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1. RESUMO 

     O presente trabalho teve como objetivo promover uma intervenção 

psicoeducativa com um grupo de chefes escoteiros, levando em consideração os 

valores do grupo e o princípio de desenvolvimento de habilidades de seus 

componentes. Foram realizadas visitas semanais à instituição, cujos dados foram 

coletados por meio de observação qualificada, entrevistas e questionários. Após 

levantamento da demanda latente, foram implementadas as intervenções, em 

formato grupal. Participaram das atividades oito chefes e o líder dos chefes dos 

escoteiros. Cada uma das sessões de intervenção teve duração de 60 minutos e 

consistiam de uma dinâmica quebra-gelo, atividade psicoeducativa e exposição 

dialogada. Com objetivo em resgatar os aspectos motivacionais do grupo, foi 

utilizada uma adaptação da ferramenta “Roda da Vida”, caracterizada com as leis 

escoteiras, de forma que tivesse uma melhor qualificação para a situação e uma 

compreensão maior sobre as qualidades e aspectos do grupo. Esta ferramenta 

possibilitou um resultado gráfico e visual do nível de satisfação de cada integrante, 

referente às leis escoteiras e a aplicação destas no Grupo de Escoteiros. Os dados 

revelaram uma compreensão assertiva dentre os participantes, acerca das leis que 

fundamentam o escotismo, e uma percepção positiva quanto à contribuição de cada 

membro, em asserção aos objetivos e valores do Grupo de Escoteiro. Os resultados 

obtidos revelam que o grupo entrou em tarefa parcialmente, dado que a dissolução 

dos conteúdos sincréticos em nível latente foi obstruída por um dos integrantes, que 

assumiu o papel de sabotador, conforme proposto por Pichòn-Riviére. 

Palavras-chave: Intervenção Psicoeducativa; Grupo; Aspectos Motivacionais. 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo os Escoteiros do Brasil (2018), surgiu no país em meados de 1910 a 

primeira associação escoteira no Rio de Janeiro, assim espalhando o movimento por 

todo território nacional. Na cidade de São Paulo, atualmente existem diversos 

grupos, tendo sua orientação fundamentada em: 
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(...) uma proposta educativa própria, o Movimento Escoteiro alcança 

seu propósito por meio da aplicação do Método Escoteiro e do Projeto 

Educativo, estimulando as capacidades e interesses da cada jovem. É 

assim que o Escotismo garante jovens motivados, comprometidos e, 

mais do que isso, em constante desenvolvimento. (escoteiros.org.br. 

Acesso em 18 de Agosto de 2018). 

Na organização criada pelo General Baden-Powell o escotismo divide-se em 

Ramos que são determinados pela idade dos participantes, cada divisão possui os 

denominados Chefes que coordenam atividades e orientam os integrantes. 

Conforme os Escoteiros do Brasil (2018), para tornar-se um Chefe/voluntário no 

escotismo é necessário realizar um processo de especialização, através de um 

Curso de Proteção Infantojuvenil, a formação sobre o ramo no qual esse adulto irá 

atuar se dá através de outros cursos e leituras coerentes a sua formação.  

Na instituição onde foi realizado a investigação todos adultos possuíam 

conhecimentos voltados para o seu Ramo de atuação, no entanto, não foi 

identificado nenhum voluntário que tivesse  se dedicado  dentro do escotismo, 

também para processos de formação ou orientação de grupos.  

A proposta levada à essa instituição teve o intuito de investigar uma queixa 

apresentada pelo responsável do Grupo, relacionada ao comprometimento e 

interação entre os Chefes. Segundo Zimerman e Osório (1997): 

O fenômeno que centraliza a atividade de qualquer agrupamento 

humano é a interação entre seus componentes. Na dinâmica dessa 

interação é que temos que focar nosso interesse especulativo (...).  

No período de observação, foi constatado pelos estagiários que as 

dificuldades estavam relacionadas a auto estima e comunicação interpessoal entre 

os adultos. Para Pichón (1995) apud Rigobello et. al. (1998) “aquilo que o homem 

tem de mais primitivo e imperioso é sua necessidade de comunicação”, logo esses 

ruídos de comunicação apresentados pelo grupo tornavam-se catalisadores das 

dificuldades de coesão, evidenciando assim as questões de auto-estima nas 

atividades realizadas. 
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3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e trabalhar as demandas 

latentes em um grupo de escoteiros que comprometiam a comunicação e a 

identidade do Grupo de Escoteiros (G.E.). 

