportamento, higiene, de tudo, a questão pedagógica,
português, matemática. A gente ia vendo onde tinha mais dificuldade e ia focando, às
vezes eles traziam os cadernos das tarefas da escola e a gente ia vendo onde tinha
dificuldade, ia tirando dúvidas. Fazia um pouco de tudo, mas daí focava mais nas
necessidades. Trabalhava luto e atividades também, tanto psicologicamente quanto
psicopedagogicamente. Os métodos das atividades eram diversos, ensinava no
quadro, fazia atividades, quanto mais lúdico era melhor, trabalhava jogos também,
como memória, questão motora, psicomotricidade, eram atividades no geral. Às vezes
levava nos laboratórios, na passarela, no bosque da faculdade. Nas datas
comemorativas, como no natal, eles faziam alguma apresentação para mostrar para
os pais, uma música, alguma coisa. Faziam-se encerramento no final do ano, com
uma festinha, com comida, coisas diferentes. Sempre dando muita abertura para eles
na questão de estar próximo a eles, às vezes chamava individual para conversar,
dando feedback para os pais. Aplicava algumas testagens como HTP e testes de
personalidade, de projeção, trabalhava família lúdica também (coord.II, 2019).
Então, a partir da fala da atual coordenadora do Projeto, coord.III (2019),
podemos ver a diferença entre antes x depois do mesmo. São escolhidas 30 (trinta)
crianças por turno, as atividades são escolhidas através dos estagiários que trabalham
com elas dependendo da demanda e de como são observados. Nós temos crianças
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encaminhadas pelas escolas Municipais de Caçador ao qual nas diversas escolas
trazem para nós as demandas de crianças e são trabalhadas de acordo com suas
necessidades, de preferência que não tenham laudo ou estejam medicalizadas. É
necessário vir os pais para fazerem a triagem na própria UNIARP onde se realiza uma
conversa, explicando o Projeto, vendo quais as dificuldades que a criança tem, como
que ela se encontra e principalmente quais são seus desenvolvimentos, suas
atividades do primeiro período de infância, como engatinhou, andou, para ver se teve
alguma questão na gestação ou tudo mais que dificulta o desenvolvimento delas até
a data.
As atividades são realizadas de 1h30min por período, em 2019 nós passamos
a ter atividades todas as terças pela manhã e tarde, melhorando e muito a qualidade
dos trabalhos envolvidos pelas crianças, com as crianças e tendo melhor retorno junto
às escolas. As atividades foram feitas envolvendo a questão da socioafetividade,
buscando melhorar a autoestima e o comportamento em sala e no convívio com os
colegas, busca trabalhar suas dificuldades, seus anseios, com atividades manuais,
pedagógicas, despertando o raciocínio lógico, fazendo com que elas passem a olhar
para essas atividades que se encontra no seu dia-a-dia com mais clareza, mais
tranquilidade para poder assim dessa forma, traduzir melhor. Como vêm as
dificuldades que se encontram principalmente em sala de aula, nas ações e nos
engajamentos com as outras crianças, o trabalho é feito para que elas possam
compreender os bullying que ocorrem com elas de forma mais plena, segura,
mostrando que muito do que falam da gente, não é nosso, é do outro, e facilitando
assim sua compreensão do que ela é capaz (coord.III, 2019).
Então o objetivo era o mesmo do que é hoje, atender crianças com dificuldades,
não tão focado para o psicopedagógico, mais para o psicológico mesmo. Não era um
reforço propriamente, era para trabalhar outros temas, questões mais emocionais das
crianças mesmo, como é hoje (coord.II, 2019).
3.2 IMPORTÂNCIA DO PROJETO DESPERTAR (INSIGHT)
A coord.IV (2019), quando questionada sobre qual a visão do Projeto Despertar
(Insight), disse sobre a importância e necessidade, principalmente da população,
tendo o seu surgimento a partir de uma demanda do Núcleo de Psicologia, quando se
tinha os atendimentos infantis e percebia-se que aquilo não era somente terapêutico,
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não era emocional a dificuldade, a dificuldade era cognitiva de aprendizagem mesmo,
então precisava ser feito algo com toda a demanda, pois às vezes tinha 20 (vinte) a
30 (trinta) crianças que estavam sendo atendidas e que o estagiário rendia a parte
emocional, então na escola melhorou comportamento melhorou atenção, mas o
aprendizado não.
Também a responsável pela educação inclusiva da Secretaria Municipal da
Educação de Caçador/SC, chamada aqui de S., que atua com crianças que possuem
alguma dificuldade ou deficiência na instituição desde 2017, foi questionada sobre o
Projeto e sua importância.
Pelo fato deles saírem do reduto escolar, eles saem, vão para Universidade,
eu vejo que amplia para eles, estão com acadêmicos e com a professora dentro da
Universidade e na minha visão, eles têm uma perspectiva de mundo maior, de que
não é só a escola, não é só entorno deles, é muito maior do que eles pensam, e se a
gente colocar em uma criança, duas, três que seja, a gente já fez bastante. Porque
são 3 (três) que a gente vai tirar da marginalidade, da droga, do suicídio, da
depressão. É muito importante isso. Para eles terem uma perspectiva maior, saber
que trabalhar é importante, que eles precisam trabalhar, mas se tiverem uma
qualificação, irão trabalhar com mais qualidade, ser mais reconhecidos e sair da
pobreza, daquela realidade que eles têm que eles sofrem tanto, porque se eles estão
ali trabalhando a afetividade tem algo errado em casa e isso reflete neles (S., 2019).
Com relação à importância do projeto para a Universidade, a Coordenação do
curso foca em como ele é social e benéfico também para a imagem da mesma . É
100% social, brilha os olhos o Projeto. Tem uma visibilidade muito grande, vinculado
ao Curso de Psicologia, a ideia do Projeto é muito bem aceita pela presidência e
diretoria da instituição e os resultados que tem sido apresentado também (coord.IV,
2019).
3.3 DIFICULDADES AO LONGO DO PROJETO DESPERTAR (INSIGHT)
No início do Projeto vemos, através da coord.I (2019) que no que tange as
dificuldades, acredita-se que as maiores foram no planejamento, porque tem que se
pensar em termos estratégicos o que cabe em cada momento, então o planejamento
sempre requer um pouco de ousadia, mas também um pouco de cautela para que as
atividades fossem bem elaboradas, muito bem planejadas e que atendesse de fato as
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demandas do coletivo, então esse trabalho de planejamento ele tinha que ser muito
bem organizado no sentido de tempo, pensar qual a melhor atividade e no sentido
também de os estagiários perceberem qual eram as dificuldades do encontro anterior
para que de alguma forma pudesse ser acertado no encontro seguinte, então acho
que foi nesse sentido às dificuldades, agora se a gente pensar em termos de
dificuldades versus facilidades, a gente teve muito mais resultados positivos com esse
Projeto, observando o quanto isso favorecia o grupo e o quanto os resultados
deixavam a equipe satisfeita, como também atendendo um número maior de pessoas,
porque se a gente pensasse que ao invés de estar atendendo 6 (seis) ou 7 (sete)
numa hora, uma hora e meia, nós estaríamos atendendo um só, então eu acho que
os benefícios compensam qualquer dificuldade que o projeto teve.
Ainda ao questionar a coord.I (2019) acerca das dificuldades em relação ao
transporte ou a parte financeira, ela nos diz no seu tempo de coordenação não tinha
esse problema, porque tinha-se uma estrutura muito boa, com todo o apoio da
Assistência Social, para compra de material, lanche e também as crianças vinham ou
trazidas pelos pais ou pela escola. O tempo que eu estive ali eu não tive essas
dificuldades.
Com relação à coord.II (2019), ela nos expõe como principais dificuldades o
espaço físico e a questão financeira para comprar material e lanche, até tínhamos
uma verba para lanche, só que tínhamos que comprar coisas meio prontas, porque
não tinha fogão e a geladeira era compartilhada. Mas ressalta que o espaço físico era
o que mais incomodava. Quanto aos estagiários diz que nunca teve dificuldade porque
eram todos voluntários e sempre podia contar, pois todo semestre tinha pessoas
interessadas. Também foi questionado se com as escolas tinha-se bastante facilidade
e acesso ou era mais difícil e ela responde que até tinha abertura, não podia reclamar,
era tranquilo para conversar. Com relação ao transporte, nesta época, os pais traziam,
não tinha dificuldade, afirma a coord.II (2019).
Já a coord.III (2019) diz que uma das coisas que percebe nesse retorno ao
Projeto Insight que mudou para Despertar na Universidade é o contexto quanto às
condições de trazer e levar as crianças da faculdade para as escolas, apesar de toda
facilidade que se encontra deles terem auxílio no trajeto para virem, sendo que os pais
não precisam se deslocar até a UNIARP, falta ainda o empenho de levar as crianças,
a estar nessas atividades durante esses horários, de que eles se comprometam de
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lembrar a criança que toda semana, naquele dia, tem que vir para cá, para participar,
para poder ativar melhor as coisas que precisam fazer, temos muita dificuldade quanto
a isso. Outra dificuldade que se percebe é o empenho dos pais virem ao Projeto, até
para fazer triagem, quanto para saber dos seus filhos e trocar informações, ainda há
muita negligência e indiferença quanto a isso. Penso que outras dificuldades, na
questão assim, de quantas crianças podem vir, de como agir, isso de um ano para
outro já teve melhora que pode melhorar mais ainda para o próximo. Mesma questão
de material, cada ano percebe que se pode conquistar mais coisas. E dificuldades
todos os caminhos tem, a gente precisa superar. As dificuldades dos pais, essa troca
de interação com os pais é que a gente tem que achar um meio de fortalecer junto às
escolas, para que também os professores compreendam o Projeto e possam
incentivar as crianças a virem e a participarem cada vez mais (coord.III, 2019).
3.4 LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS DAS CRIANÇAS
Após as coletas dos dados iniciais do Projeto, pelos quais se pode entender
melhor a história do mesmo desde os primórdios, questionou-se os envolvidos sobre
o retorno do Despertar para com as crianças - o público-alvo, como podemos observar
a seguir.
Para as crianças é muito importante. Quando você vê uma mãe falando que
viu o avanço do filho, uma professora relatar que a criança melhorou na
aprendizagem,

