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Consciente de que o escotismo tem várias esferas de abrangência, 

que vai do escotismo mundial, passando pela UEB, Região, regionais 

e distritos, mas que tudo começa e toma forma na Unida Escoteira 

Local, optei por fazer um trabalho voltado para minha cidade  e, quem 

sabe com isso, fortalecer o escotismo do distrito, busquei neste projeto 

tornar o escotismo mais conhecido na cidade de Pato Branco-PR, 

possibilitando o acesso ao movimento para jovens ainda não  alcança-

dos, e adultos que não tinham conhecimento real do que é o escotismo 

e o que pode fazer por seus filhos, abrindo a possibilidade de viabilizar 

a existência de pelo menos mais um Grupo Escoteiro na cidade.

O objetivo do projeto foi levantar informações e com isso desenvolver 

ações para levar o escotismo ao conhecimento de mais adultos e 

jovens.

 No início do projeto o escotismo estava restrito a poucas pessoas na 

cidade de Pato Branco-PR., uma cidade com 80.000 (oitenta mil habi-

tantes) e tínhamos apenas 2 grupos escoteiros, sendo que um tinha no 

final de 2017, 91 efetivos e outro 68, isso entre jovens e adultos, 

somando 159 pessoas, o que é uma porcentagem baixíssima da popu-

lação. Meu objetivo é tornar o escotismo mais conhecido, implantar 

uma nova mentalidade sobre o movimento nos adultos, buscar apoio 

em autoridades e educadores e se possível, viabilizar a existência de 

um terceiro Grupo Escoteiro na cidade.

Pato Branco, está situado na região Sudoeste do Paraná, com quase 

80 mil habitantes a cidade está bem próxima da divisa com Santa 

Catarina  e sua população total é de 72.370 (IBGE/Censo-2010) dos 

quais são 34.984 do sexo masculino e 37.386 do sexo feminino sendo 

que desse total 68.091 moram em zona urbana e o restante em zona 

rural. Essa população está distribuída em 45 bairros, em áreas conhe-

cidas como zona sul e zona norte. Sendo que na zona sul se concentra 

a parcela da população de mais baixa renda, bem como a maioria das 

escolas municipais e a maior porcentagem da população em fase 

escolar.



Em Pato Branco existem dois grupos escoteiros.  O GE Primavera-

155, está localizado no Colégio Estadual de Pato Branco e abrange 

a área mais central da cidade incluindo os bairros Bela Vista, 

Planalto, Menino Deus e, na parte alta da cidade, os bairros 

Pinheiros e Parte do La Salle.  O Grupo Escoteiro Primavera, funda-

do em 2002, tinha na data de elaboração deste projeto, final de 

2017, um total de 91 associados entre jovens e adultos e no final de 

2018 um total de 63 jovens e 16 adultos totalizando 79 associados, 

registrando uma diminuição de 12 integrantes.

O GE Primavera teve uma queda em seu contingente e o GE 

Coroados teve um crescimento muito pequeno, porém nesse perído 

ambos os grupos estiveram bem ativos nas atividades distritais e 

regionais e principalmente na formação de adultos tendo um nume-

ro significante de chefes fazendo cursos de formação.

O GE Coroados-15, tendo sua sede no parque de exposições de 

Pato Branco,  abrange os bairros Fraron, Bortot, Aeroporto, São 

Luiz,  São Francisco, Vila Isabel e suas Imediações. Este Grupo, é o 

mais antigo da cidade e um dos mais antigos da regional, tendo mais 

de 50 anos de existência, sendo que alguns membros mais antigos 

afirmam que é ainda mais antigo, próximo de sessenta anos. O GE 

Coroados tinha no final de 2017, um total de 68 associados incluindo 

jovens e adultos e encerrou o ano de 2018 com 69 integrantes sendo 

55 jovens e 14 adultos.