4. METODOLOGIA 

                                                                                                          

O G.E. encontra-se em um Clube comunitário aberto ao público, foi 

inaugurado em 08 de junho 2013 e está localizado na zona Sul de São Paulo. O 

ambiente é disponibilizado para a realização das atividades e não possui fins 

lucrativos. A Instituição oferece um ambiente acolhedor e organizado e por meio de 

um cronograma contendo horários, dias e temas definidos para a realização das 

atividades de cada ramo. 

A Missão é desenvolver o Escotismo promovendo o amor e respeito a todas 

as formas de vida, em especial a vida humana, contribuindo para construção de 

relações mais harmoniosas consigo mesmo e com o outro, pautadas no respeito, na 

empatia e na compreensão da Dignidade Humana. Seguindo as orientações e 

propostas dos Escoteiros do Brasil, a organização de nível nacional do Movimento 

Escoteiro, o qual estabelece um sistema de valores baseados na Promessa e na Lei 

Escoteira idealizadas por Baden Powell, também faz parte dos Escoteiros do Brasil, 

que é a organização responsável pelo movimento escoteiro a nível nacional e 

internacional, de forma a manter contato constante com os demais grupos escoteiros 

da região, cidade e estado. 

As atividades são realizadas pelo G.E. junto aos chefes da instituição, o qual 

é composto por 11 adultos e um chefe denominado Mestre, que exerce a função de 

orientador aos demais chefes perante o grupo, onde age como representante diante 

das organizações regionais ligadas ao Movimento Escoteiro. Outra função enquanto 

Mestre é atuar junto aos pais para facilitar a comunicação e participação dos mesmo 

nos assuntos pertinentes e que viabiliza questões administrativas como inscrições 

dos participantes, organização de eventos e atividades externas, aquisição de 

uniformes e as demais atividades administrativas. Os outros chefes se dividem em 
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duplas e organizam as atividades pertinentes a cada um dos ramos: lobinho, 

escoteiro e sênior. A proposta foi realizada com os chefes, em forma de dinâmicas 

em grupo, com o intuito de trabalhar os assuntos apontados pelos próprios chefes, 

de modo que, a liderança e as relações grupais entre os participantes fossem 

estimuladas e desenvolvidas.  

Com a finalidade de levantar as informações necessárias para a elaboração 

de atividades com o intuito de contribuir para a melhoria do G.E. , observações 

foram necessárias para o levantamento de informações que pudessem direcionar o 

desígnio das dinâmicas a serem realizadas. Após a observação, houve a construção 

das atividades. 

          Na atividade 1, os participantes foram organizados em círculo, de forma que 

todos pudessem se ver no decorrer da dinâmica. Cada participante recebeu uma 

folha de papel sulfite, na qual escreveu o próprio nome e passou adiante para quem 

estivesse à sua direita. O facilitador, por sua vez, solicitou aos participantes que 

escrevessem características, situações ou impressões sobre a pessoa cujo nome 

estivesse na folha recebida, de forma que todos os participantes escrevessem algo 

positivo sobre os outros, e o encerramento se deu após a exposição dos adjetivos 

pelo próprio dono da folha. A atividade teve a finalidade de propiciar aos membros 

reconhecimento, valorização e reforçar qualidades pessoais diante do grupo.  

         Nesta atividade, verificou-se que o grupo entrou em tarefa, visto que conseguiu 

reconhecer as aptidões de cada um de seus membros. Ademais, a atividade 

propiciou autoconhecimento aos participantes e o estreitamento das relações entre 

os mesmos. Após encerramento, foram coletadas sugestões, de forma anônima, de 

temas que foram trabalhados na sessão subsequente.  