no

relacionamento,

está

conversando,

é muito

importante,

principalmente a interação social (S., 2019).
No mesmo sentido, a coord.IV (2019) diz que possuir um olhar e horário
diferenciado e especializado em cima de uma dificuldade única é essencial, pois o
Projeto visa realmente à parte cognitiva e de aprendizagem, então ela acha que
repercute num aprendizado emocional além de cognitivo e escolar. Esse olhar
individualizado faz toda a diferença dentro do Projeto, uma vez que não vê a criança
como sendo mais um aluno problemático dentro do contexto escolar. Ressaltou ainda
acerca do grande resultado do Projeto ser a identidade da criança e o
amadurecimento, caracterizando-a como um ser individual mesmo e que esse
atendimento especializado é tudo.
Assim como diz a coord.I (2019) ao afirmar sobre os benefícios para as
crianças. Foram de forma global porque não somente atingiram as questões
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psicológicas das crianças, como também a questão social e cognitiva. A gente teve
resultados positivos principalmente na questão de habilidades e competências das
crianças, porque como falei anteriormente, o Projeto visava não somente trabalhar as
dificuldades ou deficiências das crianças, mas também fazer com que as crianças
reconhecessem quais eram as habilidades que elas tinham para poder lidar com as
situações que tinham no dia-a-dia, então na realidade todas as vantagens e benefícios
que esse Projeto trouxe, foi de valorizar o potencial existente dentro de cada um.
O fato de possuir uma proximidade maior com as crianças é um dos benefícios
que o Projeto trouxe para a vida deles, ressalta a coord.II (2019), pois na escola às
vezes a professora com muitos alunos não consegue realizar o acompanhamento
individualmente. Era mais pelo acompanhamento para o aluno se sentir mais
amparado, que tinha alguém acompanhando ou às vezes o próprio fato de os pais
estarem levando-o no Projeto, o aluno já se sentia mais valorizado, mostrando assim
que os pais estavam sendo atenciosos com eles. Destaca ainda várias áreas onde
percebeu que as crianças melhoraram, além da interação social, houve melhora de
comportamento, melhora no sentimento deles se sentirem valorizados, atendidos,
porque muitas vezes é carência emocional mesmo, de ter alguém que entenda, que
ouça, tem muito isso.
A coord III (2019), também comentou sobre a importância do retorno do Projeto
para as crianças. O que a gente percebe no dia-a-dia, no convívio com elas e pelo
retorno que a gente está tendo das escolas e de alguns pais, é a melhora na qualidade
do comportamento, da afetividade, de como eles estão ficando cada vez mais
tranquilos, mais calmos e mais sossegados, não trazendo tanta agitação. O afeto e a
atenção que estão sendo voltados para elas e até a forma como a gente apresenta o
Projeto, traz um retorno mais efetivo, pois não trabalhamos como se fossem menos
prezadas pelo fato de virem ao Projeto, mas que isso é um ganho, com o fato ao qual
elas saem da escola, tem outras realidades, veem outras pessoas que também
possuem seus problemas. Tem também trazido vários benefícios quanto a isso,
melhora na sala de aula, na sua compreensão, audição e no seu dia-a-dia em geral.
De tal forma, a responsável pela educação inclusiva, S. (2019), pensa que o
Projeto Despertar ele desperta mesmo as crianças, o relato das professoras, o relato
das escolas, das mães já ouvi que houve um avanço das crianças. Porque lá não é
um tratamento individualizado ele é em grupo, mas a gente vê que é algo muito
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importante, um Projeto muito legal, mas que a gente tem que tá monitorando o tempo
todo, porque não depende somente de vocês ou de nós, mas sim, de toda uma
estrutura que a gente tem que estar em cima toda semana, são muitos fatores
envolvidos.
Para a coord.IV (2019), a melhor coisa do Projeto é a individualidade, pois
acredita que as crianças vão para casa com uma identidade única, não perdendo suas
características e qualidades. Se a criança cresce num meio conhecendo suas
emoções, conhecendo quais são elas e como lidar com cada uma delas, se tornam
adultos melhores.
Os respectivos responsáveis pelas crianças e os professores dos mesmos
também contribuíram nas entrevistas para a coleta de dados sobre as crianças,
demonstrando que as respostas nas diversas entrevistas com pessoas envolvidas no
Projeto Despertar estão alinhadas com a literatura apresentada ao longo deste
trabalho.
Com o objetivo de preservar a identidade de todos os envolvidos na pesquisa,
as crianças participantes foram denominadas como criança I, criança II, criança III e
criança IV, assim como seus responsáveis e professores, identificados por números.
A triagem (Anexo E) é uma forma de questionário que agrupa diversos dados
sobre o indivíduo, sendo aplicada no Projeto Despertar para conhecer melhor a vida
da criança e da sua estrutura familiar, reunindo informações pertinentes referente ao
local em que moram, idade, renda e alguns dados gerais (Tabela 1). É utilizada para
que os estagiários e a coord.III tenham maior entendimento sobre as crianças
individualmente e assim, entendam mais sobre sua estrutura.
Tabela 1: Comparação dos principais dados das triagens entre as crianças.
Triagem
Criança I
Criança II
Criança III
Idade
9
8
9
Sexo
Masculino
Masculino
Feminino
Familiar
Pai
Tia
Mãe
responsável
Bairro
Bello
Martello
Sorgatto
Tipo de
Casa alugada
Não informado
Casa própria
residência
Renda
+/- 2 salários
Não informado
+/- 4 salários
mínimos e meio
mínimos
Queixa
Emocional/
Não informado
Emocional/
principal
Aprendizagem
com clareza
Aprendizagem
Fonte: Otto (2019).

Criança IV
10
Feminino
Mãe
Martello
Casa própria
+/- 4 salários
mínimos e meio
Aprendizagem/
Comportamento
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A seguir serão abordadas as falas dos responsáveis pelas crianças quanto à
percepção das melhoras obtidas posterior ao egresso delas no Projeto Despertar.
Com certeza sim [houve melhora no filho], antes ele sentia bastante falta de
amigos, ele se queixava da falta de amigos, agora já não, mudou né. Na sala de aula
também era difícil ele tirava notas baixas, hoje ele tira dez então ele tem melhorado
bastante mesmo. No comportamento também, ele era muito nervoso, irritado,
estressado e já hoje ele anda bem mais calmo, mais paciente com tudo (pai I, 2019).
A tia II (2019) diz que ele melhorou bastante, na escrita, na leitura. Não sabia
as palavras muito bem, mas agora consegue assimilar melhor. Comentou também as
mudanças para melhor no comportamento e afetividade da criança.
Ela conversa mais agora, antes quando tinha alguma dúvida não perguntava
para professora, agora já pergunta, a convivência melhorou com os outros colegas, a
interação, acho que foi nesse sentido, ela está mais segura, diz a mãe III (2019).
Finalizando com a última mãe IV (2019), ela afirma que depois que ela
ingressou no Projeto sim algumas melhoras. Ela presta mais atenção, participativa ela
sempre foi né, tipo se pedirem alguém de voluntário ela é a primeira ela quer tá
sempre, mas assim ela tá mais maneirada, está prestando mais atenção, ela está mais
dedicada nas coisas.
3.4.1 Criança I
Sexo masculino, 9 (nove) anos, natural de Caçador, reside no bairro Bello,
estuda na escola Padre José Chamot, 4º (quarto) ano do ensino fundamental. Possui
pais casados, seu pai, 44 (quarenta e quatro) anos, trabalha como operador de
máquina, tendo escolaridade até o 5º (quinto) ano e sua mãe, 38 (trinta e oito) anos,
é “do lar”, com escolaridade até o 1º (primeiro) grau incompleto. A renda da família é
de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Sua
residência é uma casa de material com mais de 7 (sete) cômodos. São testemunhas
de Jeová, sendo a religião bem presente em suas vidas. Mora somente com os pais,
mas possui uma irmã e um irmão mais velhos.
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Foi encaminhado pela diretora da escola, tendo como queixa principal relatada
na anamnese14, realizada no mês de abril de 2019, ter presenciado a tentativa de
suicídio da mãe no ano passado, que cortou os pulsos. Também perdeu um primo na
família e sua avó paterna, bem idosa já, não estava bem de saúde. Começou a ter
crises de choro, muita tristeza e dizia não saber o motivo. Iniciou no Projeto Despertar
no primeiro semestre do ano de 2019.
O pai, que respondeu os dados da anamnese, relata também que a mãe teve
depressão pós-parto da filha há 18 (dezoito) anos atrás e agora com o terceiro [filho]
piorou. A mãe nunca compareceu no Projeto, o pai é mais presente e está à disposição
sempre que se faz necessário.
As entrevistas com o pai e a professora foram realizadas no mês de setembro
de 2019.
Como a minha esposa teve depressão já há 18 (dezoito), 20 (vinte) anos atrás,
foi o começo do ano passado ela tentou suicídio então ele a viu no banheiro com o
pulso cortado e isso mexeu com ele. De um tempo para cá ele disse que tinha uma
tristeza muito grande, ele chorava bastante em casa na escola também até a diretora
me chamou algumas vezes lá porque ele tinha crise de choro e um dia até a
professora, que não sabia desse problema, disse que era fingimento dele, aí eu fui lá
e a gente conversou, conversei com a diretora e daí que ela falou para colocar ele
nesse Projeto (pai I, 2019).
Foi entrevistada a prof.I, regente da criança (2019), para entender melhor seus
comportamentos na escola e como o menino estava lidando com as situações depois
que começou a participar do Projeto Despertar. As respostas dadas por ela confirmam
as mudanças que notamos ao longo do ano nele também. Sim, depois do Projeto ele
deu uma melhorada, têm alguns alunos que são peraltas e que o irrita daí ele se
alterava. Mas nas atitudes ele mudou. O que mais melhorou foi à questão do choro,
antes qualquer coisa era motivo de choro, hoje ele já não chora, esse foi o salto maior.
A sua autoestima também está bem melhor, mais elevada, acho isso bem importante.
A professora ainda relata que no ano passado ele tinha mais dificuldade em
aprender e não tanto na afetividade, ela percebeu também que ele tenta achar uma
forma de compensar quando erra a elogiando, dizendo que ela é a melhor professora
14