Sede do GE Primavera Sede do GE Coroados



Números do Grupo Escoteiro Coroados de 2017 a 2018

Informações cedidas pelo então Distrital Deyvid Baldissareli



Números do Grupo Escoteiro Primavera de 2017 a 2018

Informações cedidas pelo então Distrital Deyvid Baldissareli



Localização e área 
atendida pelo Grupo 
Escoteiro Coroados

Localização e área 
atendida pelo Grupo 
Escoteiro Primavera

Os Grupos escoteiros 

presentes na cidade, 

hoje estão situados e 

abrangem as regiões 

representadas no mapa.
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Das 75 pessoas entrevistadas 17 disseram nunca ter ouvido falar de escotis-

mo, 31 disseram ter «visto» nos desfiles de 7 de setembro, e algumas se 

referiram aos escoteiros como crianças vestidas de «soldadinho», 13 disse-

ram conhecer jovens filhos de vizinhos que são escoteiros, embora não 

sabiam de que se tratava, dos 14 restantes alguns disseram já ter lido a 

respeito ou visto em filmes e apenas 4 demonstraram saber realmente o que 

é o escotismo.

Elaborei uma pesquisa, simples e objetiva com 5 perguntas,  e com ajuda de 

jovens percorremos os bairros da região identificada e entrevistamos uma 

media de 15 pessoas por bairro e coletamos respostas que mais tarde seri-

am avaliadas. Procuramos conversar com pessoas de diferentes niveis 

econômicos e culturais, para ter um diagnostico o mais abrangente possivel. 

Após as pesquisas e entrevistas feitas e avaliadas, cheguei a conclusão que 

já imaginava. A população sabe pouquíssimo ou quase nada sobre escotis-

mo. 

Muitos afirmaram que o escotismo é um movimento ligado a uma igreja, uns 

disseram Igreja Adventista, outros disseram Igreja Batista, numa clara con-

fusão com os desbravadores. Dos que demonstraram algum conhecimento 

a respeito do escotismo, muitos deram a entender que trata-se de uma 

espécie de organização restrita, como se para ser escoteiro, tenha que 

pertencer a uma familia de escoteiros, como se fosse algo passado de pai 

para filho numa espécie de sucessão, e outros se admiravam de saber que 

ainda existem escoteiros, pois achavam que era algo ja extinto.

Quando indagados se conheciam alguma entidade educacional que presta-

va bons serviços à comunidade, beneficiando principalmente jovens e 

crianças, os entrevistados citaram, pela ordem, Rotary, Rotaract, a 

Fundabem e até uma escola de capoeira, mas NINGUÉM citou o movimento 

e os grupos escoteiros.

Uma triste realidade...



Formulário utilizado na pesquisa
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Foi criado um panfleto em formato meio A4 com imagens e textos curtos 

buscando incitar o interesse do leitor a respeito do escotismo e contendo o 

contato dos dois grupos escoteiros da cidade. Esse panfleto foi distribuído 

em duas ações em praça pública, com apoio do Clã Ragnarok e de algu-

mas guias da tropa Mozart Catão e alguns lobinhos, onde foram aborda-

das pessoas e falado sobre o escotismo, bem como convidado a conhecer 

os grupos escoteiros da cidade.

No mês de Agosto, foi feita uma palestra no colégio Municipal Rocha 

Pombo, situado no bairro Baixada com a presença de aproximadamente 

300 pais de alunos, onde foi explanado o que é escotismo, como funciona 

e o que proporciona para as crianças. Foi entregue também o panfleto 

anteriormente mencionado e percebeu-se uma excelente aceitação por 

parte dos ouvintes. Infelizmente não foi permitido pela diretoria do colégio 

a elaboração de uma lista de presença por acharem que tumultuaria a 

atividade, porém segue anexo mais a frente fotos (de celular) da atividade 

onde pode-se confirmar visualmente a boa participação dos pais.

