
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC) 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EAD (CERFEAD)  

ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS VOLUNTÁRIOS DO MOVIMENTO 

ESCOTEIRO: HISTÓRIA E EVOLUÇÃO ATÉ A EAD 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão 

DIEGO ROTH ROCHA FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

2019  



 

DIEGO ROTH ROCHA FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS VOLUNTÁRIOS DO MOVIMENTO 

ESCOTEIRO: HISTÓRIA E EVOLUÇÃO ATÉ A EAD 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Centro de 

 Referência em Formação e EaD (CERFEAD) do Instituto Federal de 

 Santa Catarina (IFSC) como requisito parcial para Certificação do Curso 

 de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação Profissional. 

 

 

Orientadora: Profa. Cíntia Costa Macedo, Ma. 

Coorientador: Prof. Arcângelo dos Santos Safanelli, Me. 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

2019 



 

DIEGO ROTH ROCHA FARIA 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS VOLUNTÁRIOS DO MOVIMENTO 

ESCOTEIRO: HISTÓRIA E EVOLUÇÃO ATÉ A EAD 

 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão foi julgado e aprovado para a obtenção do título de 

Especialista em Tecnologias para Educação Profissional do Centro de Referência 

em Formação e EaD do Instituto Federal de Santa Catarina (CERFEAD/IFSC). 

 

Florianópolis, 02 de maio de 2019. 

 

 

................................................................. 

Profa. Caroline Lengert Guedes, Ma. 
Coordenadora do Programa 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

................................................................. 

Profa. Cintia Costa Macedo, Ma. - Orientadora 

 

................................................................. 

Profa Léia Mayer Eyng, Ma 

 

................................................................... 

Prof. Luís Henrique Lindner, Me  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho aos adultos voluntários do Movimento Escoteiro, que dedicam 

seu tempo para atuarem na educação não formal de milhares de crianças e jovens, 

com a esperança de esses se tornem melhores cidadãos, envolvidos em suas 

comunidades e com uma preocupação com o próximo. 

 

  

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Deus que me direciona no dia a dia e que me sustenta, mantendo firme 

nas minhas convicções e de acordo com a sua palavra. 

 

Agradeço aos meus pais que sempre se esforçaram para que eu pudesse desfrutar 

de muitos ensinamentos em que eles não tiveram condições de participar, sendo 

que o esforço que fizeram para que eu pudesse participar do movimento escoteiro, 

com seus inúmeros acampamentos e amigos, ajudaram-me a moldar a minha 

formação com bases sólidas de caráter e honestidade de acordo com a Lei e 

Promessa Escoteira. 

 

A minha esposa, Taisa, que sempre me incentiva a continuar obtendo conhecimento 

e é uma grande companheira. 

 

Ao meu amigo e irmão de lenço, Arcângelo Safanelli, que me ajudou a direcionar 

esse trabalho. 

 

Aos diretores e amigos do Escritório Regional dos Escoteiros de Santa Catarina, que 

desde o primeiro momento entenderam a proposta e apoiaram dando o suporte 

necessário para a realização deste. 

 

Finalmente, agradeço àqueles que foram meus alunos, colegas de trabalho, 

escoteiros, assessorados dentro e fora do movimento escoteiro, pois além de dividir 

o conhecimento também possibilitam que eu aprenda. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espírito do Escotismo não é uma coisa que pode ser ensinado. Pode ser 

absorvido e adquirido vivendo com as pessoas que mostram isso publicamente em 

suas vidas e em uma atmosfera deste espírito. 

 

(General Sir Robert Lockhart,  

dirigente da Associação dos Escoteiros da Inglaterra) 



 

RESUMO 
 

 
FARIA, Diego Roth Rocha. Cursos de Formação de Adultos Voluntários do 
Movimento Escoteiro: História e Evolução até a EaD. Ano. 2018 f. Trabalho de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação 
Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 

 
O Movimento Escoteiro é a maior organização mundial para jovens do mundo. São 
mais de 40 milhões de escoteiros espalhados por mais de duzentos países. E em 
2019 comemora-se cem anos do primeiro curso da Insígnia de Madeira. Desde 
então, milhares de adultos voluntários que passaram pelo processo de formação, 
ajudaram no processo de educação não formal de milhões de jovens. Estamos 
vivendo a era da inovação, e o uso de tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), nos abrem novas possibilidades para a capacitação desses adultos 
voluntários. Dentre as novas modalidades de ensino podemos destacar o ensino 
híbrido, que por meio do ensino semipresencial pode ser o novo modelo ideal para a 
formação dos voluntários, pois por meio do Ensino à Distância (EaD) pode ser 
realizada a equalização do conhecimento dos adultos voluntários e mantendo no 
curso presencial aquelas unidades curriculares (UC) que necessitam de maior 
interação e prática. Assim foi realizado uma pesquisa com os escotistas e dirigentes 
que realizaram o curso preliminar para identificar as unidades curriculares que 
poderiam ser realizadas de forma EaD. Assim a pesquisa demonstrou que o 
proposto na Resolução UEB/SC nº 024 (2016), atende à necessidade demonstrada 
pelos cursistas do curso preliminar, apontando as mesmas unidades curriculares 
para serem realizadas no ensino híbrido. 
 
Palavras-chave: Escotismo. Voluntário. Curso de Formação. Ensino Híbrido. EaD. 
 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT  
 

 
FARIA, Diego Roth Rocha. Adult Training Courses Volunteers of the Scout 
Movement: History and Evolution to EaD nt. Year. 2018 f. Conclusion Work (lato 
sensu Postgraduate Course in Technologies for Professional Education) - Federal 
Institute of Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 

 
The Scout Movement is the world's largest youth organization in the world. There are 
over 40 million Boy Scouts scattered throughout more than 200 countries. And in 
2019 is celebrated one hundred years of the first course of the Wood Badge. Since 
then, thousands of adult volunteers who have gone through the training process have 
helped the process of non-formal education for millions of young people. We are 
living the age of innovation, and the use of information and communication 
technologies (ICTs), open up new possibilities for the training of these volunteer 
adults. Among the new modalities of teaching we can highlight the blended learning, 
which through the blended education can be the new ideal model for the training of 
volunteers, because through Distance Learning (EaD) can be realized the 
equalization of knowledge of voluntary adults and maintaining in the face course 
those curricular units (UC) that need more interaction and practice. Thus, a survey 
was carried out with the volunteers and leaders who carried out the preliminary 
course to identify the curricular units that could be realized in EaD form. Thus the 
research showed that the proposal in Resolution UEB / SC nº 024 (2016), meets the 
need demonstrated by the preliminary course students, pointing out the same 
curricular units to be carried out in blended learning. 
 
Word Keys: Scouting. Voluntary. Graduation course. Blended Learning. EaD.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Starosta (2015), o primeiro curso para a formação de adultos no 

Movimento Escoteiro (ME) aconteceu na cidade de Londres, na Inglaterra em 1910. 

Durante os quatro anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, outros cursos foram 

realizados, porém todos eles foram considerados experimentais, com muita teoria e 

pouca atividade prática. 

Em 26 de julho de 1919, foi inaugurado o Gilwell Park, uma grande área ao 

sul de Londres, oferecendo local para acampamentos e apropriado para os cursos 

de formação dos chefes escoteiros. O primeiro curso realizado nesse centro ocorreu 

de 8 a 19 de setembro de 1919, sendo em formato de acampamento e tendo como 

material de referência os livros escritos por Robert Stephenson Smyth Baden Powell, 

“Escotismo para Rapazes” e “Guia do Chefe Escoteiro”. 