Entrevista realizada pelo profissional da saúde, no caso do psicólogo, busca investigar os dados de
uma pessoa, para conhecer melhor sua história de vida e as principais queixas que ela apresenta
(FRAGA, 2016).
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e até que está com saudade da sua aula, ela ainda diz, que não é que ele seja forçado,
mas ele fala a mesma coisa para todo mundo. Não sabendo se é uma estratégia dele
de ser beneficiado, se ele ser carinhoso chama a atenção para ele ou se é uma
questão de ele ser carinhoso assim mesmo (prof.I, 2019).
Ao mesmo tempo a prof.I (2019) percebe que ele tem dificuldade com o grupo
na sala, porque ele sempre quer fazer as coisas do seu jeito, daí os colegas não
aceitam muito isso e ele não abre mão disso. Acredito que isso seja devido à
dificuldade da estrutura familiar, a religião também. A grande maioria dos colegas não
gosta tanto de ficar perto dele, por causa desse jeito dele de querer controlar tudo.
No Projeto, a criança não tem dificuldade de se relacionar, sendo que tem seu
grupo de amigos com quem sempre está interagindo. É uma criança que desde o
início foi afetuosa e sempre se mostrou empolgada em participar do Projeto.
O pai I (2019) expõe sua satisfação em relação ao Projeto quando relata que
notou melhoras tanto em relação à escola quanto em casa. Na escola a professora
me chamava direto para reclamar e esse ano depois do Projeto não me chamou
nenhuma vez na escola. Antes também quando a gente o colocava de castigo, ele
ficava frustrado o dia inteiro, bravo, irritado, hoje em dia ele já entende o porquê e não
fica mais assim.
Desta forma, com as respostas acima citadas, podemos notar melhoras
significativas no comportamento da criança I com relação aos seus sentimentos,
sendo isso também identificado pelo próprio pai e professora da mesma.

3.4.2 Criança II
O caso da criança II torna-se um pouco mais complicado devido às questões
familiares. Sua avó materna fez a anamnese no mês de março de 2019 e não sabia
informar a maioria dos dados, coisas fundamentais como o sobrenome da criança,
idade, desenvolvimento e informações sobre os pais, o que precisou se confirmar com
o próprio menino no início da sua participação no Projeto.
A criança em questão é do sexo masculino, 8 (oito) anos, natural de Caçador,
reside no bairro Martello. Quando foi realizada a triagem psicológica15 com a avó,

15

“A triagem psicológica tem os objetivos de coletar dados, levantar hipóteses diagnósticas e verificar
qual tipo de atendimento a pessoa necessita, a fim de encaminhá-la ao tratamento adequado possível”
(CERIONI; HERZBERG, 2016, p.20).
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estava morando com ela há duas semanas, enquanto seus outros netos estavam de
férias e ela não precisava cuidar deles, depois ela não sabia com quem ele iria morar.
Na entrevista realizada com os responsáveis, a tia II se apresentou e relatou que ele
está morando com ela durante a semana, e que na casa residem ela, suas três filhas,
o menino e o seu irmão. Diz ainda que nos finais de semana ele fica com a mãe e avó,
pois sua mãe trabalha e paga ela para cuidar dele e do seu irmão durante a semana.
Estuda na escola Vereda dos Trevos, 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, seus
pais estão num processo complicado de separação, onde sempre brigavam e as
crianças presenciaram todos os acontecimentos. A tia II (2019) também diz que desde
que começaram o processo o pai não vai visitá-las.
Quanto a renda e o tipo de residência, tornou-se difícil definir devido ao fato de
a criança ficar em mais de uma casa, sem um “lugar próprio” para si, mas em conversa
com uma das professoras (2019), constatou-se que a criança passa por dificuldades
financeiras e que muitas vezes é necessário a escola ajudar com algumas doações.
Em algumas vezes eles fazem as refeições na escola também, demonstrando as
dificuldades em casa. A avó relatou que são católicos, mas a religião não se mostra
presente na vida da criança.
Foi encaminhado pela diretora da escola, mas a avó não soube responder qual
era a queixa principal, disse que ele era agressivo, brigava muito as vezes e sentia
que ninguém dava carinho para ele. Comentou também que, certa vez, a criança II
falou em suicídio. Iniciou no Projeto no primeiro semestre do ano de 2019.
As entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2019, com a tia II
(2019), que se intitula responsável por ele, pois passam a maioria dos dias juntos e
também com as professoras, 2 (duas), e ambas participaram do processo, uma vez
que a criança frequenta, além da sala de aula convencional, o acompanhamento
individualizado, sendo respectivamente denominadas na presente pesquisa, a
professora regente como prof.II e a outra, prof.IIa.
Segundo a tia II (2019), me falaram que ele era muito fraco na escola, tinha
muita dificuldade, esse foi o objetivo principal dele ter ido. Um pouco por causa da
separação do pai e da mãe, eles brigavam muito e afetava todos, e este seria o motivo
para a participação do mesmo no projeto.
A criança II apresentava inicialmente retraimento e se comunicava pouco com
os outros colegas, tendo problemas para interagir. Ao longo do Projeto ele foi ficando
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mais espontâneo e participativo, demonstrando afeto pelos estagiários e sempre que
podia abraçava-os. Também aparentava querer chamar atenção dos outros em
algumas atitudes durante a tarde em que participava do Projeto.
A tia II (2019) relata que sim, ele está mais carinhoso com todo mundo, antes
ele não era assim, até com minhas filhas eles brigavam bastante, agora está bem mais
carinhoso, mais calmo também, ele era muito agitado. Eles brincam também agora, é
uma criança carinhosa.
Algumas DA sempre apareciam durante as atividades propostas, mas com a
ajuda dos estagiários conseguia realizá-las e compreendê-las. Assim, como afirma a
prof.II (2019): Houve mudanças significativas no processo de ensino aprendizagem.
Percebo que não houve mudanças com relação ao seu comportamento, pois ele é
uma criança tranquila dentro do contexto escolar.
Podemos entender as dificuldades da criança pela sua estrutura familiar
complexa, que a torna prejudicial para seu desenvolvimento, uma vez que nem a
própria criança sabe dizer ao certo com quem mora. Isso pode ocasionar em diversas
consequências negativas no futuro da mesma.

