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* aquando da leitura deste documento 
deverá ser subentendida a nomenclatura 
marítima e aérea

Tecnologia no Escutismo
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Retomando a génese desta atividade 
nacional, a escolha do tema de consulta 
para o Encontro Nacional de Guias (ENG) 
de 2022 vem, mais uma vez, ao encontro 
da vontade dos nossos Guias. No segui-
mento da dinâmica - a Voz dos Guias - do 
ENG 2021, elegemos para tema de 
consulta um dos temas propostos para 
discussão por eles: a Tecnologia no 
Escutismo.

A palavra tecnologia tem origem no grego 
"tekhne" que significa "técnica, arte, 
ofício" juntamente com o sufixo "logia" 
que significa "estudo". Desde sempre que 
o mundo e o seu crescimento, foi marcado 
pelo aparecimento de novas tecnologias. 
Podemos dar como exemplo, a descoberta 
do fogo, a invenção da roda, a escrita, 
entre muitas outras. Mais recentemente, 
os termos tecnologia e inovação têm 
andado de mão dadas. 

Tecnologia: 
distração ou futuro?

Aprofundamento do Tema
A tecnologia pode servir para muitas coisas e 
ser vista de muitas perspetivas diferentes. 
Pode ser muito benéfica em muitos aconte-
cimentos e ocasiões, como também ser 
altamente prejudicial noutras alturas. É esse 
definir de fronteiras que procuramos atingir 
neste ENG, com o contributo de toda a 
associação.

Será que o nosso fundador utilizava a 
tecnologia da sua altura? Qual seria o seu 
pensamento acerca da tecnologia da 
atualidade, que como sabemos sofreu 
grandes evoluções nas últimas décadas?
Que papel positivo pode ter para o cresci-
mento dos nossos escuteiros?

Nos séculos XX e XXI, os avanços tecnoló-
gicos têm provocado um grande impacto 
na sociedade, com a evolução nas 
tecnologias de informação/comunicação, 
a utilização dos computadores, o apareci-
mento da internet e muitos outros 
avanços em diversas áreas.
No Escutismo, esta tem sido uma questão 
fraturante, que levanta algumas dúvidas, e 
que não pode ser posta de lado dada a sua 
pertinência na atualidade, mais ainda no 
período de pandemia onde a tecnologia se 
mostrou essencial para manter o Escutis-
mo vivo.

Entendemos que esta é a altura certa para 
a debater aprofundadamente e, sobretu-
do, para escutar atentamente o que os 
nossos escuteiros pensam. Queremos que 
este seja um tema discutido amplamente, 
em todas as suas vertentes. 

Será, então, a tecnologia uma distração ou o futuro?
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- Caracterizar o impacto que a tecnologia 
tem em todos os níveis da Associação, 
nomeadamente na vivência de cada uma 
das Unidades;
- Envolver a Associação na discussão da 
temática “Tecnologia no Escutismo”;

- Promover uma definição global do papel 
da tecnologia no Escutismo;
- Pensar e debater as forças e ameaças 
relacionadas com o uso da tecnologia;
- Propor oportunidades educativas que 
visem o aproveitamento positivo da 
tecnologia.

NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Neste nível, pretende-se que os Guias partam 
da reflexão que fizeram no Agrupamento para 
a discussão com os seus pares sobre a 
Tecnologia. 

Será neste espaço que deverão discutir tudo 
o que foram questionando no seu Agrupa-
mento e refletirem o que pode ser melhorado 
na Associação.

Finalidades

Tópicos para reflexão/discussão
AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
No Encontro de Guias do Agrupamento 
pretende-se que os Guias façam uma 
reflexão sobre:

- Que tecnologias utilizam no seu dia a dia? E no 
Escutismo em particular?

- Que consequências positivas e negativas vêm na 
utilização da tecnologia nas suas vidas?

- Que tecnologias podem ser utilizadas no 
escutismo de forma positiva?

- Que impacto atribuem à tecnologia no sucesso 
imediato e futuro do escutismo?

