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COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ADULTOS
RECURSOS EDUCACIONAIS

CRESCER OU NÃO CRESCER,
EIS A QUESTÃO!
Foi-se o tempo em que a garotada nha poucas opções sobre como ocupar o tempo. Brincava-se na rua, jogava-se
“pelada”, queimado, andava-se de bicicleta com a turma. Computador e videogame era para poucos. Lanhouse ? Nem
exis a. Bem diferente do passado recente, vivemos numa época acelerada, em que as crianças e jovens se vêm
envolvidos por um torvelinho de informações e a vidades que os absorvem, empolgam e as vezes, escravizam. Hoje,
um número considerável de jovens cujo “amigo nº 1”, quando não único, é o computador e, seus companheiros são
pessoas que ele conhece apenas por mensagens, pela voz ou imagem da “webcan”, ou algum aplica vo baixado
preferencialmente no celular.(sempre o mais recente, é claro!!!)
O comentário acima, que parece retratar o óbvio, traduz a seguinte mensagem: O Esco smo está num mercado em que
há uma forte concorrência!!! Destaque-se ainda, que muito do nosso público potencial, sequer sabe de nossa existência!
Como todo mundo sabe, há no entanto, Seções em que o efe vo está completo. Qual será o mistério? Qual o mo vo
ou os mo vos que levam meninos e meninas a deixar o computador, a reprogramar o horário em que iriam para o
shopping, para ves rem uma “roupa diferente” e se dirigir ao Grupo Escoteiro ?
Talvez nas próximas linhas, possamos achar algumas respostas, algumas caracterís cas que fazem a diferença entre
Seções que atraem e retêm crianças e jovens e outras, que não
conseguem crescer ou em que ocorre constante
rota vidade numa demonstração evidente de que as a vidades, quando há a vidades, não são atra vas para os “clientes”.
Lá vamos nós então lançar algumas perguntas, que será preciso responder com toda a lealdade, pois certamente as
respostas nos levarão a diagnos car as causas do raqui smo de uma Seção, que quando muito reúne uma Patrulha e
uma “segunda” que está sempre “começando”.
Você é capaz de dizer agora sem tubear, os nomes de todos os jovens ou
crianças da sua Seção? O que sabe
de cada um deles? Você está a par das
necessidades e das expecta vas de crianças e jovens na faixa etária
com a qual você trabalha?

Leia revistas dedicadas à faixa etária com que trabalha, você aprenderá muito sobre o
universo em que eles
vivem... facilitando sua compreensão sobre o seu comportamento.
Crianças e jovens anseiam por: amigos da mesma idade, atenção, respeito, aceitação, limites, alegria e a vidade,
muita a vidade. Lembrando o Método Escoteiro: Um código de valores, Vida em equipe, A vidades progressivas,
atraentes e variadas, Desenvolvimento pessoal com orientação individual.
Crescer ou não crescer, eis a questão!
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E por falar em orientação individual, você é daqueles que chegam “em cima da hora” e logo sai todo apressado,
poucos minutos após a reunião?
Ah! Meu amigo, minha amiga, tá na hora de repensar o uso do seu tempo e reavaliar o seu papel como Esco sta! Se
você quer ter sucesso, precisa dispor de tempo e amar o que faz, dando atenção aos jovens, conversando, estando
presente na vida de cada um! Só assim, você vai ca var cada um dos membros da Seção e, em troca eles pouco a pouco
vão se abrir, se aproximar. Então você realmente poderá ajudá-los, pois terá a conﬁança que só o afeto, a amizade
sincera, o respeito mútuo, faz acontecer. As pessoas mais do que nunca, precisam de alguém que se importe com elas,
ainda mais os jovens que pagam o preço das transformações do seu processo de crescimento.
Aí, você será reconhecido como um amigo verdadeiro, eles vão escutá-lo, observá-lo com toda a atenção, e então...
você poderá ajudar, e muito, o crescimento de cada um.
Ÿ

Você está realmente “ligado”, empolgado, quando faz o programa e demonstra entusiasmo quando aplica a
sua reunião semanal, ou é aquela ro na de sempre, com um esquema de reunião ﬁxo, u lizando o mesmo
local, em que todo mundo já sabe a ordem, quando não, as “coisas” que vão ocorrer?