3.4.3 Criança III
Sexo feminino, 9 (nove) anos, natural de Caçador, reside no bairro Sorgatto,
estuda na escola Walsin Nunes Garcia, 4º (quarto) ano do ensino fundamental. Seus
pais são casados, o pai, 48 (quarenta e oito) anos, trabalha em uma empresa na
cidade de Caçador, e possui escolaridade até o 2º (segundo) grau e a mãe, 36 (trinta
e seis) anos, que também trabalha em uma empresa em Caçador, com escolaridade
até o 2º (segundo) grau. A renda da família é de aproximadamente R$4.000,00 (quatro
mil reais) por mês. A residência da família é própria, sendo uma casa de material com
aproximadamente 6 (seis) cômodos. São católicos, moram somente os 3 (três) na
casa, mas segundo relatos, o pai possui mais um filho.
Foi encaminhada pela escola, tendo como queixa principal o nervosismo e falta
de concentração. A anamnese da criança foi realizada em setembro de 2018, sendo
que a menina participa do Projeto desde outubro do mesmo ano.
Na triagem a mãe III (2019) relatou que a criança ainda chupava o dedo e que
tem uma ligação muito forte com ela. A queixa da mãe é a teimosia e a preguiça. Ela
comentou também que o pai teve um filho fora do casamento e quando a criança III
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ficou sabendo, passou a ter sentimento de tristeza. A mãe notou também que o fato
prejudicou o rendimento escolar.
As entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2019, com a mãe, que
aqui será chamada de mãe III e com 2 (duas) professoras, pois a professora regente,
chamada de prof.III, estava de atestado por um período do ano de 2019, sendo
substituída pela prof.IIIa nesse tempo. Os relatos da prof.IIIa são quase que escassos
neste trabalho, devido ao fato da mesma não demonstrar interesse em responder ao
questionário, contribuindo com poucas observações e demonstrando má vontade em
participar da pesquisa.
No início do Projeto a menina era muito tímida e quase não conversava com os
estagiários ou com os colegas, somente com um amigo que estudava na mesma
escola que ela. Assim como diz a mãe III (2019) quando relata que ela era muito tímida
e foi uma forma que achou de tentar mudar um pouco o jeitinho dela e também quase
não a soltava, tendo medo ainda, é muito insegura nessa parte de deixar ela sair de
ônibus, mas o Projeto foi para ela mudar o jeitinho dela, o comportamento, conhecer
mais crianças né e deixar de ser tão tímida como ela é.
A partir das observações no Projeto, este ano, constatou-se melhora em
relação a sua interação social, ela socializa mais com os colegas, conversa com várias
crianças diferentes, por mais que tenha uma amiga fixa com quem sempre fica, ela
conversa com todos e até mesmo ajuda os que possuem mais dificuldades.
O que se confirma pela mãe III (2019) ao dizer que sim, ela mudou bastante
depois que ela começou a fazer o Projeto, ela se sente segura em falar, está inserida
em outros projetos também e em outros grupos. Ela consegue fazer as tarefas
sozinhas, antes ela começava a chorar, ficava nervosa, em prova também, e agora
ela está mais confiante, mudou bastante.
Foi então que ela começou a mudar o jeitinho dela porque eu acho que ali não
só tem a psicóloga que conversa bastante com eles, tem as atividades que ela gosta
bastante também, eu acho que é um ponto bem positivo nessa parte. As notas dela
melhoram bastante também, complementou a mãe III (2019).
Seu campo de amizades aumentou, brinca com mais colegas, pois ela se sente
mais segura para conversar com as pessoas. Ela melhorou na parte da interação com
os demais colegas porque antes ela era mais restrita. Desde quando ela começou o
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Projeto, ela melhorou porque antes, ela era muito retraída, reprimida, ela se isolava
do grupo e agora não vejo mais isso dela (prof.III, 2019).
A criança III sempre participou das atividades propostas e mostrou-se dedicada
em fazer o que era solicitado, não apresentando dificuldade em assimilar os
conteúdos propostos. Como ressalta a mãe III (2019), ao dizer que ela já não precisa
mais tanto de ajuda para fazer as tarefas, ela está conseguindo se virar sozinha,
melhorou bastante, só no português que ela precisa se concentrar mais. Mas num
modo geral acho que o Projeto só veio acrescentar.
O fato também se confirma pela prof.III (2019) quando relata que a menina
apresentou progresso, segurança na realização das atividades e na realização das
tarefas de casa também. Um pouco antes de eu sair de atestado eu recebia direto
mensagem da mãe III porque ela sentia muita insegurança para fazer a tarefa e agora
que voltei percebi que passou isso. Ela teve um amadurecimento, um crescimento
maior.

3.4.4 Criança IV
Sexo feminino, 10 (dez) anos, natural de Caçador, reside no bairro Martello,
estuda na escola Hilda Granemann de Sousa, 5°(quinto) ano do ensino fundamental.
Seus pais são casados, sendo que seu pai, 49 (quarenta e nove) anos, trabalha em
uma empresa na cidade de Caçador, tem escolaridade até o 4º (quarto) ano do ensino
fundamental e sua mãe, 38 (trinta e oito) anos, trabalha em uma pizzaria na cidade de
Caçador. A renda aproximada da família é de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais) por mês. Na casa moram a criança, os pais e seus dois irmãos, que ajudam a
compor a renda também, a residência é própria com aproximadamente 6 (seis)
cômodos. São todos católicos.
Foi encaminhada pelo patrão da mãe ao Núcleo de Psicologia, o mesmo ao ver
o caso da criança, a encaminhou para o Projeto Despertar. A queixa principal era a
DA, falta de atenção, concentração e histórico de hiperatividade. A menina faz
acompanhamento com o neurologista também. A mãe IV (2019) relata que a criança
era teimosa e tinha “mudanças de personalidade”, impondo as coisas que deveriam
acontecer. A anamnese da criança foi realizada em abril de 2019, quando começou
sua participação no Projeto.
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As entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2019, com a mãe, que
aqui será chamada de mãe IV e com a professora, sendo denominada aqui de prof.IV.
Ela não vai muito bem na escola, ela tem dificuldade para prestar atenção, para
se concentrar, é meio que no geral, em todas as matérias. Ela foi encaminhada
primeiro para o Núcleo de Psicologia, depois eles encaminharam para o Projeto
Despertar, sempre com a mesma questão de DA (mãe IV, 2019).
Quando iniciou no Projeto era tímida, conversava pouco e ajudava os colegas
quando sabia, ao longo do tempo, mostrou-se ser impaciente, agitada, gostava de
chamar atenção em várias ocasiões e de se impor, querendo ser a líder sempre. Em
muitos momentos era necessário esclarecer que os estagiários estavam ‘no
comando’.
Como relata a mãe IV (2019) ao dizer que ela é uma menina que ‘se acha’
muito, tudo ela tem, tudo ela pode e fala demais as coisas que nem aconteceram
ainda, isso atrapalhava até na escola.
Apresentava muita DA desde o início, não conseguindo associar o que era
ensinado ao que precisava ser feito, mas com bastante estímulo e ajuda constante
dos estagiários conseguia realizar algumas atividades.
Em relação à tarefa de casa sim [melhorou]. Ela chega em casa agora e é a
primeira coisa que ela faz, a tarefa, mesmo não sabendo às vezes ela faz, tem
interesse de estar tentando sempre. Acredito que ela precisa melhorar ainda, algumas
coisas ela está evoluindo mais como a leitura, nisso ela deu uma boa melhorada (mãe
IV, 2019).
A mãe IV (2019) acredita que ainda há coisas a serem melhoradas quanto ao
aprendizado, mas de modo geral houve melhoras na criança num todo depois do
Projeto, tudo que ela aprender lá [no Projeto] vai ser para o bem dela, tudo ajuda.
Desta forma, vemos que o estímulo que lhe é oferecido no Projeto está sendo
válido e aplicado em outras áreas da vida da criança, como na tentativa de melhorar
na escola e em casa.
3.5 IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO
Ao serem questionados sobre a necessidade de trabalhar afetividade com as
crianças que possuem dificuldades, tivemos retornos dos profissionais comprovando
a eficiência desse trabalho.
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Como relata S. (2019), é essencial, nada que você faça ou tudo que você faça
que não coloque amor, não é bem feito, então se você é uma pessoa que trabalha a
afetividade com as pessoas, a empatia, o carisma e tudo mais, você consegue agregar
mais elementos para você. Agora se não consegue fazer isso, tudo fica mais difícil. E
as pessoas com o advento da tecnologia estão cada um com o celular na mão,
pensando em outra coisa e esquecendo-se do ser humano, do aqui e agora, do
trabalhar o abraço, o carinho, as linguagens do amor, que são importantes, porque
sem amor a gente não vive.
As DA de aprendizagem, como abordada anteriormente neste trabalho, dizem
respeito aos déficits nas áreas emocionais, sociais e escolares. Por isso, se deve a
importância de trabalhar as questões emocionais das crianças, de forma com que as
mesmas se sintam acolhidas e assistidas e tenham melhoras não somente na
aprendizagem, mas na vida como um todo também.
Na minha percepção e no meu entendimento as DA nem sempre são biológicas
ou neuronais, eu acho que muitas das dificuldades são resultado do meio de onde as
crianças vivem o reflexo do meio de onde estão inseridas, são crianças que não
aprendem por medo, insegurança, tem dificuldade porque nunca são valorizadas,
referenciadas ou diferenciadas quando tem bom desempenho escolar, então acho que
é de extrema importância para o desenvolvimento maturacional. Faz toda a diferença
porque a dificuldade está em expressar a emoção, de se sentir amada e às vezes o
sistema educacional é falho (coord.IV, 2019).
Quando questionado sobre mudanças na afetividade do filho, o pai I (2019) nos
diz que ele sempre foi bastante grudado comigo e com a mãe, já com a irmã e irmão
viviam brigando e agora ele mudou muito, está muito carinhoso, é um grude com meu
filho mais velho, com minha filha também, porque antes eles não podiam nem conviver
juntos, era só briga. Hoje não, ele sai da escola e vai para casa da minha sogra e ele
só almoça e corre com minha filha, para brincar com ela, a gente até estranhou isso,
mas depois a gente entendeu que tudo começou a ajudar.
A prof. I (2019) também sentiu melhoras nessa questão. Sim, ele teve algumas
melhoras, eu achei que ele deu uma melhorada porque ele estava mais agressivo na
sala de aula, ele ainda continua sem paciência, qualquer coisa já é motivo para ele se
estressar, mas eu vejo que ele tenta se controlar um pouco mais, antes ele já partia
para a agressão. A questão do choro ele parou depois do Projeto também, não chora
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mais. Ele é um menino com muita inteligência, a oratória é muito boa, a dificuldade é
na hora do registro, mas ele melhorou isso também. Depois do Projeto notei muitas
melhoras mesmo nele, em todos os sentidos.
Quando questionado os pais e professores das crianças II, III e IV, também
relataram melhoras nas questões afetivas, em diversas situações da vida das
crianças, como vemos a seguir:
Antes do projeto ele brigava demais com o irmão dele, hoje já não briga mais
tanto, ele está mais tranquilo, mais calmo. Agora até ele vê minhas filhas ajudando na
casa e quer ajudar também, pede para limpar, arrumar as coisas (tia II, 2019)
Desde o início do ano o aluno demonstra certa carência afetiva, mas nem
sempre dava espaço para demonstrações ou gestos afetivos. Hoje ele é receptivo a
afeto, demonstra isso por meio de abraços, beijos e em alguns momentos até
confidencia sentimentos familiares (prof.II, 2019). No mesmo sentido, a prof.II (2019)
percebe que já uma boa interação entre ele e seus colegas, pois é um menino mais
sossegado agora.
Ela sempre foi muito carinhosa em casa e na escola, mas o Projeto só agregou
nesse processo, ela sempre chega e fala em respeito que é importante respeitar os
colegas e eu fico muito feliz que alguém se propôs a fazer esse Projeto e ajudar ela.
Ela é muito carinhosa, relata a mãe III (2019). Está mais afetiva, tem mais amigos do
que antes, diz a prof. III (2019).
Finalizando, a mãe IV (2019) contribui dizendo que em relação à afetividade,
ela sempre foi carinhosa, sempre foi dedicada, querendo ajudar todo mundo e nas
tarefas de casa também, ela sempre ajuda. Mas o relacionamento com os irmãos
nessa parte melhorou, como eles são bem mais velhos, um com 22 (vinte e dois) anos
e outro com 23 (vinte e três) anos e ela com 10 (dez) anos, ela está tentando mudar,
se controlando. Antes ela “se metia” demais na conversa enquanto ele falava e agora
ela está mais contida, tentando não incomodar o irmão. Ela está tentando, fica mais
no quarto, não se ‘mete’ mais tanto nas conversas do irmão. Está tentando contribuir
para a harmonização da casa.
3.6 MELHORAS NA APRENDIZAGEM
Quando abordamos as questões referentes às melhoras na aprendizagem das
crianças após a inclusão no Projeto Despertar (Insight) aos pais e professores, os
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retornos também foram positivos, mostrando, na opinião deles, resultados
satisfatórios em relação ao antes e depois das mesmas. Recebemos das escolas os
pareceres pedagógicos de cada uma das 4 (quatro) crianças também, que
corroboraram para o embasamento dos dados das entrevistas.
Além das entrevistas, foram aplicados os testes CMMS e as Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven nas 4 (quatro) crianças, mostrando a ausência de
déficits intelectuais e cognitivos referentes a problemas neurológicos nas crianças I, II
e III, o que nos levou a confirmar que os problemas que elas apresentam se dão
devido aos fatores externos, do meio em que estão inseridos. Já a criança IV
apresenta uma leve defasagem na questão intelectual, não sendo visível, mas devido
ao seu histórico e laudo, e por ser a única a apresentar um nível intelectualmente
médio abaixo em um dos testes, constatou-se que a DA pode ter relação com a
questão cognitiva. A seguir, serão apresentados os resultados de cada criança.

