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RESUMO 
Nesta tese, foi proposto conhecer e descrever os princípios e métodos do Movimento Escoteiro no 
Grupo 5 de Agosto, através da percepção dos integrantes do grupo, em relação à formação dos 
mesmos e a importância da existência do grupo para a cidade de Rio Verde-GO, assim como a 
contribuição do método escoteiro na formação das crianças e adolescentes. Toda a investigação 
aconteceu no município de Rio Verde, localizado no sudoeste goiano, com os participantes do 
Grupo Escoteiro 5 de Agosto. Os resultados da pesquisa se deram em percentuais, onde 95% do 
ramo lobinho associam escotismo às brincadeiras e acampamentos. Todos os participantes 
consideram importante a existência do Grupo 5 de Agosto e estão satisfeitos em participarem. 
Todos concordam que o escotismo influencia na aprendizagem sobre o respeito à natureza e 
contribui no aprimoramento das próprias virtudes. O resultado desta pesquisa contribui com o 
sistema de ensino tradicional na perspectiva de ampliar o conhecimento de práticas educativas que 
acontecem na educação não formal e apoia a formação integral dos jovens. 

 
Palavras-chave: Método escoteiro. Práticas educativas. Formação integral. 

 
 

THE SCOUT MOVEMENT IN THE “5 DE AGOSTO” GROUP FROM 
RIO VERDE-GO: a not very well known practice. 

 
 

ABSTRACT 
This thesis proposed to study and describe the principles and methods of the educational practices 

 
1  Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.1.101.959 
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of the Scout Movement in the “5 de Agosto” scout´s group, through the perception of the members 
of the group, in relation to their formation and the importance of the group's existence for the city of 
Rio Verde- GO. As well as the contribution of the scout method in the development of children 
and adolescents. The entire study took place in the city of Rio Verde, located in the southwest of 
Goiás state and with the participants of the Scout Group “5 de Agosto”. The results of the research 
were presented in percentages, where 95% of the Lobinho Scout branch associated scouting with 
games and camping. All participants have considered the “5 de Agosto scout Group to be important 
and are happy to be part of it. Everyone agrees that Scouting influences learning respect for nature 
and contributes to the improvement of their own virtues. The result of this research adds to the 
traditional education system in perspective of the growth in the knowledge of educational practices 
that take place in non-formal education and supports the integrate training of young people. 

 
Key words: Scout methodology. Educational practices. Integrate training. 

 
 

EL MOVIMIENTO SCOUT EN EL GRUPO “5 DE AGOSTO” DE RIO VERDE-
GO: una práctica no muy conocida. 

 
 

RESUMEN 
Esta tesis propuso conocer y describir los principios y métodos de las prácticas educativas del 
Movimiento Scout en el Grupo 5 de Agosto, a través de la percepción de los integrantes del grupo, 
en relación a su formación y la importancia de la existencia del grupo para la ciudad de Río Verde- 
GO. Así como, la contribución del método scout en la formación de niños y adolescentes. Toda la 
investigación se llevó a cabo en el municipio de Río Verde, situado en el suroeste de Goiás con los 
participantes del Grupo Scout 5 de Agosto. Los resultados de la investigación se mostraron en 
porcentajes, donde 95% del Club Scout Lobinho asocia el método scout con juegos y campamentos. 
Todos los participantes consideran importante la existencia del “Grupo 5 de Agosto” y están felices 
de participar. Todos los participantes estan de acuerdo que el Método Scout influye en el 
aprendizaje del respeto por la naturaleza y contribuye a la mejora de sus propias virtudes. El 
resultado de esta investigación agrega valor al sistema educativo tradicional en la perspectiva de 
ampliar el conocimiento de las prácticas educativas que se dan en la educación no formal y agrega 
en la formación integral de los jóvenes. 

 
 
 
 

Introdução 
 

Nesta sociedade, cheia de informações e conhecimentos, existem organizações 

educativas paralelas à escola, o Movimento Escoteiro é uma destas organizações, com método 

educativo próprio, porém pouco conhecido e divulgado na cidade de Rio Verde-GO. 