Desde então, o ME não parou de crescer. Com o passar dos anos também 

foram reformulados os métodos e o programa educativo. Hoje a formação de um 

adulto voluntário, denominado de escotista pela nova nomenclatura para chefe 

escoteiro, é realizada em três etapas, sendo elas: O Curso Preliminar (CP), O Curso 

Básico (CB) e o Curso Avançado (CA). (UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, 

2014). 

O universo do adulto voluntário dentro do ME, é o mais eclético possível, uma 

vez que qualquer pessoa que se disponha a dedicar parte do seu tempo em prol do 

próximo, pode fazer parte do movimento. Nas atividades escoteiras de maior porte 

como acampamentos regionais e nacionais, que exigem uma infraestrutura de 

atendimento para mais de três mil pessoas, tem-se a mais variada gama de serviços 

a serem realizados, desde serviços básicos como limpeza e segurança até os mais 

complexos como infraestrutura/logística e atendimento pré-hospitalar. 

Porém, não podemos esquecer que, esses voluntários têm seus próprios 

afazeres, em suas vidas pessoal e profissional, o que torna o tempo ainda mais 

escasso no que se refere a formação nos cursos de escotismo. Nesse sentido, este 

trabalho de pesquisa observa que para a atualização desses adultos voluntários é 

necessária uma nova dinâmica de formação.  

A União dos Escoteiros do Brasil (UEB), única organização reconhecida pela 

Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) para a prática do escotismo 

no Brasil, em seu planejamento estratégico 2016-2021, tem como meta chegar aos 



 

duzentos mil associados. E para chegar a esse número mantendo a qualidade do 

ensino, estão previstos vários objetivos no campo de Gestão de Adultos, dentre eles 

o item 1.5.2 de 2015 que ressalta, “Desenvolver e promover o uso de uma 

plataforma de Ensino a Distância (EaD) abrangente para Métodos Educativos”. 

No Brasil, segundo censo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2017, um em cada cinco alunos 

do ensino superior estuda na modalidade EaD, chegando a quase 1,8 milhão de 

estudantes, o equivalente a 21,2% de matrículas em todo o ensino superior.  

A UEB como inovação já lançou alguns cursos isolados em EaD, sendo estes 

direcionados ao primeiro contato do adulto voluntário com a instituição como o Curso 

EaD Proteção Infanto Juvenil, onde todos os adultos voluntários antes mesmo de 

assinarem o acordo mútuo de voluntariado, precisam realizar esse curso para obter 

um entendimento mínimo do Estatuto da Criança e Adolescente. Embora outros 

cursos tenham sido lançados eles não estão relacionados a formação do adulto 

voluntário.  

Nesse sentido, o presente trabalho realizou o processo de pesquisa, com os 

adultos voluntários que realizaram o curso preliminar, no período de janeiro a 

outubro de 2018, na Região Escoteira de Santa Catarina (UEB/SC), para investigar, 

dentre as unidades curriculares ministradas no Curso Preliminar, quais delas os 

cursistas acreditam serem mais relevantes para se ministradas pela modalidade 

EaD. 

Desta forma, poderiam ser ampliados o tempo de estudo para aquelas 

unidades curriculares que demandam mais tempo e que necessitam de maior prática 

do cursista. Assim, com a redução do tempo de permanência dos adultos 

voluntários, nos cursos presenciais, seria possível também a redução dos valores 

desses cursos, uma vez que grande parte do custo está diretamente ligada ao custo 

das refeições servidas.  

Cabe ressaltar que grande parte das Unidades Escoteiras Locais (UELs), não 

possuem recursos financeiros necessários para arcar com todas as despesas de 

formação dos seus voluntários, tendo estes muitas vezes que utilizar seus próprios 

recursos financeiros.  

Há poucos trabalhos publicados relacionados ao escotismo no Brasil, menos 

ainda sobre a capacitação de adultos voluntários. Considerando que no 

planejamento estratégico da UEB foi estipulada uma meta de crescimento de jovens 



 

e que para isso acontecer é necessário a formação de mais adultos voluntários, 

tendo em vista os custos, o tempo de dedicação desse adulto voluntário, seja em 

viagem e no próprio curso e que hoje há disponível novas tecnologias que permitem 

o aprendizado à distância, surge o problema de pesquisa: O Ensino híbrido pode ser 

uma alternativa para formação de adultos voluntários do Movimento Escoteiro? 

Diante da problemática apresentada podemos avançar na pesquisa e 

investigação com os seguintes objetivos específicos: apresentar a história da 

formação dos voluntários do movimento escotista desde seu início até os dias 

atuais; apresentar as características principais da educação a distância e do ensino 

híbrido; e comparar se o modelo de formação semipresencial designado na 

Resolução UEB/SC nº 024 (2016) está de acordo com as necessidades dos 

cursistas voluntariados do movimento escotista.  

Assim, a fim de elucidar tais questionamentos, propomos uma pesquisa 

qualitativa onde 36 cursistas responderam um questionário on-line, com perguntas 

fechadas, elencando as suas necessidades de aprendizado, onde após mensuradas 

serão comparadas com o modelo proposto. A seleção de escolha de apenas os 

cursistas do CP se deram pelo motivo de ser o curso aplicado em todos os distritos 

escoteiros de Santa Catarina, ou seja, abrangente em todo o Estado e também por 

ser o primeiro curso em que os adultos voluntários precisam concluir na sua 

formação. 

 

  



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 História do Escotismo 

 

De acordo com Oliveira (2011), em agosto de 1907, o general inglês Robert 

Stephenson Smyth Baden Powell, realizou um acampamento experimental com vinte 

e um jovens na faixa etária de doze a dezesseis anos, na ilha de Brownsea, ao sul 

de Londres. Nesse acampamento os jovens receberam instruções e técnicas 

oriundas dos conhecimentos militares como primeiros socorros, observação e 

segurança. Com os resultados obtidos, Powell escreveu o livro “Escotismo para 

Rapazes”, que foi lançado primeiramente em seis fascículos entre janeiro e março 

de 1908, sendo reunidos em um livro lançado em maio do mesmo ano. Mal sabia ele 

que estaria criando o maior movimento de jovens do mundo, completando 111 anos 

em 2019. 

A recepção pelos jovens a essa novidade foi tamanha que em poucas 

semanas, centenas de patrulhas de jovens haviam se formado praticando os 

ensinamentos do livro por meio de brincadeiras. Esses ensinamentos incluíam 

desde técnicas exploratórias, civismo, código dos cavalheiros, técnicas de tocaia, 

movimentos de formação e organização de equipe, cuidados com o corpo entre 

outras que voltaram a moldar o caráter dos jovens (POWELL, 2006). Rapidamente o 

escotismo se espalhou por diversos países, chegando ao Chile em 1908 e no Brasil 

em 1910, como destacou Boulanger (2014). 

Nos primeiros anos do ME, a formação dos chefes, adultos voluntários que 

atuavam no acompanhamento dos jovens, era feita de maneira empírica e sem um 

padrão definido, afinal tudo era novo. Quando os jovens formavam uma patrulha, 

equipe com até oito crianças, geralmente pediam a um irmão mais velho, ao pai, ou 

outro adulto que desempenhasse o papel do Chefe. 

A apostila do Cursante do Curso Preliminar, (2015, p. 8), enfatiza que Powell 

passou a se dedicar a organização do ME, que não era a sua proposta original, 

devido ao crescimento do número de patrulhas, onde se percebeu que seria 

necessária essa dedicação para manter o entusiasmo dos jovens e não deixar que 

suas ideias fossem degeneradas.  