3.6.1 Criança I
Segundo o parecer pedagógico realizado pela escola Padre José Chamot em
agosto de 2019 o aluno apresenta uma boa oratória, porém na escrita, apresenta
dificuldade copiando errado do quadro, trocando letras e sílabas. Distrai-se com
facilidade, com isso demora em concluir os trabalhos. Apresenta uma boa leitura e
consegue interpretar textos oralmente com certa facilidade. Apresenta uma evolução
no relacionamento e na interação com os colegas, pois apresentava conflitos e choro
frequentes, o que resultava em desvantagens no aprendizado, e hoje melhorou
bastante.
O fato se confirma pela prof. I (2019) ao dizer que na oratória ele é 10 (dez), é
muito bom na leitura, interpretação, tanto na matemática, quanto no português, vai
muito bem, ele é bem criativo também, mas tem um pouco de dificuldade na para
escrever.
Já o pai I (2019) relata que na sua percepção ele melhorou, não sabendo ao
certo em quais matérias porque é sua esposa que acompanha mais ele, na questão
do boletim também. Mas posso dizer que essa semana, por exemplo, ele me mostrou
algumas notas dele e nas matérias que ele tirava 1 (um),4 (quatro) agora tirou 10
(dez). Acho que ele melhorou em todas as matérias. Ele gosta bastante de pesquisar
na internet também.

56

Com relação aos testes, o primeiro aplicado, CMMS, a criança pertence ao
nível H e nos mostrou como resultado: escore bruto16 = 37 (trinta e sete), RPI17 de 106
(cento e seis), estanino18 = 6 (seis) e percentil19 de 65% (sessenta e cinco por cento),
sendo analisado através da tabela “2B - Escolas Públicas” (CMMS, 2011, p.21) do
Manual do teste. No caso da criança I, ele pontuou 37 (trinta e sete) acertos, a partir
disso, chegou-se aos resultados apresentados acima. Isso nos mostra que sua
descrição verbal é média, o que significa que está no padrão médio de raciocínio para
sua idade.
O teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven avaliou o raciocínio da
criança. O manual fala a respeito da capacidade educativa, dizendo que “a educação
é o processo de eduzir20 ou extrair novos insights e informações daquilo que já é
percebido ou conhecido” (ANGELINI et al, 1999, p. 5), indo ao encontro da proposta
da aplicação do teste, sendo a comprovação das questões abordadas e relacionadas
acima sobre esse grupo específico de crianças. O percentil do teste da criança I
totalizou em 70% (setenta por cento), sendo o total de acerto 25 (vinte e cinco) pontos,
analisado através da figura “escore total em função da idade” (1999, p.96) do manual.
O percentil para a idade da criança, seguindo a interpretação dos resultados indica o
grau III+ sendo definido como intelectualmente médio.

3.6.2 Criança II
O parecer descritivo da equipe pedagógica da escola Vereda dos Trevos (2019)
da criança II diz que com base nos objetivos propostos no semestre e observação
diária, foi possível observar que o aluno apresenta interesse, participação e gradativo
crescimento nas atividades que envolvem conteúdo específicos. Colabora na
construção de regras para o bom convívio em grupo relacionando-se amigavelmente
com professores e demais. A leitura e escrita está em processo de desenvolvimento,
16

“Total de pontos ou número de itens respondidos corretamente em um determinado nível de Escala”
(BURGEMEISTER et al, 2011, p.15).
17
Resultado Padrão de Idade que indica quanto o desempenho de uma criança pode divergir da média
de outras crianças testadas com a mesma idade cronológica (BURGEMEISTER et al, 2011).
18
São os escores de apenas um dígito, que pode variar de 1 até 9 dependendo do resultado do RPI
(BURGEMEISTER et al, 2011).
19
É a maneira na qual se interpreta a classificação da criança no teste através do escore, em forma de
porcentagem (BURGEMEISTER et al, 2011).
20
Sinônimo de deduzir, que pode ser entendido como a capacidade de construir argumentos a partir
de uma ideia lógica que já está pré-estabelecida (DICIO, 2019).
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o emprego de atividades dirigidas e acompanhamento individualizado fazem-se
necessário. A interpretação e oralidade desenvolvem-se gradualmente paralelo a
aquisição e ampliação da leitura.
Afirma ainda que escreve, ordena e amplia frases, formando pequenos textos,
sendo que os mesmos passam por reestruturação de ideias e análises da ortografia
seguido de treinos ortográficos e intervenções necessárias. A criatividade precisa ser
estimulada com novas leituras de gêneros diversos observando a preferência do aluno
para melhor envolvimento e motivação a fim de promover avanços. Nas atividades de
ortografia desenvolve construções com padrões simples e alguns complexos,
apresentando conflito ao que utilizar antes de “P” e “B” por exemplo. Vale ressaltar
que houve avanços mediante intervenções do Projeto Despertar, atendimento
individualizado e reforço. O aluno conclui o semestre com necessidade de maior
desempenho cognitivo, vencendo parcialmente os planejamentos propostos.
Partindo do mesmo princípio, a prof.II (2019) nos contou que houve mudanças
em sua aprendizagem, o mesmo já está lendo e escrevendo palavras e frases com
algumas intervenções ortográficas, porém, nos momentos de realização das
atividades em grupo ou individual só realiza e participa com a intervenção da
professora.
E a prof. IIa (2019) complementa dizendo que o aluno teve ao longo dos dois
primeiros trimestres escolares muitas DA, muitas ele foi superando aos poucos, porém
seu nível é abaixo do esperado ainda. Tendo apenas ele mesmo como parâmetro ele
melhorou significativamente.
Já a tia II (2019) relata que está bom, tendo um rendimento melhor, a matemática tá
meio fraca, mas em português e história tem melhorado.
Analisando primeiramente o teste CMMS (2011, p.21), os resultados
apresentados foram baseados pela tabela “2B - Escolas Públicas” do Manual, sendo
considerado o nível G, escore bruto = 32 (trinta e dois), RPI = 109 (cento e nove),
percentil = 71% (setenta e um por cento), estanino = 6 (seis) e sua descrição verbal
foi média, significando um bom padrão quanto ao raciocínio.
O resultado do teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, nos
forneceram um total de 27 (vinte e sete) pontos, com percentil de 90% (noventa por
cento), sendo enquadrado no grupo II, considerado acima da média na capacidade
intelectual (II+). Assim, sua dificuldade pode ser interpretada como algo relacionado
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ao meio em que está inserido, em função da sua capacidade otimista de raciocínio
obtida através dos resultados positivos em ambos os testes, no qual demonstra que
possui capacidades intelectuais para melhorar quanto ao seu aprendizado, sem
maiores déficits.