À medida em que se aprofundou o estudo sobre esta organização, o movimento 

escoteiro, percebe-se que ela oferece a educação não formal, visto que, ao observar a sala de 

aula, percebe-se existem outras práticas educativas que contribuem para atender os desafios no 

processo da formação integral das crianças e jovens. 

Sabe-se que o conhecimento pode ser adquirido além dos muros da escola. Portanto a 

importância de conhecer as práticas educativas do Movimento Escoteiro 5 de Agosto de Rio 

 
Palabras Clave: Método Scout. Prácticas educativas. Formación integral. 
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Verde, considerando que o grupo escoteiro é como uma referência para as famílias e 

população de Rio Verde-GO. 

Esta pesquisa tem como ponto relevante compreender a proposta pedagógica do grupo 

5 de Agosto e sua contribuição, enquanto educação não formal, na formação integral dos jovens 

que auxilia na edificação moral, intelectual e do caráter dos integrantes do movimento escoteiro. 

Assim, o interesse nesta pesquisa é conhecer o método escoteiro no grupo 5 de Agosto com o 

olhar dos teóricos Pestalozzi e Montessori, para entender as práticas educativas do método no 

viés da pedagogia da autonomia de Freire, através da percepção dos integrantes do grupo. Tal 

estudo é fundamental para mostrar os benefícios da prática desse movimento escoteiro e seu 

impacto educativo para a população da cidade de Rio Verde-GO. 

 

Objetivo Geral 
 

- Conhecer e investigar a prática pedagógica educativa do Movimento Escoteiro no grupo 

5 de Agosto de Rio Verde - GO. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
•  Relatar a construção histórica do Grupo Escoteiro 5 de Agosto através de 

documentos escritos. 
• Conhecer o método escoteiro, considerando a abordagem de autoeducação de Maria 

Montessori. 
• Conhecer a influência da prática pedagógica do grupo 5 de Agosto na formação 

integral dos seus participantes. 
• Verificar a importância do grupo escoteiro 5 de Agosto para a cidade de Rio Verde-GO. 

 

Metodologia 
 

A metodologia utilizada para realizar este trabalho foi a pesquisa bibliográfica e 

exploratória. A fonte para a descrição bibliográfica descritiva se deu com o acesso e estudo dos 

documentos históricos do grupo 5 de Agosto e estudo em material do escotismo e publicações. 

Com a exploração dos dados coletados dos participantes, fez-se a análise para obter os 

resultados. 

A pesquisa foi desenvolvida para conhecer a prática pedagógica do grupo escoteiro 5 de 

Agosto de Rio Verde-GO. O modelo não é experimental, realizou-se o estudo bibliográfico e 

exploratório de abordagem qualitativa/quantitativa. O que se fez foi coletar informações através 
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da aplicação do questionário previamente elaborado; após a coleta das informações, elaborou- 

se os gráficos para analisar os resultados e fazer a respectiva discussão. 

Foi realizada a coleta de informações utilizando como critério o tempo de inserção do 

membro escotista no movimento escoteiro; todos os integrantes do grupo 5 de Agosto de Rio 

Verde-GO com um ano ou mais no movimento escoteiro, foram convidados a participar da 

pesquisa. Foi realizada a coleta de informações de todos os ramos escoteiros, através da 

aplicação do questionário sobre as práticas do movimento escoteiro e a vivência dos escoteiros 

no grupo ao qual pertence. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa somam trinta participantes, distribuídos em ramos 

escoteiros: ramo lobinho (nove), ramo escoteiro (sete), ramo sénior (cinco), ramo pioneiro (um) 

e participantes escotistas chefes (oito) do grupo escoteiro 5 de Agosto de Rio Verde-GO. 

 
Resultados 

 
A partir das análises dos resultados da investigação das concepções e práticas 

pedagógicas do movimento escoteiro do Grupo 5 de Agosto de Rio Verde-GO percebeu-se que 

os participantes têm o escotismo como o espaço que aprende com jogos, brincadeiras, 

atividades ao ar livre na companhia de chefe escoteiro. 