Segundo Boulanger (2014), com o surgimento do ME em 1908, logo este 

ganha força e se espalha pelo mundo rapidamente, chegando ao Brasil em 1910 



 

com o retorno do Encouraçado Minas Gerais da Inglaterra, onde oficiais da marinha, 

que realizavam cursos de atualização, trouxeram consigo muito mais que o 

aprendizado militar, mas também uniformes e acessórios escoteiros que já faziam 

sucesso em Londres.  

Conforme abordado por Boulanger (2014), antes mesmo da chegada em 

terras brasileiras, a primeira menção sobre o escotismo foi publicada, em 13 de 

dezembro de 1909, na revista “A Illustração Brazileira”, no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, com circulação nacional. O título da reportagem era “Scouts e a arte 

de Scrutar”, até então sem tradução para o português. Nesse início, foram criadas 

várias associações escoteiras que foram disseminando o escotismo pelo Brasil, 

dentre elas Associação Brasileira de Escoteiros, em São Paulo, Associação de 

Escoteiros Católicos do Brasil e a Confederação Brasileira de Escoteiros do Mar 

ambas no Rio de Janeiro, entre outros grupos fundados no Pará, Rio Grande do Sul, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná.  

Em 1924, segundo Boulanger (2014), em reunião com as diversas 

associações de escoteiros, foi formada a União dos Escoteiros do Brasil, sendo esta 

a única filiada a Londres. Em 2018 a UEB ultrapassa a marca de 100 mil associados 

entre membros juvenis e adultos voluntários. 

 

2.1.1 Gilwell Park – Primeiro Centro de Formação 

 

 O escotismo estava caminhando a passos largos, mas Powell, que já havia 

deixado a vida militar para se dedicar ao escotismo ainda via a necessidade de um 

local para realização de encontros de formação e acampamentos assim:  

recuo  
Em meados de 1818, o Sr. William F. de Bois MacLaren, Comissário 
Escoteiro de Roseneath, em Dunbartonshire, na Escócia ofereceu a Baden-
Powell, a oportunidade, há muito acalentada, de obter um local para 
acampamento a leste de Londres. Iniciou-se então uma busca pela região, 
até que foi descoberta a área de Gilwell por P.B. Nevill, membro do 
Conselho Nacional da Associação Escoteira Inglesa. Após as buscas e 
visitas o campo foi adquirido por 7000 libras doadas pelo Sr. MacLaren, que 
também fez uma doação adicional de 3000 libras para a reforma da casa. 
(UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, 2014, p. 45) 

 

Uma grande movimentação de escoteiros foi iniciada em Gilwell Park, muitos 

para realizar acampamento com suas tropas e outros para ajudarem nas reformas 



 

do espaço. Assim, conforme Starosta (2015), entre os dias 8 a 19 de setembro de 

1919, ocorreu o 1º Curso Oficial de Treinamento de Escoteiros. 

 

Figura 1: Primeiro Curso da Insígnia de Madeira, com Powell ao centro. 

 

Fonte: Starosta (2015, p.137). 
 

 O curso em Gilwell Park apresentava um programa simples, de acordo com 

aquilo que os adultos deveriam orientar os jovens. O dia começava com os preparos 

do dejejum, depois jogos, orações e trabalhos diversos, jantar e por fim uma 

conversa ao pé do Fogo de Conselho. 

Os encargos de patrulha, cozinheiro, intendente, monitor entre outros, eram 

trocados todos os dias, assim todos os integrantes tinham a oportunidade de 

desempenhar todas as funções dentro da patrulha, que é o nome dado a equipe.  

 A última refeição do curso, não foi preparada pelos participantes, foi oferecida 

em Londres, onde Percy Everett os recebeu com um almoço festivo. Depois do 

almoço os cursistas foram visitar os escritórios e tiveram uma conversa com Powell, 

que os encorajou a replicarem o conhecimento nos seus lugares de origem 

utilizando o livro Guia do Chefe Escoteiro (STAROSTA, 2015). 

 

 

 



 

2.1.2 A Insígnia de Madeira 

 

Segundo Starosta (2015), Powell pensou em como deveria ser o distintivo 

especial cedido aos chefes aprovados no fim do curso. Não poderia ser um distintivo 

normal, então com uma tira de couro e um pedaço de madeira, foi criado a Insígnia 

de Madeira, sendo o curso registrado como o primeiro curso oficial da Insígnia de 

Madeira.  

Os pedaços de madeira utilizados, eram originais do colar (Iziqu) do Rei 

Dinizulu, onde Powell, enfrentou junto com o exército inglês as forças dos guerreiros 

zulu, no sul da África em 1888, trazendo para si como espólio de guerra. 

 

Figura 2: Rei Dinizulu e seu colar Izuqu 

 
Fonte: Starosta (2015, p.66). 

 

Após a realização do primeiro curso, muitos outros foram realizados em 

Gilwell Park. Mas ainda em 1919, Powell publica o livro, “Aids To Scoutmastership”, 

traduzido em 1948 para o português com o nome “Guia do Chefe Escoteiro”. Nele, 

Powell projeta os ensinamentos aplicados em Gilwell Park.  

De acordo ainda com Starosta (2015), nas Américas o primeiro curso com 

base no adestramento de Gilwell, as instruções organizadas por Powell e passadas 

na formação dos chefes escoteiros, foi realizado no México em 1946, seguido pelos 

Estados Unidos em 1948. No Brasil o primeiro curso foi realizado nos dias 09 a 20 



 

de julho de 1949 em São Paulo, onde a organização de Gilwell Park estendeu o 

convite as Associações Nacionais de Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. 

Participaram desse primeiro curso no Brasil 2 chilenos, 2 bolivianos e 29 brasileiros, 

oriundos dos estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a 

realização e conclusão desses cursos surgiram os primeiros formadores em terras 

brasileiras, e que logo após começaram a reproduzir o curso. Hoje os cursos 

avançados são realizados nas regiões escoteiras com tempo mínimo de quatro dias.  

Na figura três abaixo, segundo Gonçalves (2015), vemos as disposições das 

contas da Insígnia de Madeira. Ao concluir o CA, o adulto voluntário recebe o colar 

de Insígnia de Madeira com duas contas. Ao continuar a sua formação, sendo 

indicado a participar e concluir o Curso de Formadores nível I, ele recebe a terceira 

conta, quando é nomeado pela sua região escoteira como Diretor de Curso Básico. 

Continuando a sua formação ao participar e concluir o Curso de Formadores nível II, 

ele recebe a quarta conta, quando é nomeado pela sua região escoteira como 

Diretor de Curso Insígnia de Madeira. A Insígnia de Madeira com seis contas só é 

utilizada por uma pessoa no mundo, que é o diretor de campo de Gilwell Park. 

Figura 3: As contas da Insígnia de Madeira 

 
Fonte: Gonçalves (2015, s.p.). 

Em 2019 a Insígnia de Madeira completará o seu centenário e em todo o 

mundo estão sendo preparados eventos para essa grande comemoração. Segundo 

a Organização Mundial do Movimento Escoteiro em 2018, no mundo são quase 

cinco milhões de adultos voluntários apoiando o escotismo em várias linhas. 

 

 

 



 

2.2 A União dos Escoteiros do Brasil 

 

Conforme seu estatuto, a UEB, define em seu artigo 1º: 

A União dos Escoteiros do Brasil, “UEB”, fundada em 04 de novembro de 
1924, é uma associação de âmbito nacional, de direito privado e sem fins 
lucrativos, de caráter educacional, cultural, ambiental, beneficente e 
filantrópico, e reconhecida de utilidade pública, que congrega todos quantos 
pratiquem o Escotismo no Brasil. (UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, 
2011) 

 

 Ela é a única associação reconhecida para a prática do escotismo no Brasil 

pela OMME, fazendo parte da fraternidade mundial de mais de duzentos países e 

regiões. 