        Na atividade 2, os participantes receberam uma folha de papel sulfite contendo 

a “Roda da Vida Escoteira” e as Dez Leis Escoteiras em que foi baseada. Cada 

participante coloriu a impressão seguindo os critérios contidos na Roda da Vida 

Escoteira sob a forma de autoavaliação de sua conduta e participação dentro do 

G.E., utilizando os escores de 0 a 10. Ao final da atividade, cada participante 

elaborou uma representação gráfica dos próprios níveis de satisfação e/ou pontos a 

melhorar. O compartilhamento dos resultados individuais no contexto grupal 

propiciou uma discussão acerca do papel individual de cada Chefe dentro do G.E., 
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bem como o reconhecimento de falhas e acertos inerentes aos mais diversos 

contextos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O enquadramento, termo utilizado pelo psicólogo Bleger (1984), foi realizado 

na primeira visita com o responsável pela coordenação da equipe de voluntários, 

com a finalidade de explicar a proposta do trabalho e como este seria desenvolvido 

ao longo dos meses. O líder demonstrou entusiasmo e foi categórico ao apresentar 

e citar características, problemas e situações pela própria perspectiva, dando a 

entender que esperava certos resultados.  

O enquadre teve como objetivo desmistificar o papel do psicólogo enquanto 

interventor para o apontamento de erros e falhas dentro do grupo. Ao final da visita, 

definiu-se que o líder dos chefes dos escoteiros seria o responsável pela 

transmissão da proposta de trabalho aos demais participantes, em virtude da 

impossibilidade de reuní-los durante o horário da atividade escoteira. As 

intervenções ocorreram, quinzenalmente, no período noturno, após o encerramento 

das atividades do grupo, por decisão dos próprios membros. 

Na primeira intervenção, foi realizada uma dinâmica para suscitar a 

percepção dos sujeitos sobre si próprios, enquanto membros participantes de um 

grupo. Dispostos em círculo, os participantes receberam folhas de sulfite em branco 

e foram instruídos a escrever apenas seu próprio nome e a passar a folha adiante 

possibilitando a todos descrever características e percepções sobre os demais 

sucessivamente, com alterações apenas na tarefa solicitada, como uma frase ou 

mensagem que o autor gostaria endereçar ao titular da folha. Ao final da atividade, 

cada qual recebeu de volta sua própria folha e houve uma discussão para o 

fechamento da atividade. A maioria dos chefes se identificou com as características 

recebidas, outros se surpreenderam com as observações e colocações do grupo 

embora todos os pontos levantados tenham sido positivos.  

Novamente foram esclarecidos os objetivos do trabalho na instituição e foi 

solicitado aos Chefes que sugerissem de forma anônima os temas que gostariam de 

abordar na próxima atividade. Desse modo, foram identificadas as principais 
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dificuldades e necessidades do grupo em si, para formação da demanda de auto-

estima e valorização individual que foi reportada em mais de 50% das fichas de 

sugestão.  

A segunda intervenção foi realizada com base na temática de autoestima 

sugerida na intervenção anterior por meio da “Roda da Vida”, uma ferramenta 

originalmente desenvolvida pelos hindus e frequentemente utilizada pelos 

profissionais das áreas de Coaching e Psicologia Organizacional e do Trabalho, com 

o objetivo de promover uma auto-avaliação e mapeamento das principais áreas da 

vida em um determinado momento (Collela, 2013).  

A ferramenta foi adaptada para o contexto do grupo, correlacionando as áreas 

da vida com as práticas e condutas contidas nas Dez Leis Escoteiras. Após atribuir 

pontuações em um score de 0-10 sobre sua conduta e participação dentro do grupo, 

cada participante compartilhou com os demais os resultados individuais, gerando um 

momento de reflexão do grupo ao final da atividade. 

6. RESULTADOS 

 

Durante as visitas de observação, identificou-se a ausência de clareza por 

parte do grupo no que diz respeito ao trabalho a ser desenvolvido, quanto à função e 

objetivos do mesmo, passando a impressão de se sentiam julgados e teriam seus 

erros e acertos expostos a qualquer instante. Essa preocupação chegou a ser 

verbalizada em alguns momentos por meio de frases como: “Não se preocupem, 

eles estão aqui para nos observar enquanto chefes…”  (SIC), dirigidas aos 

escoteiros participantes do grupo e ditas casualmente durante as atividades.  