3.6.3 Criança III
O parecer pedagógico da escola da criança III realizado em agosto de 2019
explica que com base nas atividades realizadas, foi possível constatar que a aluna
está desenvolvendo-se pausadamente no processo de ensino e aprendizagem.
Apresenta certa timidez quando lhe é pedido para ler suas produções. No decorrer do
primeiro trimestre letivo, foi possível perceber que a criança apresentava dificuldades
na escrita, leitura e interpretação também dentro das quatro operações básicas.
Atualmente, ao final do segundo trimestre, a aluna, ainda se encontrava em processo
de ensino aprendizagem. Já realizando uma boa leitura, porém não interpreta da
mesma forma, tendo dificuldade em fazer uma produção textual com coerência.
Com relação ao Projeto Despertar, a escola Walsin (2019) observa um avanço
considerável no que diz respeito à aprendizagem e na relação com os demais colegas,
e até diz que desenvolveu certa autonomia e segurança ao executar suas atividades
e também nas ações do cotidiano da escola. A mãe III (2019) relata que está muito
feliz com o Projeto, pois vê que sua filha tem melhorado dia após dia.
A prof. IIIa (2019) complementa dizendo que ela está escrevendo melhor, tem
mais ideias e com poucos erros ortográficos. Enquanto a prof.III (2019) disse que
notou resultados quanto a memorização, pois quando retornou do atestado pediu um
determinado conteúdo e ela foi a única a se prontificar e responder.
Para a mãe III (2019) foi questionado quanto ao aprendizado, porque não
percebemos tanta dificuldade dela no Projeto, pois sempre faz tudo, quase nunca
precisa de ajuda. Questionada se na escola ela tinha alguma dificuldade maior, a mãe
III (2019) retorna dizendo que sim, ela tem dificuldade em matemática e português,
mas continua dizendo que talvez seja a questão do nervosismo, porque a professora
cobra, aqui ela está sendo avaliada e a criança é assim se você cobra muito, sendo
ríspido, prejudica o aprendizado do aluno. Teve uma transição de professora, até tive
problemas com a substituta e vim até a escola conversar com a diretora, porque às
vezes um professor ruim deixa o aluno inseguro, com a substituta ela chegava em
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casa e chorava às vezes até, devido a maneira que ela se comportou com as crianças,
mas agora que a professora ‘normal’ voltou ela está mais feliz e tranquila.
Em relação aos testes, primeiramente o CMMS (2011, p.21) avaliou através da
tabela “2B - Escolas Públicas” do Manual o resultado da criança, considerando seu
nível H e totalizando escore de 36 (trinta e seis), RPI = 104 (cento e quatro), percentil
de 60% (sessenta por cento) e estanino = 6, sendo considerada sua descrição verbal
média, estabelecendo um bom resultado para sua idade.
Quanto ao teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven seu nível ficou em
III revelando raciocínio intelectual médio positivo (III+), sendo o total de acertos de 24
(vinte e quatro) pontos e percentil de 60% (sessenta por cento).

3.6.4 Criança IV
De acordo com o parecer pedagógico da escola Hilda (2019), a aluna tem déficit
intelectual, parte por seu atraso psicomotor, déficit de atenção com hiperatividade e
desempenho semelhante ao de uma criança de 7 (sete) anos. Sua hiperatividade,
segundo o laudo, ocasiona sua impulsividade, conversa além do necessário, não
respeitando os momentos que o grupo necessita de silêncio, o que acaba
atrapalhando a aula e a concentração dos colegas. Sua maior dificuldade é na escrita
e comportamento. A aluna lê, escreve, faz cálculos e interpreta textos dentro do seu
limite.
Com relação às melhoras, a prof. IV (2019) afirma que ela está indo melhor na
leitura, tem dificuldade para se concentrar, mas na leitura ela está lendo bem e
evoluindo. Está indo bem em matemática esse ano também.
No mesmo sentido, depois do Projeto Despertar, a mãe IV (2019) diz que
percebeu que ela mudou bastante sim, está mais responsável em relação aos horários
e tudo no geral também.
Apesar de a criança ter 10 (dez) anos, foi aplicado o teste CMMS, com o intuito
de ter uma base sobre como está seu raciocínio, sendo analisado a idade máxima do
manual, enquadrado no nível H. Foi corrigido pela tabela “2B - Escolas Públicas”
conforme o Manual (2011, p.21). A criança apresentou resultados positivos, sendo
seu escore de 40 (quarenta), RPI = 111 (cento e onze), percentil = 75% (setenta e
cinco por cento) e estanino = 6 (seis), ficando no mesmo nível das demais crianças,
com descrição verbal média.
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O teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven nos mostraram resultados
significativos também, considerando as limitações que a criança apresenta ter
segundo o laudo da escola, tendo total de acertos igual a 22 (vinte e dois) pontos e
percentil de 40% (quarenta por cento), enquadrando-se no grupo III, intelectualmente
médio abaixo (III-). Observa-se com esse resultado que apresenta DA em função do
nível intelectual (PEREIRA et al, 2015), tem ausência de traços visíveis que denotem
sua defasagem provável entre sua idade cronológica e mental, tendo dificuldade para
adaptar-se aos conteúdos pedagógicos e normas de comportamento exigidos. Tendo
baixa-autoestima, e baixa tolerância frustração.
3.7 DISCUSSÕES
A pesquisa, portanto, visou o levantamento de dados referentes à história e
realizações do Projeto Despertar (Insight), demonstramos abaixo o levantamento dos
dados estatísticos, conforme Tabela 2, da participação no período de 2018 a set/2019,
assim como descrevemos às melhorias dos alunos que o frequentam, avaliando tanto
as questões cognitivas, quanto as emocionais e afetivas.
Tabela 2: Dados estatísticos do Projeto Despertar (Insight) até 09/2019.
Ano
Escolas
Atendimentos
Triagens
Atendimentos Desistentes
Municipais aos pais por realizadas*
as crianças
atendidas
procura
no Projeto**
durante os
atendimentos
2018
11
06
47
140***
32
2019

12

09

62

609****

24

Gênero

F: 13
M: 28
F: 27
M: 34

Fonte: Otto (2019).
*07 crianças nunca compareceram no Projeto.
** De acordo com a frequência semanal das crianças do Projeto.
*** Meses de outubro a dezembro.
****1° e 2° semestre até setembro de 2019.

Muitas DA são decorrentes devido ao distanciamento ou abandono familiar.
Quando as crianças não possuem contato direto com os pais ou eles são ausentes na
escola e não demonstram interesse na educação dos filhos, as dificuldades na sala
de aula e até mesmo na vida são mais suscetíveis de acontecerem. No mesmo sentido
Ferreira; Marturano (2002), perceberam que crianças com maiores dificuldades de
aprendizado estão no grupo que apresentam divórcio dos pais e pai ou mãe que
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abandonou

a

família,

ocasionando

adversidade

nas

relações

parentais;

hospitalização/enfermidade grave de um irmão/irmã da criança, outras adversidades
familiares; hospitalização ou enfermidade grave da criança, eventos adversos na vida
pessoal; repetência, eventos adversos na vida escolar e piora no relacionamento com
os colegas e suspensão, problemas nas relações interpessoais.
Mas isso também pode ocorrer quando há uma superproteção por parte dos
pais, com cuidados extremos, onde a criança não consegue passar por situações de
frustração e nem mesmo tomar suas decisões sozinha.
Quando a criança convive com a superproteção diariamente, por pessoas que
estão ao seu redor, é possível acarretar nela alguns problemas os quais irão
trazer malefícios em seu desenvolvimento cognitivo, em sua comunicação e
socialização. Pelo fato de estar tão velada pelos seus pais, a criança tem
dificuldade de relacionar com os outros o que bloqueia a vivência com o
mundo, o qual traz experiências e aprendizados constantes (NEMÉZIO, 2018,
p. 11).