 

 

2.2.1 Gestão de Adultos da União dos Escoteiros do Brasil 

 

De acordo com a Política Nacional de Adultos (PNA), documento lançado em 

janeiro de 2019, traz a atualização das definições aprovadas em 2017 na 41ª 

Conferência Mundial Escoteira, em Baku, Azerbaijão. Este documento substitui as 

Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos (DNGA) em vigor até janeiro de 2019. 

Abordaremos as especificações conforme as Diretrizes Nacionais para Gestão de 

Adultos, que era o documento em vigor na realização dessa pesquisa. 

Os cursos não se limitam apenas a um fim de semana de palestras. Cada 

adulto voluntário que inicia no ME é acompanhado por um Assessor Pessoal de 

Formação (APF). Esse assessor geralmente é um adulto voluntário mais antigo no 

grupo, com maior vivência no ME, e que tem o objetivo de orientar o novo voluntário 

na sua formação. 

Conforme a Resolução UEB/SC nº 003 (2016), um APF pode orientar a 

formação de até quatro adultos voluntários. A orientação começa para as tarefas 

prévias do CP que são as leituras dos principais documentos que regem a 

instituição. A conclusão do nível preliminar ocorre no fim do curso, geralmente 

realizado em um fim de semana, somando mais de dezesseis horas nas Unidades 

Curriculares. Nesse nível após o curso não existem outras tarefas a serem 

realizadas, estando esse adulto apto a ingressar no CB, porém recomenda-se que 

haja um intervalo de seis meses entre a conclusão do CP e o início do CB, para que 



 

o adulto possa agregar maiores conhecimentos.  

O investimento na formação de um adulto voluntário ainda é considerado alto, 

uma vez que pequenas UELs nem sempre dispõem de recursos financeiros para 

custear esse investimento, que muitas vezes acaba sendo um investimento do 

próprio voluntário. Outro fator que pesa além do investimento da inscrição no curso, 

ainda deve-se incorporar outros custos como transporte, materiais de apoio, 

uniforme entre outros.  

No CP, por esse poder ser realizado em qualquer local em que a 

infraestrutura solicitada pela UEB/SC seja atendida, esses custos com o transporte 

acabam que sendo de forma mais reduzida, uma vez que são realizados em todas 

as regiões do estado. Já para a realização do CB e CA, estes demandam de uma 

infraestrutura maior, são cursos acampados então não podem ser realizados em 

uma escola, eles necessitam de uma área para realização de UCs práticas. Por esse 

motivo eles são realizados em algumas cidades, fazendo com que o cursista tenha 

que se locomover até duzentos e cinquenta quilômetros nesse caso. 

De acordo com as planilhas de custos dos cursos, o principal valor que 

influencia na elevação dos valores de inscrição é a alimentação. Contratar uma 

empresa para o fornecimento das refeições durante o curso, representa quase 60% 

da taxa de inscrição. Com a redução do tempo de curso também seriam necessárias 

menos refeições, outro fator que desoneraria o valor da inscrição, conforme 

demonstrado na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4: Folder de curso preliminar. 

Fonte: União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina (2019). 

 



 

O CB é o segundo estágio na formação, e é a partir dele que o adulto define a 

sua linha de formação, que pode ser Dirigente ou Escotista. Esse curso a partir de 

janeiro de 2019 passou a ter nova nomenclatura com a nova Política de Nacional de 

Gestão de Adultos, passando a se chamar Curso Intermediário. A linha Dirigente 

trabalha na formação dos adultos para a administração da UEL, já a linha Escotista 

trabalha a formação do adulto para atuar diretamente com os jovens. Nessa linha há 

ainda uma subdivisão, definindo os ramos em que o escotista poderá atuar, que são: 

Lobinho (crianças de 6,5 a 10 anos), Escoteiro (crianças de 11 a 14 anos), Sênior 

(adolescentes 15 a 17 anos) e Pioneiro (jovens de 18 a 20 anos). (UNIÃO DOS 

ESCOTEIROS DO BRASIL, 2014) 

Tendo definido a sua área de atuação, o APF indicará uma série de leituras 

para a formação prévia do seu assessorado, algumas já estão elencadas na DNGA 

outras podem ser acrescentadas conforme a identificação da necessidade pelo APF. 

Finalizando essa etapa o adulto voluntário estará apto para participar do CB, sendo 

este realizado em mais um fim de semana, totalizando mais de 35 horas, e onde o 

pernoite no curso é obrigatório. A partir do Básico para a conclusão de nível é 

necessário que o APF designe algumas atividades pós curso, visando o método 

escoteiro do Aprender Fazendo. Somente após a conclusão dessas atividades o 

APF chancela a conclusão de nível do CB.  

A última etapa da formação começa novamente com o APF e o adulto 

voluntário reescrevendo o Plano de Formação Pessoal, onde serão solicitadas 

leituras complementares e outros cursos que o APF entenda ser necessário. 

Finalizando essa fase o adulto voluntário estará pronto para participar do CA. A 

participação no CA exige mais tempo do adulto voluntário, pois o curso geralmente é 

realizado no mínimo de 4 dias, abrangendo, geralmente, um feriado nacional. De 

forma semelhante, após participar do curso o adulto voluntário deverá realizar as 

tarefas pós-curso para a conclusão do nível. Após o acompanhamento do APF e 

finalizando as tarefas, o adulto voluntário que concluí o nível do CA recebe além do 

certificado, a Insígnia de Madeira.  



 

Figura 5: Sistema de Formação de Adultos Voluntários. 

 

Fonte: Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos (2014, p. 18). 

 

Embora o adulto voluntário conclua a sua formação, seja para atuar como 

dirigente ou escotista, nada impede que ele continue em busca de conhecimento e 

atualizações. Assim, pode e deve continuar participando dos congressos, encontros 

de escotistas e oficinas oferecidas pela UEB ou pela UEB/SC. Para aqueles que tem 

vocação para o ensino e querem fazer um pouco mais, podem participar da Equipe 

Regional de Formação (EREF), que são os adultos voluntários que ministram os 

cursos aos demais.  

Dessa forma esse adulto pode continuar sua formação para atuar na equipe 

de Formadores, ou seja, um treinamento específico para treinar os novos adultos 

voluntários. Essa formação é realizada em duas etapas: O Curso de Formadores 1 e 

o Curso de Formadores 2. Esses cursos ocorrem em âmbito nacional e a 

participação precisa do aval da UEB/SC. 



 

2.3 União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina 

 

A União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina atingiu sua 

marca histórica de associados em 2018, totalizando 10.816 associados, entre 

beneficiários e adultos voluntários. São 132 UELs espalhadas pelo estado. Ela é 

subdividida atualmente em 14 distritos escoteiros. Essa subdivisão facilita a questão 

logística e de integração entre os grupos escoteiros de uma mesma região. Os 

distritos escoteiros são: Extremo Oeste, Oeste, Contestado, Alto Contestado, 

Serrano, Alto Vale, Norte, Litoral Norte, Vale, Litoral, Continente, Ilha, Sul e Extremo 

Sul. (UEB/RESOLUÇÃO UEB/SC Nº 001, 2018). 

 

Figura 6: Distritos Escoteiros da Região de Santa Catarina 

 

Fonte: UEB/Resolução UEB/SC nº 001, (2018). 

Quando da realização do seu calendário anual, a UEB/SC por meio da EREF 

promovem a realização de pelo menos um curso preliminar em cada distrito. Porém, 

em algumas circunstâncias podem fazer alterações como, a abertura de cursos 

extras por solicitação dos próprios distritos, ou também a necessidade de abertura 

pela demanda de novas aberturas de grupos escoteiros que necessitam da 

capacitação dos novos adultos voluntários. 