Segundo Bleger (1989), em Psicologia Institucional o papel do psicólogo, 

nesse contexto é constituído pela práxis em que investigar é operar, onde o agir é 

enriquecido e enriquece a experiência a partir da compreensão e reflexão acerca 

dos sintomas manifestos e latentes da instituição, descartando a visão de psicólogo 

enquanto “salvador” ou agente externo que surge para consertar ou resolver os 

problemas.  

Na finalização da atividade adaptado da Roda da Vida, houve um momento 

para discussão sobre os resultados finais, no qual cada participante pontuou suas 



7 

características tidas como mais fortes dentro do grupo e as que precisavam se 

desenvolver. Dos quatro chefes participantes, três mostraram-se otimistas e 

priorizaram aspectos positivos com relação ao grupo, admitindo suas falhas, e ainda 

assim, reconhecendo suas qualidades e o impacto dessas no grupo.  

A proposta da Roda da Vida adaptada seria a de avaliar a si mesmo como 

integrante do grupo, todavia, um dos participantes utilizou-se da ferramenta para 

avaliar o grupo inteiro, excluindo a sua própria individualidade e participação dentro 

do grupo. Percebeu-se que este participante priorizou falhas e aspectos negativos 

em relação ao trabalho coletivo, de modo que o grupo nesse momento demonstrou 

desconforto diante da situação, pois pôde-se entender que “não são competentes” 

ou “são positivos demais” com relação ao seu trabalho nas atividades. 

Segundo Pichòn-Riviére (1994) apud Lema (1996), um grupo operativo tem 

como objetivo “promover uma modificação criativa da realidade”. Por operar, 

entende-se que, a transformação ocorra, de modo que os integrantes desse grupo 

estejam engajados na tarefa, momento em que Pichòn-Riviére refere-se de fato, à 

uma representação psíquica. 

Ainda de acordo com os conceitos de Pichòn-Riviére (1994), um grupo 

operativo é definido como “um conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes 

de tempo e espaço, e articuladas por uma mútua representação interna”, onde se 

dispõe realizar a tarefa de maneira explícita ou implícita, “interatuando através de 

complexos mecanismos de assunção de papéis” (Rigobello et. al., 1998). 

Verificou-se no grupo a constante dos integrantes preservarem sua 

individualidade pela postura evitativa diante do compartilhamento de experiências e 

impressões do trabalho em grupo. Pichòn-Riviére (1994) assinala que diante de 

quaisquer situações surgem medos básicos de ataque e perda. Além dessas 

necessidades, em diferentes momentos é possível notar também essa “assunção de 

papeis” citado por Pichòn-Riviére (1994), onde um dos participantes assume o papel 

de Sabotador, em que sua função consiste basicamente em resistir às mudanças. 

Essa postura é evidenciada nos momentos de discussão a projeção de suas 

próprias individualidades e opiniões, resultando na desmotivação dos demais 

integrantes e comprometendo a superação do explícito e a elaboração psíquica do 

grupo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram observados pontos positivos no Grupo Escoteiro e a confirmação deles 

se deu através dos diálogos e interações com os jovens e crianças, que sempre 

demonstraram entusiasmo e satisfação por serem parte do grupo, além da maioria 

dos chefes de seção ter sido acolhedora durante as visitas, explicando e relatando 

as situações. 

No entanto, desde as visitas de observação até as intervenções notou-se um 

constante clima de insegurança dos voluntários no que se diz respeito a confiança 

no trabalho exercido dentro do G.E. Durante a primeira atividade de intervenção, a 

demanda de se trabalhar questões de auto estima, tanto individuais dos Chefes 

quanto do grupo como um todo, foi bastante explícita. Weffort (1994) apud Rigobello 

et. al. (1998), destaca que “os fantasmas no grupo, quando em sua germinação, não 

são explicitados no que se diz... mas no que não se fala... Nos momentos de silêncio 

pesado, ou nas brincadeiras, nas anedotas tendo elementos do grupo como 

personagens (...)” 