Podemos notar como a falta de cobrança saudável por parte dos pais, assim
como a superproteção dos mesmos pode influenciar negativamente a criança no
processo de aprendizagem ou no emocional. Não ser levada a sério por parte dos
professores, que não se interessam por aquele indivíduo também contribui para os
problemas afetivos e sociais das crianças (FERREIRA; MARTURANO, 2002), como
veremos em algumas falas das entrevistas a seguir.
“Percebo que a família não cobra as tarefas de casa, então ele não tem aquela
responsabilidade, às vezes não traz as atividades prontas” (prof.I, 2019). Como
aponta Almeida (2014), o empenho dos pais em ajudar a criança na tarefa torna-se
um momento importante para o relacionamento dos mesmos, com o estímulo em
casa, a criança também se dedica mais na escola, para mostrar aos pais ou
responsáveis que está tentando melhorar, em contrapartida se não há o estimulo
adequado, ela não tem tanta motivação para se empenhar. Complementa dizendo que
se por acaso a família não souber ajudar nos conteúdos, pode encontrar outros meios
de atender a criança na escola, como olhar seus cadernos, um ato simples que pode
estar estimulando o empenho do filho.
“Outra questão é que às vezes precisamos falar com os pais, mas quem vai à
escola é a irmã para resolver os problemas, a mãe dele nem conheço, nunca
compareceu na escola” (prof.I, 2019).
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A prof.I (2019) diz que viu a necessidade dele usar óculos, mas os pais não
ligaram muito para isso, então ele não estava usando e complementa dizendo:
No ano passado, ele falava muito que não podia comprar os óculos porque
ele e os pais estavam guardando dinheiro para ir ao encontro fora da cidade
referente à igreja, e que teria que esperar para usar. Ele parece um adulto
miniatura às vezes, as conversas dele são sobre os assuntos dos adultos da
casa.

Pires (2010) cita que há uma preocupação quanto a religião ser tão presente
na vida das crianças, pois elas “têm experiências religiosas mais intensas que os
adultos porque naturalmente os seres humanos são equipados com uma consciência
religiosa que vai sendo esquecida com o passar dos anos” (PIRES, 2010, p.145).
Assim, absorvem atitudes de adultos e muitas vezes responsabilidades que não
pertencem a si, pulando etapas do seu desenvolvimento natural.
“O aluno participa da minha aula 45 (quarenta e cinco) minutos semanais o que
não permite que eu opine com clareza a respeito do mesmo” (prof.IIa, 2019).
Eu acredito que a mãe III não quer se frustrar e isso acaba passando para a
criança, a mãe tem muita dificuldade em trabalhar isso com ela e acaba
querendo ajudar demais [...]. Ela é muito presente na escola, mas às vezes
isso acaba se tornando demais. Como a mãe resolve tudo sempre, a [nome]
menciona muito ela em tudo que vai fazer, e isso pode ser muito prejudicial
porque quando ela crescer, por exemplo, pode ser que tenha dificuldade de
independência (prof.III, 2019).

A prof.III (2019) ainda finaliza dizendo que é uma criança que tem uma
infantilização muito grande também. “Talvez todas essas questões estejam
interferindo nela, porque ela apresenta dificuldades. A mãe a superprotege demais e
isso acaba sendo prejudicial para várias áreas da vida dela. É uma criança limitada”.
Para Nemézio (2018) a superproteção é encarada como algo exagerado que
caracteriza cuidados extremos dos pais com os filhos, muitas vezes sendo indicador
de insegurança dos pais e assim, limitando as capacidades de aprendizagem das
crianças, pois muitas vezes elas acabam não conseguem lidar com as situações
sozinhas, podendo estar relacionada também, com o medo que os pais têm do mundo
e da violência de hoje em dia.
Quando falamos de proteção, estamos nos referindo ao cuidado, a uma
atenção sobre algo ou alguém que é nosso, que temos um carinho, ou que
queremos o bem. Essa proteção é algo normal e comum, que os pais devem
e precisam ter sobre os seus filhos. É importante tê-la, para que previnam
seus filhos de passarem por algo ruim, ou algo que possam prejudica-los.
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Mas devemos lembrar que a proteção exagerada, sem controle (emocional e
físico), chamada de superproteção, pode ser prejudicial ao filho e aos pais
(NEMÉZIO, 2018, p.8).

Quanto às respostas curtas da prof.IIIa (2019) referente às melhorias da aluna,
a diretora confirma que a professora não queria responder ao questionário, foi ‘meio
que forçada’ por ela, podendo justificar as respostas objetivas e muito curtas, que
contribuíram muito pouco para este trabalho.
“Foi bem recentemente que soube que ela está frequentando o Projeto
Despertar, até você entrar em contato eu não sabia” (prof.IV, 2019). Sendo que a
criança está no Projeto desde o início do ano.
A forma com que as profs. IIa, IIIa e IV se posicionaram na pesquisa, vão ao
encontro do que já citamos anteriormente neste trabalho, quando Veras; Ferreira
(2010) apontam como a conduta que o professor exerce na sala de aula afeta de
alguma forma a experiência de aprendizagem do aluno, podendo ser positiva ou
negativamente. Sabendo da demanda de alunos que cada professor possui e das
suas dificuldades encontradas na sala de aula, incluindo a falta de reconhecimento,
stress e salários baixos, muitas vezes o profissional apresenta obstáculos em
desempenhar um bom papel com as crianças, e isso acaba prejudicando a todos
(LIPP, 2007).
Apesar dos relatos acima estarem retratando alguns aspectos difíceis da
realidade das 4 (quatro) crianças selecionadas para a pesquisa, com a inserção das
mesmas no Projeto Despertar obteve-se melhorias em sua aprendizagem, mostrando
que o trabalho realizado no Projeto, mesmo sendo de forma grupal, envolvendo ao
mesmo tempo a afetividade e prezando pela individualidade de cada um, surtindo
efeitos em suas vidas. Como aponta Felipe; Benevenutti (2015) ao afirmar que dentro
da sala de aula é preciso atender às demandas do grupo e também às individualidades
de cada criança, para que se obtenha sucesso na aprendizagem, não esquecendo de
reforçar as habilidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, bem como, as
origens de cada criança.
A criança I, segundo o pai I (2019) obteve melhoras no aprendizado, sendo que
posterior ao Projeto aumentou suas notas e ele nunca mais foi chamado pela escola
para ouvir reclamações sobre o filho.
Porém, em relação a interação social, o pai diz que ele fez novas amizades, o
que diverge da professora I (2019), que diz que a criança na sala de aula não tem

64

tantos amigos. Mas ambos concordam quanto à afetividade, no mesmo sentido dizem
que a criança “consegue lidar melhor com as frustrações e a questão emocional, o
choro que era o problema principal foi sanado e em casa o afeto com a irmã também
evoluiu” (pai I, 2019).
[...] as emoções desempenham um papel fundamental na consciência de si a
partir do outro. Com isso, a família, a comunidade escolar e o entorno
comunitário, como principais contextos sociais de inserção da criança,
contribuem significativamente na sua construção enquanto um ser
culturalmente e historicamente constituído (VIANA; FRANCISCHINI, 2016, p.
46).

A criança II apresentou melhoras no rendimento escolar, principalmente em
português e história, na escrita e na leitura também, segundo a tia II (2019), assim
como acredita a prof.II (2019), pois a criança está “tendo melhoras na educação, nas
atividades individuais e em grupo”. Já a prof.IIa (2019) acredita que o aluno obteve
melhoras mais significativas em relação ao interesse e na participação, diz também
que “depois do Projeto, ele está mais receptivo ao afeto, demonstrando em vários
momentos carinho por todos ao seu redor”, o que também se confirma pela tia II
(2019), dizendo que a criança ajuda mais em casa, “está interagindo melhor com o
seu irmão e com seus primos”.
As principais mudanças que a mãe III (2019) percebe na criança III é em
relação a interação, afirmando que a criança “se sente mais segura, sem choro e
nervosismo frequente, ela está mais confiante agora e suas notas também
melhoraram”. A prof.III (2019) diz que a criança nunca teve dificuldade afetiva, pois
sempre foi carinhosa, e confirma o relato da mãe III ao dizer, que “na questão
interacional percebi muitas mudanças positivas nela, além do amadurecimento e
crescimento, pois antes do Projeto ela não tinha segurança para se relacionar com os
demais, era retraída e se isolava”.
A criança IV apresentou melhoras em questão de responsabilidade e horários
segundo a mãe IV (2019), “também está mais dedicada, presta mais atenção e o
convívio familiar mudou, pois está respeitando mais os irmãos e contribuindo para a
harmonia da casa”. Já no aprendizado a mãe IV acredita que ela evolui pouco,
precisando de mais reforço. A prof.IV (2019) concorda com a mãe IV, dizendo que “é
uma menina muito espontânea e tem uma boa convivência com os colegas agora,
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mas na aprendizagem ainda está melhorando gradativamente em relação à leitura e
matemática”.
Notamos assim que, nem todas as crianças melhoram nas atividades concretas
da escola, mas melhoraram quanto ao comportamento, afetividade, relação
interpessoal, com a família e as outras pessoas. Levando em conta que a
aprendizagem não é somente escolar, mas envolve também vários aspectos da vida
da criança e do ser humano, como aprender a conviver com o outro, a conviver em
sociedade e em família, todas as crianças tiveram sucesso na aquisição desse
processo.
A aprendizagem proporciona ao indivíduo adquirir conhecimento, o que não
significa que seja preciso para isso, seguir padrões formalizados de ensinoaprendizagem. Indivíduos que apresentam dificuldades em aprender certo
conteúdo não necessariamente terão dificuldades em aprender outro.
Portanto, para um processo de ensino-aprendizagem eficaz, é de suma
importância que se perceba e valorize as capacidades de aprendizagem do
indivíduo e não suas limitações (FELIPE; BENEVENUTTI, 2015, p.61).