 

Em média a EREF realiza dez cursos preliminares ao longo do ano, conforme 

calendário elaborado pela diretoria regional, sempre em ano anterior. Em 2018 

foram programados pela região de Santa Catarina quatorze cursos preliminares 

distribuídos um em cada distrito escoteiro. 

Conforme a Resolução UEB/SC nº 002 (2017), sobre os cursos de formação, 

define que para ocorrer o CP deve haver no mínimo vinte, e no máximo trinta e dois 

cursistas inscritos. Completando o número da primeira turma, abre-se as inscrições 

para segunda turma. Esta mesma resolução define, que havendo necessidade 

podem ser incluídos cursos extras, desde que solicitados a direção regional e 

havendo o número mínimo de inscritos. 

O público participante desses cursos, compreendem adultos a partir dos 

dezoito anos de idade, que podem ter participado do movimento escoteiro quando 

jovem ou não. Podem ser pessoas que estão fundando uma UEL em uma cidade 

onde não possua pessoas que foram membros juvenis e agora retornam ao ME 

trazendo seus filhos e, consequentemente, acabam voltando atuando como adultos 

voluntários.  

Quanto a escolaridade, sua classificação é muito abrangente, podendo conter 

pessoas ainda cursando o ensino médio até doutores. Assim, também é a 

classificação profissional desses cursistas, podendo variar de estudantes e donas de 

casas até professores universitários. 

No ME cada novo adulto voluntário que participa recebe o acompanhamento 

de um adulto voluntário mais experiente, conhecido como Assessor Pessoal de 

Formação (APF), que deve seguir também os itens da Resolução UEB/SC nº 003 

(2016). O APF vai fazer o direcionamento para a formação desse novo voluntário, de 

acordo com o ramo de atuação. O APF deve orientar o novo voluntário desde o 

início no grupo, e já antes mesmo da realização do Curso Preliminar, o APF instrui 

seu assessorado sobre as tarefas prévias do curso que são: Leitura e discussão 

com o APF da apostila do curso; Leitura do documento Escotistas em Ação (do ramo 

de atuação) e Projeto Educativo. Além dessas são sugeridas a leitura do Estatuto da 

UEB, Educação pelo Amor substituindo a Educação pelo Temor e Princípios, 

Organização e Regras (POR). 



 

Figura 7: Princípios, Organizações e Regras 

 
Fonte: União dos Escoteiros do Brasil (2013). 

Esse acompanhamento do APF com seu assessorado é de fundamental 

importância, pois por meio dos encontros realizados e estudo prévio do material do 

curso as dúvidas mais comuns já são supridas, e também ocorre o nivelamento de 

conhecimento desses adultos voluntários deixando o curso mais dinâmico.  

 

2.4 Educação a Distância 

 

“Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 
espacial e/ou temporalmente.”  

(Moran, 2002, p. 1) 
 

Tendo esse conceito em mente resgatamos a primeira geração de cursos 

EaD, mais conhecida na época como curso por correspondência. Esses eram cursos 

profissionalizantes e atendiam uma população que em sua maioria habitavam fora 

dos grandes centros urbanos em que não existiam escolas para atender a toda 

população. Há que se considerar que “até os anos de 1940 a taxa de analfabetismo 

no Brasil ultrapassava os 55% do total da população”. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2004, p. 6). 

Segundo Santos, Menegassi (2016), a partir do uso do rádio e da televisão, 

adentramos na segunda geração da EaD, que posteriormente com as novas 

inovações tecnológicas, passa-se a utilização de fitas cassetes, fitas de vídeo. 



 

A terceira geração ocorre já na década de 90 com o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), que teve maior alcance do Telecurso 2000 e o 

Telecurso profissionalizante, o lançamento do canal Futura, a popularização da 

internet e o uso de novos tipos de mídias também cooperaram para a criação da 

Universidade Aberta de Brasília e o Programa TV Escola, conforme relata Costa 

(2017). 

A quarta geração marcada pela criação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), conforme o Decreto n° 5622 de 19 de dezembro de 2005, bem como as 

novas tecnologias nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), incluindo a 

gamificação e simuladores. 

 

2.5 O Ensino Híbrido 

 

A evolução moderna dos últimos anos tem mudado as rotinas das pessoas e 

isso vem afetando também ao modelo de ensino. As crianças da era tecnológica 

estão começando cada vez mais cedo seu acesso aos dispositivos eletrônicos, 

basta acompanharmos por alguns minutos a fila de trânsito próxima as escolas e lá 

veremos a criança na sua cadeirinha com os olhos fixos em uma tela com seu 

desenho preferido, isso enquanto ela segura o tablet e interage diretamente. 

Segundo Bachi, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 49), “ao longo dos anos a 

escola, em sua forma estrutural não obteve grandes modificações, no entanto a 

forma de aprendizado mudou”. As tecnologias digitais estão cada vez mais 

presentes na vida de crianças e jovens, estabelecendo novas interações com o 

conhecimento e isso requer mudanças na forma do aprendizado. 

Diante dessas novas tecnologias, vem surgindo novas formas de integração e 

aprendizado. Até bem pouco tempo na relação de ensino-aprendizagem professor-

aluno, as lições eram despejadas pelos professores e muitas vezes não permitiam 

uma troca sinérgica de conhecimentos. Hoje a necessidade de interação acaba por 

ter um maior estímulo a participação dos alunos, tornando-os protagonistas no 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, esse processo de aprendizagem 

começa a funcionar melhor no formato professor-aluno-professor. 

Uma das novas tendências da educação moderna é ensino híbrido, ou 

blended learning, que é uma mistura do ensino presencial com propostas de ensino 

on-line, fazendo com que a Educação passe a estar integrada com as tecnologias.  



 

O termo híbrido segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2019) 

diz-se do “que tem elementos diferentes em sua composição”. Na educação, Moran 

(2015) descreve a combinação de elementos misturados como o tempo, espaço, 

métodos, atividades e pessoas. Todas essas características são unidas na interação 

do ser humano e as tecnologias. 

 

O ensino híbrido é uma abordagem de grande potencial que conta com 
diversos modelos de aprendizagem, onde os estudantes desenvolvem a 
capacidade de progresso e autonomia da aprendizagem. Neste sentido, o 
ensino on-line, que é o pilar central do ensino híbrido, é importante para 
personalizar a aprendizagem, uma vez que pagar por educação 
individualizada seria inviável. (KNAUTH 2015, p. 292). 
 

De acordo com a figura 8 abaixo, podemos perceber as características do 

ensino híbrido, conforme Christensen, C.; Horn, M.; Staker, H. (2013, p. 8). Assim 

podemos dizer que no ensino híbrido é processo onde o aluno enquanto está no 

desenvolvimento da parte on-line, é ele que detém o controle, seja sobre o tempo, o 

local, o modo ou o ritmo e assim tomar decisões que implicam diretamente na sua 

autonomia. Quando o estudo é realizado na parte off-line, o aluno estará na escola e 

o seu desenvolvimento de aprendizagem pode se dar de várias maneiras, seja um 

estudo com a turma toda ou só um pequeno grupo, com ou sem a intervenção do 

professor e podemos dizer que até mesmo em alguns momentos individuais. 

Figura 8: Características do ensino híbrido  

 

Fonte: Christensen, C.; Horn, M.; Staker, H., (2013, p. 8). 



 

Como relata Oliveira e Denardin (2013 apud ANTONELLO NETO, 2013), no 

que se diz respeito à utilização de tecnologias, o que mais tem ganhado força nas 

instituições de ensino é a inserção das tecnologias da informação e comunicação, 

por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem trabalhando como ferramentas de 

apoio às aulas presenciais e também viabilizando a execução de cursos na 

modalidade de EaD.  

