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INTRODUÇÃO

Ao encerrar o curso avançado na linha de formação dirigente, foi identificada a
necessidade de um material de apoio para receber o novo adulto dentro do movimento
escoteiro.
Esse material foi pensado para que traga informações importantes sobre o
movimento escoteiro, deixando claro nossos propósitos, metodologia e o que iremos
desenvolver com os jovens, dando uma ideia inicial de suas funções e ajudando na
escolha do ramo que o adulto irá seguir.
Foram utilizados, como laboratórios práticos, Grupos Escoteiros já em
funcionamento, Seções Autônomas e Grupos Escoteiros novos, além de unidades
didáticas de cursos de formação. Tais experiências foram importantes para a definição
dos assuntos a serem abordados neste vídeo, e uma linha de raciocínio foi criada
baseada nas perguntas mais frequentes durante esses laboratórios.
Outro ponto que merece destaque é a abordagem dos temas, sendo eles escritos
de forma mais simples, sem o uso de termos técnicos do Movimento Escoteiro, para que
a compreensão pelos novos adultos seja facilitada.
Portanto, foi produzido um vídeo institucional com informações relevantes ao
novo adulto educador que está ingressando ao Movimento Escoteiro.

JUSTIFICATIVA
As razões que levaram a este projeto foram, em suma:
•

O Planejamento Estratégico 2016 – 2021 da União dos Escoteiros do
Brasil, que tem a visão de chegar, no ano de 2023, a 200 mil jovens
registrados;

•

O fato do crescimento de crianças e jovens estar diretamente ligado ao
número de adultos voluntários presentes nas Unidades Escoteiras Locais
para o desenvolvimento do Escotismo;

•

A existência de uma grande quantidade de adultos captados pelas
Unidades Escoteiras Locais que não teve formação ou contato
diretamente com o movimento escoteiro, bem como que inúmeros
potenciais interessados que têm dificuldade em se voluntariar por não
compreender o que é e qual o propósito do Escotismo;

A criação de um vídeo institucional voltado ao adulto recém-ingresso no
Movimento Escoteiro, ou em vias de ingressar, irá auxiliar no acolhimento do novo
adulto, sendo um facilitador para que o mesmo obtenha informações importantes sobre
o movimento escoteiro e as características dos ramos em que trabalhamos com os
jovens.

OBJETIVO
Objetivo Geral:
Auxiliar a Unidade Escoteira Local no acolhimento do adulto, sendo um
facilitador para que o novo voluntário obtenha informações relevantes para exercer de
maneira inicial o cargo de escotista.
Objetivo Específico:
-Apresentar o Movimento Escoteiro ao novo escotista;
-Desenvolver o conhecimento básico auxiliando a este novo escotista com
informações pertinentes sobre os ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro;

-Informar sobre as diversas responsabilidades do Adulto dentro do Movimento
Escoteiro ;

METODOLOGIA
Antes da elaboração do vídeo, houve a fase de coleta de informações, das
seguintes formas:

1) CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
Diretoria de Métodos Educativos Local: Utilizando da atribuição de recepção de
novos adultos ao Grupo Escoteiro que faço parte, foi identificado que o adulto em sua
maioria das vezes não possuía vivência no movimento escoteiro, mas, por motivação da
entrada do filho, tinha interesse de estar mais próximo e auxiliar no crescimento do
Grupo Escoteiro. Esse adulto tinha o conhecimento da palestra informativa e do
acompanhamento das primeiras reuniões dos filhos e suas dúvidas eram sobre como
conseguir informações para ser escotista e se desenvolver para cumprir com as suas
atribuições e responsabilidades dentro do Ramo.
Diretoria de Crescimento Regional: A partir do trabalho com o crescimento no
Distrito Federal, na abertura de Seções Autônomas e Grupos Escoteiros, foi identificada,
principalmente, nas palestras informativas, a necessidade de tratar de escotismo
utilizando linguajar mais acessível, tratando apenas dos conceitos mais essenciais para
uma primeira compreensão do que é o Movimento Escoteiro.
Equipe Regional de Gestão de Adulto – ERGA/DF: Durante Unidades Didáticas
com Dirigentes em Cursos Básicos, foram identificadas as principais dúvidas sobre como
abordar um novo candidato a Escotista, bem como a melhor forma de identificar qual o
ramo mais apropriado para atuação desse adulto.

2) DESENVOLVIMENTO DO VÍDEO INSTITUCIONAL:
A partir das informações coletadas nessas experiências, houve a elaboração do
vídeo em si, em duas etapas:
Edição: Foi utilizado o Programa online Raw Shorts como uma ferramenta para
criação de vídeos informativos. É uma ferramenta de fácil utilização, com uma
metodologia intuitiva possibilitando a criação de vídeos com aparência profissional.
Revisão: O protótipo do vídeo foi submetido a análise no Grupo Escoteiro Águas
Claras 40º DF, no recém-criado Grupo Escoteiro Jardins Mangueiral 54ºDF, junto à
Equipe de Crescimento do Distrito Federal, no 25º Distrito Escoteiro da Região Escoteira
de São Paulo, e, após, na Equipe Regional de Gestão de Adultos – ERGA/DF, quando da
apresentação do projeto. As contribuições de cada um foram implementadas no
produto final.

3) O PRODUTO FINAL:

O vídeo institucional criado, ao final, serve como primeiro contato do adulto com
o movimento escoteiro, inclusive para adultos que não estão ainda em qualquer
Unidade Escoteira Local. Por isso, optou-se por um vídeo leve, de curta duração, apenas
com as informações indispensáveis para se compreender minimamente o que é, para
que serve e como funciona em linhas gerais o Escotismo.
Recomenda-se que o vídeo seja utilizado como facilitador para o adulto que tem
interesse em ser um escotista. Este vídeo não tem pretensões de substituir a palestra
informativa, tampouco os cursos de formação. Ele auxiliará ao adulto em suas
inquietações sobre o Movimento Escoteiro e explanará algumas características dos
ramos, mostrando suas possibilidades e responsabilidades, tanto por unidades que
estejam a receber novos adultos quanto em iniciativas de criação de novos grupos e
seções, mas ele não afasta a necessidade do Assessor Pessoal de Formação, orientações,
leituras e cursos.

CONCLUSÃO
Este projeto foi uma jornada longa, sendo ouvidas as necessidades dos novos
adultos dentro do movimento escoteiro, entendendo suas aflições e inquietações por
estar entrando em um novo mundo, amenizando assim suas expectativas e trazendo, de
forma acessível, a realidade de um Escotista Educador que irá desenvolver o Jovem para
se tornar um cidadão responsável e útil em sua comunidade.
Com a utilização do vídeo, foi promovido o entendimento de adultos voluntários
sobre o Movimento Escoteiro, suas características por Ramo e seu papel dentro da
Unidade Escoteiro Local interagindo diretamente com o Jovem, assim facilitando o trato
com este novo adulto.

