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Contexto
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade do Rio
Grande/RS, no ano de 2014, teve o maior índice de homicídios da região. Com 207.306
habitantes, Rio Grande é a segunda cidade mais populosa do Sul do Estado e passou a ter uma
proporção de 24 mortes violentas para cada cem mil habitantes (Guimarães, 2014a, ¶5). Entre
os bairros apontados com maior vulnerabilidade social, que é entendida como a “exposição a
riscos de diferentes naturezas, sejam eles econômicos, culturais ou sociais, que colocam
diferentes desafios para seu enfrentamento” (Monteiro, 2011) está o bairro Getúlio Vargas
(popularmente conhecido como “BGV”), que “contabilizou uma média negativa de um
assassinato a cada 15 dias” (Guimarães, 2014b, ¶2), e possuiu 22% do número de homicídios
da cidade (Poll, 2014, ¶1).
Inúmeras estratégias de prevenção à violência, bem como de garantia dos Direitos Humanos,
vêm sendo pensadas e experimentadas, diante das emergentes desigualdades sociais. O acesso
ao esporte e o lazer, conforme o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), é um
dos deveres a ser cumprido pela família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder
público, e desempenha papel de grande relevância para o desenvolvimento físico e mental da
criança (Fonseca, 1997). Neste sentido, a promoção de ações relacionadas ao esporte e o lazer
mostra-se como uma estratégia para o atendimento de demandas sociais como esta.
Localizada estrategicamente nas proximidades do referido bairro, a Escola de Iniciação
Desportiva Semente Olímpica, cujo traço principal é o desenvolvimento de atividades
orientadas aos moradores locais, idealizou um projeto de intervenção multidisciplinar visando
promover saúde e prevenção dos riscos relacionados à vulnerabilidade social. Através do
apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), o
projeto contou com duas modalidades de esportes coletivos (Capoeira e Futebol) e
intervenções psicológicas grupais. Foi realizado estrategicamente no período de Verão, onde
sugere-se uma maior ociosidade social das crianças e adolescentes, em decorrência das férias
escolares e, consequentemente, uma maior exposição aos riscos sociais emergentes da região.
Objetivos
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O presente artigo objetiva tornar público os relatos de vivências referentes a estas
intervenções psicológicas e os grupos operativos comunitários desenvolvidos em um local
destinado ao esporte e lazer. A principal motivação em apropriar-se da prática esportiva
também como uma ferramenta para a promoção de saúde mental e social, é entendê-la como
uma forma de linguagem motora e lúdica, que configura um canal de comunicação desejável
para grupos com crianças (Zimerman, 2008).
Grupo operativo e Esportes coletivos: uma metodologia multidisciplinar
As intervenções psicológicas foram estruturadas com base na Psicologia de Grupos
Operativos de Pichon-Rivière, onde a finalidade dos grupos não necessariamente é
terapêutica, mas “de operar numa determinada tarefa objetiva, como, por exemplo, a de
ensino-aprendizagem” (Zimerman, 2008). Nesse sentido, foi realizada a coordenação de dois
grupos fechados, com tempo determinado, com duas turmas de 20 alunos cada (uma de 6 a 8
anos e outra de 9 a 11 anos), com encontros de 40 minutos de duração, realizados duas vezes
por semana com cada turma - em um total de 7 semanas - nas dependências do ginásio
ocupado pela escola. Os grupos foram coordenados por uma psicóloga e um acadêmico
estagiário de psicologia (figuras de sexos opostos). A equipe utilizou tarefas e dinâmicas
grupais cujos objetivos foram, além de promover integração e cooperação, atender as
demandas obtidas através de uma “Caixa de dúvidas”, onde as crianças eram convidadas a
desenhar ou escrever espontaneamente sobre quaisquer questões que gostariam de saber, e
então depositar as pequenas folhas na urna. As inquietações presentes serviam, então, como
direcionamento temático para as futuras dinâmicas e diálogos levantados pelos coordenadores
do grupo. Diferentes atividades foram organizadas, desde ações lúdicas tradicionais, como
rodas de conversa e contos, elaboração de cartazes, regras do grupo, maquetes com massa de
modelar e gincanas. Diariamente, a equipe de psicologia registrava, em relatório sigiloso, as
impressões, percepções, papéis grupais percebidos, resistências e contra-resistências e demais
relatos relevantes à atividade do dia.
