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PROJETO GOLFINHO EM SANTA CATARINA
UM PROGRAMA INSTITUCIONAL QUE SALVA VIDAS
Durante a temporada de verão as praias catarinenses recebem um
elevado número de turistas que chegam ao litoral para curtir as férias,
provocando significativo aumento no número de acidentes ligados ao banho de
mar, especialmente nos meses entre dezembro e fevereiro. Pesquisas afirmam
que mais de 40 por cento dos acidentes registrados durante esses meses nas
praias catarinenses ocorrem com crianças de até 14 anos.
Com o intuito de reduzir e até mesmo zerar as tristes estatísticas foi
desenvolvido e implantado, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC), projeto nessa área cujo nome é “Projeto Golfinho”.
O Projeto Golfinho é um Programa de Conscientização e Prevenção
sobre os Perigos do Mar, orientando os participantes sobre a utilização segura
das praias, de maneira lúdica à crianças e jovens entre 9 e 13 anos. Além
disso, o projeto também possui caráter social e integrador, incentivando o
convívio harmônico entre as pessoas e o meio ambiente.
Durante as aulas os participantes aprendem sobre as características
geomorfológicas da praia onde está sendo realizado o projeto, áreas tidas
como potencialmente perigosas e impróprias para o banho de crianças e
jovens. São abordados temas relacionados ao comportamento do banhista
perante o mar, noções básicas de salvamento e primeiros socorros em caso de
afogamentos, acionamento dos meios de salvamento, educação ambiental e
lições de Cidadania.
A primeira turma aconteceu na praia de Cabeçudas, na cidade de Itajaí,
durante a temporada de 1998/1999 e, até este ano, o CBMSC já formou mais
de vinte e sete mil crianças e adolescentes, nas principais praias do litoral
catarinense.
A metodologia utilizada no Projeto Golfinho consiste, basicamente, de
oficinas específicas, ministradas por instrutores do CBMSC e Guarda-Vidas
Civis, capacitados por meio de curso específico elaborado pelos idealizadores
do projeto. As aulas acontecem no período de cinco dias, com duração de duas
horas e meia por dia.
As oficinas são ministradas com o auxílio de um “kit pedagógico”
desenvolvido, especialmente, para o projeto, e que conta com brincadeiras e
jogos educativos.
Após a exposição de cada tema, pelo instrutor responsável, com
duração prevista entre 45 (quarenta e cinco minutos) até no máximo 1 hora,
terá início a fase recreacional do Projeto, com brincadeiras dirigidas às crianças
e aos jovens e práticas de esportes.
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Os resultados podem ser observados a curto e longo prazo.
Imediatamente ao início do projeto quando as crianças já chegam em suas
casas e colégios repassando todo conhecimento adquirido e posteriormente
quando percebe-se a diminuição do número de afogamentos e/ou
arrastamentos na praia em que foi realizado o projeto.
Podemos concluir, que o Projeto Golfinho, completando quase 20 anos
de existência, é uma ferramenta muito importante no âmbito do CBMSC porque
tem permitido levar os cuidados com prevenção sobre os perigos do mar a um
público, quase sempre desinformado, pela sua característica de turista no litoral
catarinense.
O ponto forte e relevante é a interação com os participantes e
comunidade local que passam a ser parceiras do projeto, prestigiando,
incentivando e divulgando o evento.
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