 Pioneiros/Caminheiros
- Que tecnologias utilizas na tua rotina diária?
- No teu Agrupamento e Unidade, a tecnologia é usada 
de forma regular? De que formas?
- Que impacto positivo é que a tecnologia tem no 
sucesso do teu agrupamento e secção?
- Que consequências negativas pode ter a utilização da 
tecnologia?
- Sentes que a tecnologia pode facilitar o teu crescimen-
to e desenvolvimento pessoal?
- Qual o futuro das atividades tendo em conta a 
tecnologia que temos ou podemos vir a ter?

 Lobitos/Exploradores
- Que tecnologias utilizas no teu dia a dia?
- No teu Agrupamento e Unidade , a tecnologia é usada 
de forma regular? De que formas?
- O que achas que isso tem de bom na tua vida 
escutista? E de menos bom?
- Como gostavas que a tecnologia fosse usada nos 
escuteiros?

A algumas destas perguntas será difícil dar 
resposta, mas para outras, claramente que 
temos o dever de a procurar, promovendo uma 
reflexão séria, agregadora e consequente.

Neste ENG, vamos trabalhar com os nossos 
Guias a definição do lugar que a tecnologia 
deve ocupar no Escutismo e o impacto que 
pode ter na concretização da sua missão.



Proposta de Dinamização

NACIONAL - CONSTRUÇÃO
No Encontro Nacional de Guias, pretende-se 
aferir a visão que os nossos escuteiros têm 
sobre o papel da tecnologia no escutismo, 
que ações realizam e que ações gostariam 
de realizar e de propor à Associação, como 
garantia de que a tecnologia tem um 
impacto positivo na concretização da 
missão do Escutismo.

Desta forma iremos:

- Recolher os contributos regionais e 
compilar de forma a sumarizar a discussão 
nacional do tema;
- Analisar os contributos e selecionar o 
caminho a seguir;
- Formalizar um plano de ação;
- Entregar o plano de ação à Equipa Nacional.

AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
Neste nível, acreditamos que os Dirigentes 
dos Agrupamentos têm toda a liberdade 
para realizar este processo de reflexão, 
adequando-o à sua realidade e aos seus 
Guias. 

No entanto, gostaríamos de realçar a 
importância deste momento de reflexão (e 
de escolhas dos representantes ao nível 
seguinte) para toda a dinâmica do ENG. 
Sem esta reflexão prévia, a discussão e a 
construção ficam comprometidas.

NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Cada Núcleo/Região terá a liberdade de 
escolher as dinâmicas que mais se 
adequem ao grupo e à faixa etária a que 
se dirija. Porém, deixamos um modelo de 
estrutura e algumas dinâmicas tipo que 
podem ser utilizadas para dinamizar a 
discussão.

1 - Enquadramento da temática - 20 a 60 
minutos (dependendo da duração do 
encontro)
 Este enquadramento deverá servir para 
verificar se a reflexão sobre o tema foi 
feita e para preparar os participantes para 
o segundo momento de discussão.
Dinâmicas:

Jogos /Role Play/ Dinâmicas com post 
it’s

2- Discussão - (mínimo de 20 minutos 
por cada tópico de discussão):
Pretende-se que todos os guias emitam a 
sua opinião e participem na discussão de 
cada um dos tópicos de discussão, tendo 
sempre em atenção as realidades dos 
seus agrupamentos e o que eles querem 
para o futuro.
Dinâmicas:

Coffee tables/ Speaker corners/ 
Fishbowl

Nestas dinâmicas, é importante a presença 
de um facilitador por temática, em que o 
seu papel deverá ser apenas facilitar a 
discussão entre pares sobre a temática 
orientando para as questões que serão 
importantes abordar caso seja necessário, 
no entanto em momento algum deve dar a 
sua visão/opinião sobre a temática. É 
também seu papel fazer a recolha dos 
pontos mais importantes que forem 
discutidos.

3 - Conclusões para levar ao ENG - 20 a 
60 minutos
Após toda a discussão das diversas 
questões é importante compilar todas as 
conclusões para depois poderem ser 
transmitidas no ENG pelos representantes 
do nível. É importante que estas estejam 
estruturadas em aspetos positivos, 
problemas e passos para o futuro.
Dinâmicas:
- Discussão em patrulhas e apresentação.

4 - Eleição dos representantes
- Dinâmica de escolha a ser definida por 
cada estrutura, desde que sejam eleitos 
pelos pares.
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