As crianças também tinham aulas de Capoeira e de Futebol, com diferentes professores, em
horários alternados, uma antes e outra depois da intervenção psicológica, totalizando
aproximadamente 3 horas de atividades, no turno da tarde. Os Educadores físicos
estruturaram as aulas objetivando a criação de um contexto de equipe esportiva, que “requer
senso de identidade coletiva, papéis característicos, formas de comunicação estruturadas e
normas” (Weinberg & Gould, 2008), sendo este o principal ponto de intersecção entre os
distintos fenômenos grupais vivenciados neste projeto.
Resultados e reflexões
Ao longo das atividades citadas, pode-se observar diversas inquietações naturais à fase do
desenvolvimento (o “gostar”, “o que ser quando crescer”, saber ganhar e perder), além de
frequentes relatos de luto, divórcio na família e queixas escolares, o que evidencia o papel que
os encontros desempenharam como um espaço para reflexão e atenção às angústias
existenciais que estão presente na infância.
A fim de acessar demais impressões e opiniões que as crianças tiveram sobre o projeto, a
filmagem foi uma opção aos questionários formais, que apresentariam maior dificuldade para
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os participantes, considerando a faixa etária e as percebidas dificuldades com a leitura e a
escrita. A elaboração de vídeos também foi estimada como uma maneira mais lúdica e rica,
por permitir o acesso a um maior número de atributos da comunicação (movimento, fala, tom
de voz, expressão facial, figuras de linguagem)1. Cada participante foi questionado sobre: 1. o
que achou dos encontros; 2. o que acha que mudou depois de ter participado e 3. o que gostou
mais de aprender ao longo do projeto. As falas filmadas estão postas enquanto instrumento
qualitativo de avaliação das intervenções. Uma compilação destes vídeos foi exibida em uma
confraternização de encerramento com os pais, mães e responsáveis, onde também houve uma
mostra dos materiais que foram elaborados durante os encontros.
Com relação à adesão do grupo, pode-se afirmar que houve uma boa recepção por parte do
grupo, uma vez que apenas cinco dentre os 40 participantes evadiram. A frequente menção ao
ócio que estariam não fosse a participação no projeto, juntamente com os relatos de prazer e
satisfação em aprender uma nova modalidade esportiva e instrumentos musicais (no caso da
Capoeira), evidencia uma necessidade que deseja ser atendida. Portanto, a implementação de
projetos com foco no esporte e lazer podem auxiliar não somente no trabalho da promoção de
saúde física, como também de saúde mental e social para a comunidade, uma vez que
entendemos a saúde como “um completo bem-estar físico, psíquico e social”, segundo a
definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), e não somente a ausência de
adoecimentos somáticos ou transtornos mentais.
Considerações finais
Buscou-se aqui uma intervenção com o ideal de uma Psicologia Positiva, que, nas palavras de
Paludo e Koler (2007), “pretende trazer a compreensão das virtudes, forças pessoais,
habilidades promovidas nos contextos de resiliência, averiguar o papel das experiências
positivas, e delinear a função das relações positivas com os outros” e que “além disso, visa
esclarecer como todos esses fatores podem contribuir para a saúde física, o bem-estar
subjetivo, o funcionamento dos grupos e o florescimento das instituições”.
Certamente não se findam todos estes objetivos neste trabalho, porém ressalta-se a intenção
de estimular inciativas sociais que atendam a este viés, bem como futuros fazeres e diálogos
entre as áreas da Psicologia Social do Esporte e da Educação Física no âmbito das Políticas
Públicas. Pode-se afirmar aqui que a iniciação esportiva e a coordenação de grupos operativos
estão colocadas como uma dupla facilitadora do trabalho multidisciplinar, orientado à
proteção da criança e do adolescente, considerando a tendência grupal característica da
adolescência e da pré-adolescência (Aberastury & Knobel, 2003) e a “importância dos jogos
desportivos coletivos para a educação de crianças e adolescentes de todos os segmentos da
sociedade brasileira, uma vez que sua prática pode promover intervenções quanto à
cooperação, convivência, participação, inclusão, entre outros” (Oliveira & Paes, 2004).
A situação de vulnerabilidade exige uma presença operante da equipe, que pode ser exercitada
ainda na formação profissional, por meio da extensão universitária, e da participação ativa
junto às ações governamentais de Assistência Social, como neste caso, o COMDICA.
1
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Entende-se como necessária a criação de novos espaços educativos, de complementos à
formação escolar, de novas fontes e referenciais para uma comunidade cuja violência se
apresenta como o principal referencial - seja no imaginário popular, seja na grande mídia.
Transcendendo o conhecido “acesso ao esporte e lazer”, busca-se o acesso a novas tribos,
novos valores, novas condutas – as quais podem ser análogas à identificação grupal e às
regras do jogo esportivo, como às regras de convivência estabelecidas no (e para o) grupo
operativo.
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