Foi criada também uma apresentação em power point mostrando todos os 

principais fundamentos do escotismo, como o processo de fundação, as 

divisões por ramos, a promessa e lei escoteira, o método e as áreas de 

desenvolvimento. Essa apresentação foi usada em cinco reuniões, uma 

no colégio PREMEM, para uma turma de jovens formandas do terceirão 

na disciplina de magistério, onde foram mostrados os principais pontos do 

escotismo, com ênfase no programa educativo e também a parte de con-

tação de histórias e jogos e canções.  Outra palestra foi feita na Escola 

Municipal Olavo Bilac, no bairro Industrial com a mesma temática, uma 

reunião no Colégio Rocha Pombo e duas no CEINNE.

Foi elaborada também uma matéria impressa no jornal de maior circula-

ção na cidade e região, o Diário do Sudoeste, composta de 3 páginas 

dentro do almanaque de fim de semana, contendo texto por mim elabora-

do, mostrando as principais características do escotismo, sua composi-

ção, funcionamento as divisões por ramos, a promessa e lei escoteira, o 

método e as áreas de desenvolvimento.

Foi criado também um vídeo explicativo sobre o movimento escoteiro 

contendo fotos, narrativas e depoimentos de jovens e chefes, que foi 

publicado no youtube e no facebook, sendo replicado por vários jovens e 

chefes dos grupos da região.





















Essas ações em praça pública possibilitaram um contato direto dos jovens e 
adultos participantes com os transeuntes em um dia e horário bem propício, pois 
o sábado de manha na cidade a população tem o habito de sair  as ruas do centro 
para pagar contas, fazer compras ou simplesmente passear. Outros tantos tem o 
hábito de simplesmente se sentar na praça para conversar, ver o movimento e 
saborear o tradicional chimarrão, inclusive muitas pessoas de municípios vizi-
nhos costumam via a Pato Branco, de forma que acabamos atingindo outras 
cidades vizinhas, embora numa proporção menor.

Foram 2 ações na praça em datas distintas, em um intervalo de 2 meses, pois 
não queria fazer muito seguidamente para evitar de abordar as mesmas pesso-
as. Essas ações se mostraram bem produtivas, e prazerosas, pois, as pessoas 
se mostraram bem receptivas, parando, ouvindo e demonstrando muito interes-
se no assunto, além de que muitos ficavam encantados com a figura dos 
lobinhos uniformizados e com sua desenvoltura em falar do escotismo. 

As jovens do Clã e os seniores e escoteiros que participaram também tiveram 
grande importância abordando jovens de sua faixa etária, falando em sua pró-
pria linguagem e expressividade de suas experiências no escotismo. 

Essa divulgação foi feita nos meses de setembro e outubro e foram entregues 
um total 500 panfletos. Seguem fotos das ações realizadas.







Consciente de que as redes sociais são hoje uma poderosa ferramenta de divulgação e formação 
de opinião, utilizamos a mesma arte feita para os panfletos em publicações seguidas no facebo-
ok, em forma de classificado. A arte foi postada em cerca de 32 grupos de compra e venda com 
público regional entre eles Bricks Pato Branco, Classificados Pato Branco e outros. As publica-
ções foram compartilhadas e replicadas por vários jovens do grupo e do movimento, e também 
por alguns amigos e chefes. As publicações tiveram grande numero de curtidas, compartilha-
mentos e muitos comentários do tipo, onde fica, como faço para levar meu filho (a)



Por ocasião da Educação Escoteira, vi que as escolas são um bom ambiente para 

se divulgar o escotismo por facilitar o contato direto com os jovens e em ocasiões 

propícias com os pais. Essas ocasiões podem ser criadas, chamando os pais para 

uma conversa ou aproveitando ocasiões já existentes como reuniões da apm, 

datas festivas, ou reuniões ja agendadas pela escola. 

