
Resultado da pesquisa "Pesquisa – Espiritualidade no Movimento Escoteiro"

Categorias participantes: Beneficiário, Benemérito/Honorífico, Contribuinte, Dirigente, Escotista, Benemérito, Honorífico, Pais/Responsáveis, Clube da Flor
de Lis, Colaboradores

Ramos participantes: Escoteiro, Lobinho, Sênior, Pioneiro
Funções participantes: Assistente, Chefe de Seção, Comissão de Ética e Disciplina, Comissão Fiscal, Diretor, Diretor Presidente, Instrutor, Membro de

Equipe
Níveis participantes: Local, Regional
Idade Mínima: 6 anos

Período da pesquisa: 10/11/2020 12:00 - 15/12/2020 23:59
Quantidade de questões: 11

Associados que
participaram:

2577 / 37%

Associados que não
participaram:

4218 / 63%

TOTAL: 6795

Sexo dos participantes da pesquisa

Feminino  46,84 % 1207

Masculino  53,16 % 1370
 Gerar excel Questões de múltipla escolha

1. Na ficha de inscrição do Paxtu, sua religião é uma opção para preenchimento?

Sim.  75,67 % 1950

Não  24,33 % 627

2. Existe diversidade religiosa dentro do seu grupo escoteiro?

Sim, existem pessoas de diferentes religiões.  76,52 % 1972

Sim, mas poucas pessoas de religiões
diferentes.  18,01 % 464

Meu grupo é confessional, aceita apenas
uma religião.  0,39 % 10

Não sei  2,99 % 77

Não existe.  2,09 % 54

3. Qual a sua opinião sobre o perfil dos participantes do Movimento Escoteiro?

Precisam ter uma religião estabelecida.  4,11 % 106

Não precisam ter uma religião, mas devem
acreditar em Deus.  27,24 % 702

Qualquer pessoa, independentemente de ter
uma religião e/ou acreditar em Deus, pode
ser escoteiro.

 
68,65 % 1769

4. Na sua opinião, a parte de espiritualidade do programa dos ramos contempla sua espiritualidade?

Sim  57,78 % 1489

Sim, mas só parcialmente  27,47 % 708

Não, mas não acho que seja necessário.  7,10 % 183

Não contempla.  7,65 % 197

5. Como você vê que a espiritualidade é tratada em sua seção?

Frequentemente são feitas atividades de
espiritualidade.  43,31 % 1116

A espiritualidade é trabalhada, mas focada
em uma religião.  3,61 % 93

Raramente são feitas atividades de
espiritualidade.  20,84 % 537

Depende do ciclo de programa.  30,15 % 777

Não é trabalhada.  2,09 % 54

6. Como são decididas as atividades de espiritualidade desenvolvidas pela seção?

Os escotistas definem e planejam de acordo
com a religião/espiritualidade deles.  27,94 % 720

 



Os jovens são consultados sobre como e o
que tratar.

28,99 % 747

Os jovens decidem as atividades que
querem, levam para a Assembleia de
tropa/clã/roca de conselho e os escotistas
facilitam a atividade.

 
37,56 % 968

Não existem atividades de espiritualidade na
minha seção.  5,51 % 142

7. Você já se sentiu desconfortável em uma atividade de espiritualidade porque o foco da atividade eram os costumes de
uma religião diferente da sua?

Sim, muito.  8,07 % 208

Sim, mas meu escotista me deu a opção de
sair da atividade.  2,17 % 56

Um pouco, mas estas situações não me
incomodam muito.  12,53 % 323

Não, geralmente são usados os costumes da
minha religião nas atividades de
espiritualidade.

 
7,33 % 189

Não.  69,90 % 1801

8. Em momentos de reflexão/oração de sua UEL, são utilizadas rezas/orações/preces de alguma religião específica?

Sim, da minha religião.  9,86 % 254

Sim, mas não é a minha religião.  9,12 % 235

Não, mas sempre falam de Deus.  55,65 % 1434

Não, e nem sempre falam de Deus.  25,37 % 654

10. Do ponto de vista dos 'deveres para com Deus', você se sente confortável com o texto da promessa?

Sim  82,62 % 2129

Não  17,38 % 448