Esse enfraquecimento da segurança no que fazem é vista sob a forma de 

ruídos na comunicação entre os Chefes de seção e, esta, por conseguinte, implica 

diretamente na fragmentação deles enquanto uma equipe única, resultando num 

cenário em que cada subgrupo restringe o compartilhamento de suas experiências e 

problemas apenas a quem também está inserido no mesmo pequeno círculo de 

pessoas mais próximas.  

Outro ponto evidente foi a expectativa exacerbada e posição extremamente 

crítica da figura que exerce a coordenação do grupo de adultos em relação aos 

mesmos, entende-se que o trabalho incumbido aos facilitadores das atividades exija 

dedicação de tempo e energia, além de entusiasmo e preparação técnica para 

exercer esse papel. Ainda assim, questões como dedicação e compromisso são 

constantemente apontadas pela liderança com uma espécie de cobrança, sempre de 

maneira retórica e sem abertura para discussão ou enfrentamento. 

As sugestões dadas pelo grupo de estagiários são norteadas pela própria 

demanda do grupo no que diz respeito à valorização dos aspectos e potencialidades 

humanos, uma vez que a missão do G.E, enquanto instituição, é justamente de 
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propiciar aos jovens participantes um ambiente apropriado ao seu desenvolvimento 

pessoal.  O Movimento Escoteiro apresenta uma visão aberta de mundo e permite 

que os Grupos Escoteiros adaptem-se aos mais diversos contextos sociais para o 

planejamento das atividades e da própria dinâmica do grupo como um todo.  

          A ausência dessa integração entre os componentes adultos da instituição, 

tidos como modelos de referência dos jovens, resulta na dificuldade de se 

estabelecer uma comunicação eficaz em que o grupo seja capaz de identificar, 

discutir, enfrentar e resolver seus problemas por conta própria, sem esperar que as 

soluções sejam apresentadas por agentes externos, como as divisões estadual e 

nacional do Movimento Escoteiro ou o grupo de estagiários. Esse comportamento da 

organização grupal é refletido também nas seções G.E, em especial quando os 

Chefes se queixam da falta de iniciativa dos jovens diante das atividades, que 

esperam dos adultos as dicas e direcionamento específicos para a conclusão das 

tarefas, ao invés de se organizarem para a solução das mesmas, como é esperado. 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre, Artes Médicas, 

1989. 

COLLELA, Fernando. Novos usos para a ferramenta coaching: Roda da Vida. 2013. 

Disponível em <https://www.sbcoaching.com.br/blog/colaboradores/roda-da-vida/> 

Acesso em: 18 de ago. 2018.  

ESCOTEIROS DO BRASIL, Construindo um mundo melhor. Disponível em: 

<https://www.escoteiros.org.br/visitante/?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-

u3ThN6RnIZj8fLST-

O8hVnmWYleSO8Ap51_4tPINj3siAHuW_CjFWRoCd6gQAvD_BwE>. Acesso em 18 

de Agosto de 2018. 

PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. (El proceso grupal). Trad. de Marco 

Aurélio Fernandes Velloso. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

https://www.escoteiros.org.br/visitante/?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u3ThN6RnIZj8fLST-O8hVnmWYleSO8Ap51_4tPINj3siAHuW_CjFWRoCd6gQAvD_BwE
https://www.escoteiros.org.br/visitante/?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u3ThN6RnIZj8fLST-O8hVnmWYleSO8Ap51_4tPINj3siAHuW_CjFWRoCd6gQAvD_BwE
https://www.escoteiros.org.br/visitante/?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u3ThN6RnIZj8fLST-O8hVnmWYleSO8Ap51_4tPINj3siAHuW_CjFWRoCd6gQAvD_BwE


10 

RIGOBELLO, L.M.M.; FORTUNA, C.M.; RIGOBELLO, L.X.; PEREIRA, M.J.B.; 

DINIZ, S.A. Processo de comunicação em grupos de aprendizagem: uma 

experiência multiprofissional. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, 

p. 95-102, outubro 1998. 

WATANABE, O.M.; Compêndio de textos: temas de Psicologia da Aprendizagem. 

Texto não publicado. São Paulo: Centro Universitário FMU, 2005 (revisado em 

2016). 205p. 

ZIMERMAN. D.E.; OSÓRIO, L.C. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 

 