Percebi que ha por parte da população em geral, e pelos educadores uma simpatia 

pelo movimento escoteiro, e onde solicitei apoio fui prontamente atendida por parte 

de diretoras, professoras e coordenadoras. Por ocasião de uma homenagem ao dia 

dos pais, na escola Rocha Pombo de Pato Branco, obtive com a diretora permissão 

para falar sobre escotismo. Com apoio dos chefes Daniel Sousa (senior), Anannda 

Colela (escoteira) e Neilor Marques (sênior), pude apresentar os fundamentos do 

escotismo para mais de 300 pais. Falamos sobre o método escoteiro, como funcio-

na e como atua na vida dos jovens e os principios que são valorizados e encoraja-

dos nos jovens. 



Nessa ocasião pudemos perceber claramente como o escotismo parece coisa «de 

outro mundo» para a grande maioria das pessoas. Os pais presentes demonstra-

ram bastante interesse, e ao mesmo tempo total desconhecimento do escotismo, 

do que é, do que proporciona e por muitos até o desconhecimento da própria exis-

tencia do escotismo. Nessa ocasião entregamos o panfleto, criado para essa 

finalidade e muitos se mostraram bastante interessados e vieram conversar conos-

co ao final da reunião. A princípio recebemos autorização para falar por 10 minutos, 

mas acabamos falando mais de 20, pois as próprias professoras demonstraram 

interesse e fomentaram o assunto, fazendo perguntas, considerações e comentári-

os sobre o tema e por fim a diretora do colégio falou sobre os beneficios da educa-

ção escoteira e de como os jovens que pertence ao movimento são educados e 

disciplinados e por fim, recomendando aos pais que pudessem colocar seus filhos 

no escotismo.

Terminamos agradecendo a oportunidade, a receptividade e nos colocando a dis-

posição para quaisquer esclarecimentos.



Fiz  também uma palestra no Colégio Estadual de Pato Branco para uma turma 

de jovens em idade de pioneiras, em seu ultimo ano do curso de magistério, com 

a ajuda de meu esposo chefe Neilor. Achamos interessante a oportunidade aber-

ta por duas jovens, uma guia e uma pioneira do GE Coroados, por se tratar de 

futuras educadoras e por terem demonstrado interesse no escotismo. A atividade 

consistiu de uma apresentação de Power Point, a mesma usada na palestra 

anterior, mostrando os fundamentos do escotismo, mas nos focamos mais na 

questão da metodologia escoteira, buscando mostrar que alem de tudo que o 

movimento oferece, trata-se de um programa educativo. A palestra foi muito bem 

recebida pelas jovens, que fizeram muitas perguntas e se mostraram muito 

participativas. Após a palestra levamos as jovens para o pátio e aplicamos um 

jogo e uma canção, atividades nas quais as jovens se mostraram bastante inte-

ressadas e participativas. Ao final fizemos um bate-papo onde as jovens puderam 

falar sobre a experiência vivenciada, fizeram mais perguntas e algumas demons-

traram muito interesse pelo escotismo, sendo que duas delas disseram ja ter 

interesse pelo movimento e que sentiam não terem tido a oportunidade de perten-

cerem ao movimento quando jovens, mas que pretendiam fazê-lo como adultas. 

seguem fotos da atividade.





Fiz  também uma palestras no Centro de Integração Nacional de Estágios para 

Estudantes, CEINEE. O CEINEE é uma escola que da treinamentos para jovens 

e os encaminha para estágios em empresas. são jovens já com idade de pioneiro, 

ou adultos. A unidade de Pato Branco atende em torno de 600 jovens a cada 

curso, e na ocasião uma de nossas pioneiras fazia curso nessa escola,  e conse-

guimos a oportunidade de levar o escotismo para esses jovens. Fizemos uma 

apresentação com multi mídia, onde abordamos as principais características do 

escotismo, entregamos o panfleto de divulgação, convidamos para conhecer o 

movimento e os grupos de Pato Branco e por fim encerramos com uma atividade 

escoteira, dentro da sala mesmo, pelo fato de a escola não ter um pátio externo. 

Essa programação foi feita com a turma da manhã e a turma da tarde. 