Podemos concluir com a aplicação dos testes CMMS (tabela 3) e Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven (tabela 4) que as crianças possuem capacidade
intelectual aceitáveis para sua idade, todas ficando no nível médio de raciocínio,
mesmo que variem de positivo para abaixo, os resultados comprovaram uma boa
média considerando suas adversidades e dificuldades escolares, confirmando o que
já havíamos proposto com suas aplicações. As DA podem ocorrer por fatores
relacionados ao meio, cultura, família e escola, conforme foi abordado em vários
momentos anteriores neste trabalho, inclusive citando Oliveira (2018). Muitas vezes a
falta de estímulo faz com que permanecem estagnados e não tenham vontade ou não
saibam das suas capacidades.
Tabela 3: Comparação dos resultados do teste CMMS entre as crianças.
CMMS
Criança I
Criança II
Criança III
Nível
H
G
H
Escore
37
32
36
RPI
106
109
104
Estanino
6
6
6
Percentil
65%
71%
60%
Descrição Verbal

Média

Média

Média

Criança IV*
H
40
111
6
75%
Média

Fonte: Otto (2019).
* A criança tem 10 (dez) anos, sendo mais velha do que idade proposta pelo teste, mas sua aplicação
foi realizada para obter uma base de como está seu raciocínio uma vez que o laudo da escola diz que
ela possui déficit intelectual e seu desempenho é semelhante ao de uma criança de 7 (sete) anos.
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Tabela 4: Comparação dos resultados do teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven entre as
crianças.
Raven
Criança I
Criança II
Criança III
Criança IV
Total de acertos
25
Percentil
70%
Grupo de
III+
acordo com a
Intelectualmente
idade
médio positivo
Fonte: Otto (2019).

27
90%
II+
Intelectualmente
acima da média

24
60%
III+
Intelectualmente
médio positivo

20
40%
IIIIntelectualmente
médio abaixo

Assim como nas entrevistas com os pais, responsáveis e professores,
percebemos que as crianças começaram apresentar resultados positivos depois do
seu egresso no Projeto Despertar (Insight), afirmando que alguma área da vida as
crianças melhoram, sendo no aprendizado de fato, na interação social ou na
afetividade. Isso mostra o quanto o olhar individualizado, a atenção para a criança e
afeto são fundamentais para seu desenvolvimento e para a aquisição de habilidades.
[...] Desenvolvendo projetos educacionais voltados a desenvolver nas
crianças com dificuldades de aprendizagem confiança em si próprias,
sentimento de aceitação, certeza de serem ouvidas, tornando-se capazes e
confiantes. A criança com dificuldades de aprendizagem aprende melhor
quando encontra um ambiente que valorize suas habilidades e capacidades,
ou seja, que tenha o foco no desenvolvimento das competências (FELIPE;
BENEVENUTTI, 2015, p,61).

As entrevistas com as coordenadoras ajudaram a embasar o papel fundamental
do psicólogo nesse processo, pois desde a coord.I até a coord.III que coordenaram
ou coordenam o Projeto, até a coord.IV, são psicólogas e possuem opiniões
semelhantes quanto à comprovação da afetividade no processo de melhoria das
crianças, assim como Viana; Francischini (2016), que acreditam o quanto o olhar
individual e a preocupação em entender este indivíduo e ajudá-lo a compreender suas
emoções, mostra que aquela criança é única e colabora para sua compreensão e
assimilação de novas conquistas.
Por fim, entende-se então que o Projeto Despertar (Insight), com esse olhar
psicológico e humanizado, trouxe diversas mudanças positivas para as crianças.
Porém, é importante ter o apoio dos responsáveis e da escola, para que o avanço seja
cada vez mais significativo, entendendo também a importância de permanecer
trabalhando essas questões com as crianças, mostrando-as que são capazes de
evoluírem e que são importantes e valorizadas. Assim, o sucesso das crianças ao
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longo do Projeto ficou visível e tornou-se fundamental para o enriquecimento pessoal
de cada uma, mostrando a relevância do mesmo para todos os envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como principal objetivo analisar a eficácia do Projeto
Despertar (Insight) na vida das crianças com dificuldades de aprendizagem que o
frequentam, analisando se a afetividade contribui para a motivação do processo de
aprender. A amostra foi realizada em um grupo pequeno, com 4 (quatro) das 30 (trinta)
crianças participantes do período vespertino. Sabendo que as DA podem ser
decorrentes de negligência familiar, escolar, falta de estímulo ou fatores relacionados
ao meio, o Projeto tem a perspectiva de trabalhar com as crianças questões
emocionais e de alguma forma contribuir para que acreditem em seu potencial e
possam adquirir confiança para que então se desenvolvam no aprendizado, na
afetividade, na escola e nas outras áreas da vida.
A pesquisa atingiu os objetivos propostos sendo inicialmente feita a descrição
do Projeto Despertar (Insight), exploração da contribuição do processo afetivo para
crianças com problemas e ou DA, coleta de dados das crianças das escolas parceiras
ao Projeto e avaliação através da aplicação de testes, questionários e entrevistas as
mudanças ocorridas nas crianças.
Podemos perceber que todas as 4 (quatro) crianças obtiveram melhoras em
relação ao aprendizado depois da inserção no Projeto Despertar (Insight),
respondendo ao questionamento de que através do olhar psicológico e da afetividade
o mesmo trouxe diferença na vida delas, contribuindo positivamente para esse
processo, uma vez que, o aprender não se refere somente à aprendizagem escolar,
mas sim, envolve todas as questões da vida social da criança fora do âmbito da
escola.
Através dos dados recolhidos pelos testes psicológicos aplicados nas crianças
e as entrevistas feitas com seus respectivos professores e responsáveis, pôde-se
constatar mudanças significativas em diferentes áreas das crianças. Nem todas
apresentam as mesmas melhoras, nem mesmo resultados positivos em todas as
questões da vida, mas em algum momento depois da participação no Projeto,
mostraram reverter algumas dificuldades ou comportamentos que antes eram
indesejados.
A criança I apresentou melhoras significativas no controle emocional e na
afetividade, conseguindo lidar melhor com as dificuldades encontradas no seu dia-adia e revertendo à queixa principal apresentada inicialmente, seu rendimento escolar
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também aumentou. A criança II obteve melhora em relação ao aprendizado em
diversas matérias, ao mesmo tempo estando mais receptivo ao afeto e conseguindo
expressar melhor seus sentimentos. A criança III já apresentava uma boa afetividade
com os demais, mas depois do Projeto tornou-se mais segura, evoluiu na interação
social e obteve amadurecimento e crescimento durante este processo, o que
contribuiu para o rendimento do seu aprendizado. Já a criança IV, não apresentou
tantas melhoras quanto ao aprendizado em si, mas tanto a mãe quanto a professora,
perceberam que ela está mais dedicada e tem se esforçado para entender os
conteúdos, está também contribuindo para a melhor convivência com os colegas e
familiares, mas observa-se a necessidade de um atendimento individualizado.
Conclui-se então, que o Projeto é eficaz na vida dessas crianças, contribuindo
positivamente para adquirirem confiança e melhorarem nas questões escolares,
familiares e sociais, atingindo todos os objetivos propostos. O olhar da psicologia e do
afeto que o Projeto abordou com elas resultou em melhoras na aprendizagem de cada
uma, realçando a importância do papel do psicólogo nesse tema, pois a psicologia
percebe o indivíduo como um ser único e tenta compreender sua subjetividade, com
o intuito de contribuir e para fazer com que as pessoas percebam o que está errado e
precisa ser modificado, fazendo-as compreender que são capazes de reverter as
dificuldades da sua própria vida.
Acreditamos também que este trabalho pode ser ampliado, para uma pesquisa
maior, abordando as melhoras de todas as crianças participantes dos dois períodos
do Projeto. Possui demanda também para inquirir o papel dos estagiários de
psicologia e sua visão sobre o Projeto, buscando investigar a importância do trabalho
que foi e é realizado por eles, junto com a percepção que têm sobre as crianças e
sobre a contribuição do Projeto em suas vidas.
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