No entanto Bachi, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 49), enfatizam que o uso 

dessas tecnologias digitais podem propiciar diferentes meios para trabalhos 

educacionais mais significativos, mas não se pode deixar de lado a organização de 

propostas didáticas que “busquem o aprender a aprender, o aprender a fazer, o 

aprender a ser, e o aprender a conviver”. 

As inserções dessas tecnologias trazem uma maior interação aluno-professor, 

onde a aprendizagem é melhor compartilhada, propiciando uma forma mais ampla 

de obter o conhecimento.  

Em sua pesquisa sobre ensino híbrido em uma universidade do Canadá, 
pode verificar as contribuições do método para o aprendizado do aluno, 
como: 

- Melhoria no ensino-aprendizagem; 
- Maior flexibilidade; 
- Maior satisfação dos alunos; 
- Melhoria do desempenho dos alunos; 
- Otimização de recursos; 
- Confluência de letramentos. 

Matheos (2012, p. 3, apud CAMILLO 2017) 

 
Todas essas contribuições são de fundamental importância para atingir o 

maior número possível de adultos voluntários do movimento escoteiro. A partir do 

momento que o cursista, em suas atividades pré curso, deve discutir com o seu APF 

a apostila do curso, podemos verificar que já havia uma interação APF-Cursista-

Curso. Tal interação pode ser ampliado com o uso de tecnologias da informação, 

com parte dos estudos trabalhados de forma on line. 

 

2.5.1 Modelos do Ensino Híbrido 

 

O uso das tecnologias nas escolas permitem uma nova personalização do 

ensino. Até mesmo pode ser diferenciado o seu uso nas escolas de ensino básico 

como em universidades. Nessa última, geralmente usado da forma em que certas 

unidades são aplicadas no método tradicional e outras a distância. 



 

Segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p.44), ensino híbrido de forma 

geral “apresentam a convergência de dois modelos de aprendizagem: o modelo 

presencial, que ocorre na sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o 

modelo on-line, que utiliza tecnologias digitais para promover o ensino”. 

Figura 9: Propostas de Ensino Híbrido  

 

Fonte: Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, s.p.). 

Modelo de Rotação: Onde os estudantes revezam as atividades. Sendo 

orientados pelos professores ou com horário pré-estipulado. Nesse modelo, podem 

ser propostas as seguintes formas: 

a) Rotação por estações: Divididos em grupos os alunos preparam as suas 

atividades, cada qual com o seu módulo, sendo que ao fim da aula todos 

os grupos tem que passar por todos os módulos. A ordem dos módulos 

não afeta a forma de aprendizagem, pois não há uma ordem de 



 

conhecimento. Além disso em cada módulo pode ser utilizado uma forma 

de recurso, seja ela on-line ou presencial com leitura, vídeos, debate e etc. 

b) Laboratório Rotacional: Utilizando o espaço da sala de aula, seguido de 

uma rotação para computador ou laboratório de ensino. Nesse modelo os 

alunos dirigidos aos laboratórios trabalharão de forma autônoma, 

enquanto que outra parte que permanece com o professor tutor. 

c) Sala de Aula Invertida: A teoria é estuda em casa, e o espaço da sala de 

aula é utilizado para as discussões e resoluções de atividades entre outras 

propostas. Nesse modelo estudos revelam que estudantes desenvolvem 

habilidades do pensamento crítico. 

d) Rotação Individual: É apresentado aos estudantes uma lista de propostas 

que devem completar. Nessa rotina devem estar relacionados todos os 

temas que o estudante deve aprender. Assim ele mesmo estabelece o seu 

ritmo de aprendizagem. 

Modelo Flex: Os estudantes recebem uma lista de tarefas a serem cumpridas, 

com ênfase no ensino on-line, ficando o professor disponível para responder as 

dúvidas. 

Modelo à la carte: O estudante é responsável pela organização dos seus 

estudos levando em conta os objetivos a serem atingidos. A parte on-line pode 

ocorrer na casa, escola ou em outros locais. 

Modelo Virtual Enriquecido: Trata-se de uma experiência realizada por toda a 

escola. Em que cada disciplina os alunos dividem o tempo entre o aprendizado on-

line e presencial. 

Expostos os modelos trabalhados no Ensino Híbrido, vamos aprofundar 

naquele que parece estar mais próximo do formato a ser trabalhado com os adultos 

voluntários do ME. 

 

2.5.2 Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) 

 

Sala de aula invertida, a tradução para flipped classroom, segundo Camillo 

(2017) é uma metodologia que foi divulgada por Bergmann e Sams (2012) a partir da 

experiência deles realizadas em salas de aula nos Estados Unidos. A estratégia é 

que os alunos-atletas pudessem acompanhar as aulas mesmo de longe quando 

saiam em disputas esportivas. As aulas eram gravadas e disponibilizadas na web. 



 

Bergmann e Sams (2012) se utilizaram do referencial teórico do psicólogo 

estadunidense, Bloom, que em 1956 descreveu a Taxonomia dos Objetivos 

Educacionais, representada na figura 10.  

Figura 10: Taxonomia de Bloom  

 

Fonte: EaD & Tecnologias Digitais na Educação, (2016, p. 67). 

Conforme visualizamos na figura 5, baseados no processo de formação de 

um adulto voluntário (DIRETRIZES NACIONAIS PARA GESTÃO DE ADULTOS, 

2014), entende-se que há muito tempo a UEB já trabalha com o um sistema 

parecido de sala de aula invertida, mesmo antes da sua definição. Pois as tarefas 

prévias em que o cursista irá interagir com o seu APF, possibilitarão o saneamento 

das dúvidas mais comuns e estimulando esse cursista para a busca de novos 

conhecimentos antes mesmo da realização do curso. 

A aplicação de UCs por meio do EaD, poderão facilitar ainda mais a busca 

desses conhecimentos e a preparação dos cursistas. Além de manter uma 

homogeneidade na aplicação dessas UCs. 



 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com a UEB/SC, em 2018 foram capacitados cerca de 478 adultos 

voluntários no Curso Preliminar. Esse curso ocorre sempre em um fim de semana, 

iniciando normalmente às 8 horas da manhã de sábado com o encerramento às 15 

horas do domingo, incluindo o pernoite de sábado para domingo. 

Para realizar a pesquisa qualitativa, foi elaborado um questionário on-line por 

meio da plataforma do Google Forms, no link <https://goo.gl/1htiZB>, para mensurar, 

dentre as unidades curriculares do CP, quais, aquelas em que os cursistas 

consideram no seu entendimento, que poderiam ser realizadas no formato à 

distância e quais as unidades que necessitam de maior tempo na programação e 

devem ser realizadas de forma presencial, com a intencionalidade de refletir sobre a 

possibilidade de transformar o modelo do curso atual para um ensino 

semipresencial. 

O link foi encaminhado, em 23 de outubro de 2018, por e-mail do Escritório 

Regional da UEB/SC, para os 478 cursistas dos CPs realizados no estado de Santa 

Catarina. Após o período de quinze dias, não apresentando muitas respostas, o 

formulário foi encaminhado em novo e-mail para os cursistas, sendo encerrado para 

respostas depois de dez dias. Nesse período o questionário foi respondido por 37 

cursistas.  

Foi escolhida essa forma de captação de dados, para facilitar que os 

participantes pudessem ter acesso ao formulário, tendo em vista que o universo da 

pesquisa pretendia atingir todos os cursistas dos CP de todo o estado de Santa 

Catarina, realizados no período de janeiro a outubro de 2018. 