Apesar de ser um público para o qual já é tarde para entrar no movimento como 

jovens, e talvez ainda cedo para entrar como adulto, achamos válida a oportuni-

dade e a semente foi plantada. Muitos demonstraram grande interesse no assun-

to, e participaram da atividade com muita alegria e descontração. Fizeram per-

guntas bastante pertinentes e interessantes e alguns disseram ter tido vontade 

de pertencer ao movimento quando mais jovens mas não tiveram conhecimento 

da existência do escotismo na cidade. Novamente a falta de informação pareceu 

ter sido o grande vilão da história







A área mais carente e menos alcançada pelo escotismo no município é a área 

conhecida como Zona Sul. Nessa região esta concentrada a maior parte da popula-

ção de mais baixa renda, e também abriga maior parte dos jovens em idade escolar. 

Na possibilidade de Pato Branco abrigar um terceiro grupo escoteiro a localidade 

mais apropriada seria a região conhecida como Baixada, antigamente conhecida 

como Baixada Industrial composta pelos bairros Industrial, São Vicente, Bonato, 

Pinheirinho e Novo Horizonte, podendo se estender até os bairros Morumbi, Veneza 

e Santo Antônio.

Um grupo escoteiro nessa localidade estaria estrategicamente localizado e poderia 

experimentar um rápido crescimento, alem de atingir uma juventude altamente 

carente de atividades sadias e construtivas. Ha nessa localidade várias associações 

de moradores e escolas, que durante a fase de pesquisa deste projeto se mostraram 

bastante interessadas no movimento escoteiro e na natureza de suas atividades e 

se mostraram bastante dispostas a colaborar inclusive acolhendo um grupo escotei-

ro. 

Um Novo Grupo Escoteiro.



Em especial a associação de moradores do bairro Bonato, ofereceu o ginásio com 

água, luz e banheiros, sem nenhum custo para sediar um grupo escoteiro, além do 

bosque do bairro, uma área de bastante verde para as atividades de sede.

Na foto acima retirada do google maps, o Parque Cecília Cardoso, no Bairro Bonato 

com toda a infra estrutura disponibilizada pela associação de moradores, com total 

apoio da prefeitura municipal, para as atividades de um possível novo Grupo Escoteiro 

e, no mapa a seguir pode-se ver a área que poderia ser abrangida por esse grupo.



Área da cidade 
chamada de Zona Sul, 
onde se concentra a 
maior parte da 
população carente e 
em idade escolar.



Durante este trabalho de pesquisa e divulgação, fui auxiliada por 4 pessoas: Meu 

esposo chefe Neilor, o Chefe Daniel Souza e sua esposa chefe Annanda que hoje 

residem em Nova Londrina, norte do Paraná, e o chefe Carlos Correia. Ao ver os 

dados e informações levantadas começamos a ver realmente a possibilidade e 

porque não dizer a necessidade de um grupo escoteiro para atender as regiões não 

atingidas pelos grupos existentes. No mês de outubro de 2018, os chefes Neilor, 

Carlos e Annanda conversaram com um vereador da cidade, senhor Rodrigo 

Correia, e posteriormente com o prefeito da cidade senhor Augustinho Zucchi, e 

nessa ocasião obtiveram apoio para a criação do novo grupo, na forma de uma auto-

rização para utilização do Bosque Cecília Cardoso no bairro Bonatto, e apoio da 

secretaria de educação para a divulgação aos alunos da rede pública de ensino.

Decidimos que o Carlos seria o fundador do novo GE, e que nós lhe dariamos apoio, 

permanecendo em nosso grupo o GE Coroados. Porém no início de 2019, eu recebi 

uma proposta de trabalho na cidade de Francisco Beltrão e após algumas negocia-

ções, tornou-se realidade e no mês de março já estávamos eu e meu esposo, decidi-

dos a mudar para esta cidade. Coincidentemente o chefe Daniel recebeu uma pro-

posta de trabalho na cidade de Nova Londrina, e logo mudou-se também. Com isso o 

chefe Carlos decidiu fazer algumas mudanças no projeto, buscando apoio em sua 

paróquia, a igreja ucraniana de Pato Branco, e obtendo total apoio deu início ao 

projeto de um Grupo Escoteiro Ucraniano, visando principalmente os jovens paroqui-