Ro na é a fórmula do fracasso quando se trata de lidar com crianças e jovens. Aliás, ro na gera monotonia e
monotonia não agrada a ninguém. Quando se quer sucesso é preciso dar ao “cliente” o que ele não espera.
Pelo menos uma vez por mês faça sua reunião num local diferente. Pesquise, selecione e aplique jogos e a vidades
novos, “aﬁnados” com a faixa etária da Seção. A Loja Escoteira tem diversas publicações com sugestões de a vidades
para você renovar o seu repertório, movimentar suas reuniões e atrair a garotada. Na internet e no próprio PAXTU, há
muita coisa boa e de graça! Ao dirigir a reunião transmita alegria, atenção e autên co entusiasmo. Aprenda e ensine
canções. Cantar contribui bastante para um ambiente alegre e recep vo. Quando houver um Fogo de Conselho a Seção
já vai saber cantar algumas canções. Novamente a internet pode ajudar. Capriche na aﬁnação!
Faça uma festa para todos os que fazem aniversário no mês. Pode ser no ﬁnalzinho de uma Reunião. É uma forma
simples de valorizar cada criança ou jovem da Seção.
Com que frequência a sua Seção faz a vidades ao ar livre ???

Mesmo que você esteja fazendo boas reuniões de sede, nos dias atuais não dá pra ﬁcar mais de trinta dias sem uma
a vidade ao ar livre. Os jovens esperam que o Esco smo traga além de amigos e alegria, emoção e aventura às suas
vidas e para atender esta necessidade há muitas opções: Uma excursão com duração de um dia - Sair da sede após a
reunião da Seção e fazer uma jornada que inclua uma caminhada noturna. O jantar será um lanche frio previamente
combinado - Um Fogo de Conselho com um tema combinado na Corte de Honra de duas semanas antes - Um jogo
noturno bem bolado e emocionante, ﬁnalizando com uma avaliação
regada a refresco ou chocolate com
biscoitos,(dependendo da estação do ano), preparado e oferecido pela Cheﬁa - Uma conversa descontraída em que o
Chefe saiba incluir alguma mensagem mo vacional para a Seção - Passar a noite ao ar livre, acordar, ver o nascer do
sol, preparar o café da manhã e voltar para a casa - Também serve uma reunião de Tropa Especial que funcione como
um jogo de Bases num logradouro público como o Parque da cidade, Jardim Botânico, Quinta da boa Vista, Parque
Lage, (Atenção! As Patrulhas não poderão correr!) e outros. Não esquecer um passeio de barco na Baía da Guanabara
(A empresa que administra o transporte marí mo na Baía de Guanabara, tem uns passeios interessantes e muito
acessíveis a quaisquer bolsos). Outro local interessante e de fácil acesso, é a Ilha de Paquetá. Excelente local para um
grande jogo de dia inteiro. ( Infelizmente as praias são impróprias para o banho).Não esqueçam o município de Niterói,
que ﬁca per nho,( mais perto ainda para os Grupos do outro lado da baía) tem vários parques, praias, logradouros que
se prestam a a vidades escoteiras e ainda tem a travessia da Baía por barca, que sempre é interessante.
PENSE!, pesquise na Internet, converse com outros Esco stas mais experientes e que tenham sucesso com suas
Seções, há muita coisa boa para fazer e incrementar a vida da Seção!
As a vidades ao ar livre são um ponto chave. Sem elas, ou com a sua ocorrência em número insuﬁciente, não há
possibilidade de sucesso, ou seja, manutenção ou expansão do efe vo. Além de tudo, Esco smo e ar livre tem tudo a ver !!!
Se você faz dois, três acampamentos por ano, com programa rela vamente igual, em locais que a Tropa já conhece,
lamento, você está perdendo o seu tempo e o que é pior não está oferecendo Esco smo de verdade aos jovens que
estão na sua Seção. Reﬂita se vale a pena con nuar. Se você tem um monte de desculpas para jus ﬁcar tal situação,
reveja imediatamente a sua mo vação para exercer o cargo que ocupa. Mude já !!!