A pesquisa realizada de forma qualitativa para mensurar as respostas 

indicadas pelos participantes, tendo em vista analisar se o entendimento desses 

coincidia com o estabelecido já na Resolução UEB/SC nº 024 (2016), que 

estabelece as diretrizes para a execução de um curso semipresencial. 

Para uma melhor quantificação, o questionário foi elaborado na sua maioria 

por respostas fechadas, já que são facilmente codificadas, tornando úteis as 

formações de categorias. 

Após a coleta dos dados pelo formulário on-line, foi gerado uma planilha com 

as respostas, onde cada item foi filtrado e transformado em gráficos. Além disso, 

https://goo.gl/1htiZB


 

foram solicitados outros aspectos referente a estrutura e qualidade dos cursos 

realizados. 

Ao fim, como veremos na explanação dos gráficos no próximo tópico, 

combina-se a série de resultados com a Resolução UEB/SC nº 024 (2016), que já 

define as UCs que podem ser realizadas de forma EaD e as presenciais 

obrigatoriamente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com o relatório de atividades 2018, a UEB/SC, possui um efetivo 

de 10.801 associados, entre membros juvenis e adultos voluntários. Levando em 

conta que 25% desse número, ou seja, cerca de 2.700 associados são os adultos 

voluntários que trabalham nas funções de escotistas e dirigentes (UEB/SC, 2018). 

Visando a manutenção da qualidade no escotismo catarinense, a UEB/SC 

promove anualmente aproximadamente 14 CP, um por distrito escoteiro, tendo 

abrangência de capacitar no mínimo 280 adultos voluntários, considerando o mínimo 

para a formação de cada turma, e no máximo de 896 adultos voluntários, 

considerando a capacidade máxima de duas turmas em cada curso.  

Na primeira análise, realizamos a identificação da localização da UEL do 

cursista, localizando a qual distrito pertence, conforme demonstra o gráfico 1. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Abaixo, no gráfico 2, e comparando com o gráfico 1, identificamos que 7 cursistas 

realizaram o curso fora do seu distrito de origem. 

Gráfico 1: Distrito Escoteiro de Origem 
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Gráfico 2: Distrito onde realizou o curso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

De acordo com a Resolução UEB/SC n° 001 (2018), as dimensões dos 

distritos escoteiros de Santa Catarina, em que alguns a distância de uma cidade e 

outra com um grupo escoteiro formado pode chegar até duzentos quilômetros, isso 

considerando Resolução UEB/SC nº 003 (2016), onde os CP são realizados em 

todos os distritos. Assim a pesquisa evidenciou que 80% cursaram seu CP com 

distância de até cem quilômetros do seu grupo escoteiro. 

Ao analisarmos a Resolução UEB/SC nº 003 (2016) esse percentual já não 

seria o mesmo para aplicação do CA, por exemplo. Uma vez que esses cursos são 

realizados apenas nas cidades de Chapecó e Florianópolis, apresentando um 

crescimento substancial nas distâncias. Se considerarmos um cursista da cidade de 

Canoinhas para realizar o CA, ele está a trezentos e sessenta e sete quilômetros de 

Florianópolis e a trezentos e vinte quilômetros de Chapecó. A escolha de um 

cursista realizar o curso em distrito diferente ao seu pode estar relacionado alguns 

fatores. Dentre eles a compatibilidade da data de realização do curso com seus 

compromissos pessoais e profissionais, a lotação ou entrada no movimento posterior 

a realização do curso no seu distrito entre outras possibilidades.  

Uma das perguntas da pesquisa era quanto tempo o cursista levava para se 

deslocar da sua cidade até o curso de formação. Podemos perceber que 89% dos 

cursistas levavam em média até 2 horas para o deslocamento. Porém, devemos 

considerar que a grande maioria das respostas vem de um público que está 



 

localizada nos distritos as margens da BR 101, onde há uma maior facilidade do 

deslocamento.  

 As distâncias elucidadas na figura 11 demonstra a importância da utilização 

do ensino a distância na formação do adulto voluntário escoteiro. Embora ela 

apresente o trajeto da cidade de Canoinhas para Florianópolis e Chapecó, hoje as 

duas cidades autorizadas para a realização do CA, vamos imaginar que nesse 

curso, o adulto voluntário, que já está cedendo o tempo do seu feriado, uma vez que 

esses cursos ocorrem em quatro dias e na agenda de cursos são reservadas as 

datas que coincidem com feriados nas terças e quintas-feiras. Onde o curso iniciará 

as nove horas e encerrará por volta das dezessete horas. O período de viagem torna 

um desgaste ainda maior, podendo até mesmo atrapalhar no aprendizado do 

cursista. 

Figura 11: Mapa de deslocamento para Curso Avançado 

Fonte: Adaptado Google Maps (2019). 

Assim a apresentação da educação a distância e do ensino híbrido como 

alternativas para formação de adultos voluntários do Movimento Escoteiro, vem se 

apresentar como uma forma tecnológica viável para a formação dos adultos 

voluntários do ME. Essa forma vem possibilitar o aumento da preparação desses 

adultos voluntários mesmo antes da realização do CP. Conforme relato de Matheos 
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(2012, p. 3, apud CAMILLO 2017), “são diversos as contribuições para o método de 

aprendizagem”. 

Embora esteja explícito nas Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos 

(2014), que nas tarefas prévias o adulto voluntário deve ler e discutir a apostila do 

curso com seu APF, mas mesmo com essas iniciativas propostas pela UEB, nem 

sempre é o que acontece. O gráfico 3, a seguir, retrata exatamente uma realidade 

observada pela EREF, mais de 40% dos cursistas não realizam um estudo prévio 

com o seu APF. 

Gráfico 3: Encontros com o APF antes da realização do curso. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Outro ponto verificado pela EREF é que o nivelamento que deveria ocorrer 

com as discussões entre APF e assessorado nem sempre acabam ocorrendo. Isso 

também pode fazer ocorrer um desinteresse pela leitura dos materiais prévios ao 

curso. 

Esse quesito é de fundamental importância para que o objetivo do CP seja 

atingido com eficiência máxima, pois uma vez estudado o conteúdo previamente, a 

discussão durante o curso poderá ser mais rica, trazendo mais exemplos no dia a 

dia das UELs. Ou seja, esse ponto também se mostra favorável pela realização de 

algumas UCs no formato da EaD, que acarretaria o nivelamento dos cursistas. 

Segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), dentre os modelos propostos 

do ensino híbrido, a sala de aula invertida é o que mais pode se adequar a aplicação 

dos cursos de formação do adulto voluntário, pois além do tutor para apoio na UC 
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EaD, a figura do APF poderá se fazer mais presente. Além disso, concentraria um 

estudo maior por parte dos cursistas do material, diferente do que apresentou nessa 

pesquisa. Conforme demonstra o gráfico 4, podemos perceber que 36% dos 

entrevistados leram menos do que 50% do material prévio ou nem o leram. 

Gráfico 4: Estudo prévio do Material 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Mesmo com toda a dedicação dos voluntários e sabendo do tempo já 

dedicado ao escotismo, é possível entender que mais de 85% está satisfeito com a 

duração do CP, mesmo que isso acarrete um fim de semana longe dos seus 

familiares. 