anos e a população jovem dos bairros adjacentes. Abaixo foto da palestra informativa 

dando início ao novo Grupo Escoteiro. 13 adultos compareceram a reunião e ao final 

todos empenharam sua palavra e apoio a fundação do Grupo, sendo que alguns ja 

solicitaram informações sobre o curso preliminar e já demonstraram interesse em 

ramos específicos.



CONCLUSÃO 
FINAL
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Meu trabalho deu resultado? Sim deu, embora não o que eu esperava. Surtiu algum 

efeito? Sim, mas foi uma gota no oceano. Acredito que se todos criarmos ações práticas 

de divulgação, incentivar nossos jovens a ações simples como compartilhar as fotos de 

seu GE em suas redes sociais, falar do movimento para alguns amigos durante o ano, 

ou simplesmente usar uma camiseta com motivo escoteiro no seu dia a dia e não ape-

nas em atividades, seremos muitas gotas, e finalmente elevaremos a maré desse 

oceano. 

Com tudo isso, com todas as ações que fiz para divulgar, creio que sementes foram 

plantadas, se vão germinar e a que tempo não sei, porém creio que se cada Grupo, 

cada Distrito e cada Regional empreender ações parecidas, os pequenos resultados se 

somarão e irão aparecer. 

Após todo este trabalho de pesquisa e divulgação, eu esperava resultados visíveis no 

contingente dos Grupos Escoteiros da cidade. Porém o que percebi foi uma mudança 

muito sensível, pois os grupos após este trabalho tiveram pouco crescimento, receben-

do meia dúzia de novos jovens cada um, o que poderia facilmente representar  o cresci-

mento normal de cada início de ano e não consegui associar esses resultados ao meu 

trabalho. Com isso, concluo que a divulgação do movimento escoteiro realmente seja 

algo difícil de se fazer e talvez não possa ser feito pelas vias tradicionais, como se divul-

ga uma empresa ou produto, usando meios de comunicação e mídias impressas ou 

eletrônicas. Das ações desenvolvidas a que parece ter dado mais resultado foi a divul-

gação nas redes sociais, pois foi a que teve mais visibilidade e pode-se aferir visivel-

mente seus resultados. A divulgação do movimento escoteiro requer um estudo apro-

fundado por profissionais da área, e se mostra um verdadeiro mistério: Como fazer?

Com isto, concluo o que me propus a fazer: Divulgar o escotismo e avaliar o resultado 

das ações empreendidas. Procurei dar meu melhor neste projeto, e pude contar com 

pessoas, amigos chefes e com jovens maravilhosos que prontamente se dispuseram a 

me ajudar. Avaliem com carinho e se me julgarem digna de receber a insignia da madei-

ra, prometo honrá-la e me esforçar a cada dia dando meu melhor em prol dos meus 

lobinhos.

Talvez, os Grupos escoteiros devam rever as formas com que se divulgam, devam fazer 

mais ações em público, ser mais atuantes na sociedade e se fazerem notar pela comu-

nidade onde estão inseridos. Talvez os GEs devam focar menos em sua divulgação 

própria e buscar divulgar mais o MOVIMENTO escoteiro, em ações inclusive conjuntas 

com outros GEs e não ver isso como «concorrência», mas como um ganho comum e 

por um bem maior. Talvez a UEB deva buscar parcerias e investir em ações de maior 

abrangência na divulgação do escotismo. Posso estar equivocada mas hoje a meu ver 

o escotismo é mostrado apenas para escoteiros e escotistas, como se o movimento só 

se divulgasse para si mesmo. Ações como o educação Escoteira, me parecem bastante 

relevantes por LEVAR o escotismo até os jovens. Que outras ações dessa natureza 

poderiam ser implantadas?
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