Crescer ou não crescer, eis a questão!
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A direção da Seção é compar lhada com os membros da Seção ??? Na Seção que você coordena existem em
pleno funcionamento os meios que asseguram a par cipação dos jovens na formulação e animação da vida da
Seção?
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Elementos primordiais para a par cipação juvenil com conseqüente desenvolvimento do sen mento de
responsabilidade, formação do caráter e pleno exercício de liderança democrá ca e par cipa va, Roca de Conselho,
Jogos Democrá cos, Corte de Honra, Conselho de Patrulha e Assembleia de Tropa, Conselho de Clã, se implementados
de forma autên ca pelos Esco stas, asseguram voz e poder aos membros juvenis, concre zando na programação da
Seção, seus anseios e atendendo suas expecta vas. Cabe aos Esco stas apoiar as decisões dos jovens e usar de inicia va
e cria vidade para que as a vidades sugeridas por eles resultem em experiências de valor educa vo.
Não há mistério: ou a Seção é um espaço agradável alegre e diver do em que jovens e crianças par cipam de
a vidades apropriadas à sua faixa etária, que sa sfazem suas necessidades e aspirações ou a Seção sempre terá um
efe vo reduzido. No ﬁnal, ﬁcam os “teimosos”, com esperança de que acontecerá “algo” parecido com a idéia que têm de
Esco smo, ou estão lá por pressão dos pais ou ainda, por hábito ou até em alguns casos, raros casos, falta de opção.
Assim, parece que tudo se resume em poucas palavras: Aplique o Método Escoteiro e tudo o mais acontecerá
naturalmente. Vamos lá! Ânimo! Mexa-se !!! Lembre-se que o que acontece ou pode acontecer na sua Seção, pode
efe vamente ajudar aqueles que vão à sua reunião a se transformarem em pessoas melhores, mais capazes e felizes.
Você é um educador e a educação tem um papel muito relevante na criação de condições para que cada um ache o seu
lugar no mundo. O seu trabalho como Esco sta pode ter muito mais valor do que você imagina! Cuide da sua formação,
há sempre muito a aprender, mesmo se você já possui a Insígnia de Madeira. Já que você aceitou a tarefa, faça o melhor
que puder. Aﬁnal, é tão diver do! AH! E a recompensa? Não tem tamanho!
Vai um úl mo comentário: Se você quer ter uma boa Seção tem que trabalhar com os pais. Aprenda a fazê-lo. Faça
pelo menos 4 reuniões de pais por ano. Entregue a programação da Seção para os próximos meses. Faça comentários
sobre as principais a vidades. Mostre fotos, vídeos, (hoje isto é tão fácil) do que a Seção realizou. Converse sobre os
planos para o futuro. Faça uma reunião simples e bem organizada num espaço confortável. Tenha à disposição
refrescos, café e uns biscoitos. No início ou ﬁnal, a Seção pode cantar uma canção de boas vindas ou de agradecimento,
ou simplesmente por diversão. Seja simpá co. Leia a Ficha Técnica – A par cipação dos pais na UEL, que logo, logo
estará disponível no site regional.
Depois da reunião, ﬁque a disposição dos pais por um tempo, certamente alguém vai procurá-lo para conversar.
Com isso você conquistará atenção, respeito, amizades, colaboradores e até Assistentes. Não esqueça de contar o
resultado pra gente! Boa Sorte!!!

Crescer ou não crescer, eis a questão!

03