Observou-se que o Movimento Escoteiro mantém vivo o seu ideal e seu método, 

atravessando gerações e gerações e se mantém aberto e ativo. Sendo este um método de 

educação não formal com as práticas do escotismo que possibilita e oportuniza a 

complementação da educação formal. E temos também no método do escotismo prática de 

atividades educativas que contemplam os valores dos quatro pilares da educação. 

 

Considerações Finais 
 

Mediante ao impacto do Escotismo, foram observados diversos incentivos, na formação 

dos jovens e para o município de Rio Verde – GO. Sobre a conceituação do Escotismo para o 

participante, foi apontado como um espaço de aprendizagem através de brincadeiras, jogos, 

atividades ao ar livre, com escoteiros de diversos ramos, e sob a supervisão e companhia 

amigável de um líder Escoteiro.  

A concretização da concepção de que todo o ensino inserido no escoteiro se dá dentro 

de uma premissa prática, incorporando preceitos próprios como o amadurecimento da 

independência e solidariedade para os aprendizes, que aprendem e compreendem por meio das 

tarefas o despertar do Escoteiro. 
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Essa investigação demonstra que o Escotismo mantém seus ideais e métodos vivos, por 

gerações, e mantém programas abertos, ativos e aplicando métodos Escoteiros, e sendo 

reestruturado para se adaptar às transformações da sociedade. 

Os participantes reconhecem a relevância do escotismo para o Rio Verde, sendo um 

complemento ao ensino escolar. Além disso, oferta contribuições em diferentes atividades, 

estimulando a pensarem sobre o que está ocorrendo em sua cidade e região, influenciando os 

membros do grupo a deixarem os eletrônicos. Mediante a essa perspectiva, pode-se inferir que 

se trata de uma instituição educacionalmente complementar e de apoio para a família.  

Averiguou-se as percepções dos respondentes, onde a maior parte relatou estar muito 

satisfeitos, com conhecimento desenvolvido de maneira inovadora, aliado ao relacionamento 

interpessoal. Pois, a educação propícia à participação em um ambiente social. 

Vale destacar que os respondentes expressaram a necessidade de os jovens estarem 

preparados, reavendo valores socialmente enfraquecidos, portanto, desejados e imprescindíveis 

para a transformação social no século XXI, para construir a cidadania, inovação, moralidade, 

compreensão, respeito para com os outros povos, e esperança para a humanidade. 

Esta pesquisa, ressalta quão fundamental é sugerir tarefas que restituam o aprendizado 

e o conhecimento de forma expressiva, incentivando a pedagogia libertadora autônoma, em 

parceria com os escoteiros. A contribuição da educação informal e institucionalizada com 

finalidade e princípios, além de voluntários adultos, como o do Movimento do Escotismo. 

Recomenda-se que os mais jovens conheçam e venham fazer parte do movimento, 

escotismo, que visa agregar mudanças positivas. As pessoas estão sedentárias e associada as 

mudanças tecnológicas, é importante partilhar questões sociais e ambientais. Portanto a mente 

e o corpo dos indivíduos em formação precisa estar em constante atividade. 

 

Cronograma da Pesquisa 
 

 Cronograma de pesquisa realizada: Meses - 2018 à 2021 
Atividades de Pesquisa 
Realizadas 

01 02 07 08 10 11 01 06 10 11 12 07 

Leituras e confecção do 
Pré-projeto de pesquisa 
a ser desenvolvido. 

   
x 

 
x 
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Levantamento de fontes 
e pesquisas em livros, 
pesquisa de dados 
oficiais público, 
periódicos, bibliotecas, 
internet, pesquisa de 
campo pública. 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

      

Classificação das fontes 
bibliográficas, dados 
oficiais e documentos 
oficiais públicos, 
análise e leitura critica e 
transcrição. 

      x x x    

Redação/ Correção/ 
Entrega. 

         x x  

Defesa Pública            X 
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