Gráfico 5: Tempo de duração do Curso. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



 

Todos os participantes do CP chegam com diversas expectativas, e conforme 

a orientação do seu APF e a vivência de cada um no escotismo elas podem ser 

diferentes. Os cursos seguem um padrão de grade de horários para cada UC, mas o 

diretor do curso pode determinar um direcionamento maior de tempo para aquelas 

em que é necessária uma maior interação, como também suprimir o tempo daquelas 

que podem ser esclarecidas mais facilmente, claro que sempre respeitando o tempo 

mínimo estipulado para cada uma das UCs. Em nossa pesquisa perguntamos 

também aos cursistas qual dentre as UCs foi a mais importante e que você acha que 

deveria ter mais tempo? O Gráfico 6 demonstra suas percepções: 

  Gráfico 6: UC que merece ter mais tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Embora a UC - Programando, Vivenciando e Avaliando uma Reunião de 

Seção seja a mais longa da grade de curso, tendo 2 horas para a realização, 

continua sendo, pelo entendimento da maioria dos cursistas, aquela que deveria ter 

seu tempo ampliado. Se considerarmos que no CP, os voluntários têm um 

direcionamento para como planejar e executar as atividades com os jovens, essa 

sem dúvida é uma das UCs mais importantes do curso, e consequentemente aquela 
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em que os adultos voluntários, principalmente aqueles que não vivenciaram o 

escotismo como membro juvenil. 

Com essa mesma percepção, perguntamos aos cursistas quais dentre as 17 

UCs ministradas no CP, eles entendem que poderiam ser realizadas por meio do 

EaD. No gráfico 7, temos a demonstração das respostas, sendo que os 

entrevistados poderiam sinalizar mais de uma alternativa. Assim as UCs que mais 

tiveram indicação foram “História do Escotismo e de BP”, “Legislação Escoteira 

Básica”, “Plano de Leitura” e “Estrutura da UEL, Distrito Escoteiro, Região Escoteira 

e Nível Nacional”. 

 

Gráfico 7: Unidades que os cursistas acreditam poder ser realizadas EaD 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Em contraposição, o próximo questionamento no formulário solicitava a quais 

seriam as UCs em que os cursistas, achavam de fundamental importância continuar 

sendo de modo presencial e prático. Dentre as quatro mais indicadas, lembrando 

que nessa questão o cursista poderia indicar mais de uma alternativa, estão as UCs 

de “Jogos”, “Cerimônias Escoteiras”, “Programando, Vivenciando e Avaliando uma 

Reunião de Seção” e “Segurança nas Atividades Escoteiras”. Como demonstra o 
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gráfico 8, novamente aparece pela opinião dos cursistas a UC “Programando, 

Vivenciando e Avaliando uma Reunião de Seção”.  

O gráfico 8, também apresenta uma prova real do gráfico 7, onde as últimas 4 

UC, que seriam as menos importantes para realização presencial, são exatamente 

aquelas que foram elencadas como prioridades para serem realizadas de forma 

EaD.  

Gráfico 8: Unidades que devem ser realizadas de forma presencial 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

No questionário ainda foram inseridas algumas questões relacionadas a 

outros pontos de avaliação do CP. Para essas qualificações, o cursista poderia 

escolher apenas uma nota para cada item, sendo 1 (muito insatisfeito) e 5 (muito 

satisfeito) ou ainda a opção N/A (não aplicável).  

No gráfico 9 são demonstrados a Satisfação em Acomodação, Materiais 

Didáticos e Comunicação sobre CP em que o cursista participou. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 9: Satisfação em Acomodação, Materiais Didáticos e Comunicação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Quanto ao transporte, infraestrutura, local do curso e as atividades 

desenvolvidas no curso, o gráfico 10 demonstra a avaliação dos cursistas.  

Gráfico 10: Satisfação em Transporte, Infraestrutura, Local e Atividades 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Finalizando, no gráfico 11, demonstra a avaliação dos cursistas em relação 

aos formadores, ao tempo destinado a cada unidade e a alimentação 

disponibilizada.  

Gráfico 11: Satisfação em Formadores, Tempo das Unidades e Alimentação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



 

 A maior dificuldade da coleta de dados foi justamente a resposta à pesquisa 

por aqueles que realizaram o Curso Preliminar no ano de 2018. Infelizmente não 

chegamos a 10% de respostas do total de cursistas que realizaram o curso. 

 Outro dado que pode interferir em alguns resultados e não demonstrar uma 

realidade, é que grande parte das respostas vieram de cursistas que realizaram seu 

curso em cidades ao longo da BR 101, onde a distância entre as cidades de um 

mesmo distrito escoteiros são bem menores do que em outros distritos, devido a 

densidade populacional. 

 

  



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo foi norteado com a questão: Cursos de Formação de 

Adultos Voluntários do Movimento Escoteiro: História e Evolução até a EaD, a fim de 

comparar que o modelo de formação semipresencial designado na Resolução 

UEB/SC nº 024 (2016), está de acordo com as necessidades dos cursistas e de 

documentar que a pesquisa demonstra os anseios da instituição em profissionalizar 

o voluntário, oferecendo um programa de capacitação que alcance o maior número 

possível de voluntários. 

Outrossim, este trabalho foi direcionado para o Curso Preliminar, o primeiro 

da linha de formação do adulto voluntário no ME. Como verificamos são inúmeros 

fatores que fazem da utilização do ensino híbrido como uma inovação na formação 

dos voluntários. Podemos perceber que primeiro seria uma a equiparação de 

conhecimento básico dos cursistas, por meio das UCs mais básicas, sendo estas 

ministradas de forma EaD.  

Quando a figura do APF acaba não sendo realizada da forma proposta nas 

Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos, muitos adultos voluntários acabam 

participando dos cursos sem o devido preparo. Nesse contexto podemos afirmar que 

a disponibilização on-line de algumas UCs, no sistema de sala de aula invertida, 

juntamente com o trabalho do APF e seu assessorado, seriam de fundamental 

importância para a equalização do conhecimento pré curso. Estando assim os 

cursistas preparados para as UCs realizadas de forma presencial.  

Outro fator importante é a redução do custo dos cursos, que o ensino híbrido 

pode promover. Com parte do curso sendo ministrado por EaD, a parte presencial 

pode ter sua carga horaria reduzida de forma substancial. E como demonstrado na 

figura 4, o valor da alimentação pode representar até 60% dos custos do curso. Com 

essa redução, os valores dos CP, podem cair significativamente, proporcionando as 

UELs ou ao próprio voluntário a aplicação dessa economia em outras necessidades. 

Com a pesquisa realizada, percebemos que conforme elencado pelos 

cursistas, conforme apresentado no gráfico 8, as UCs indicadas que poderiam ser 

realizadas pelo sistema EaD, coincidiram com as elencadas na Resolução UEB/SC 

nº 024 (2016) que já prevê a possibilidade de um ensino semipresencial. 

Dessa forma a aplicação do EaD, nas UCs “História do Escotismo e de BP”, 

“Legislação Escoteira Básica”, “Plano de Leitura” e “Estrutura da UEL, Distrito 



 

Escoteiro, Região Escoteira e Nível Nacional”, conforme apontado no gráfico 7, 

promove uma grande redução da carga horária presencial do curso, podendo assim 

o mesmo ser realizado em um único dia. 

Considerando também que o Planejamento Estratégico da OMME, estabelece 

como Missão do Escotismo aumentar o efetivo de quarenta para cem milhões de 

jovens até 2023, e sabemos que para atingir esse objetivo é necessário um aumento 

circunstancial do efetivo de adultos voluntários.  

Não resta dúvidas, de que a utilização dessa ferramenta para a capacitação 

dos adultos voluntários, poderá sobrepor de forma exponencial o número de 

cursistas atingidos. Porém para isso deverá ser realizado um trabalho de 

capacitação dos membros da EREF para que atuem como tutores nesses cursos de 

forma voluntária, tendo como objetivo principal aumentar a capacidade de formação 

de novos adultos voluntários, para que possam ser atingidas as metas estabelecidas 

no Planejamento Estratégico 2016-2021. 
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