
 
 

Título Debate: Tempos de Opinião 

Duração  50 minutos 

Número de 
Aplicadores 

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores 

Quantidade de 
participantes 

A partir de uma patrulha sênior ou equipe de interesse, acompanhada 
por pelo menos um escotista. 

Materiais 
Música “Tempos Modernos” - Equipamento de som (celular ou outro 
material) - link: https://bit.ly/2G2Nkn7 - versão Jota Quest 
Papel e materiais para desenhar ou escrever 

Objetivos 
Aprender a pensar de maneira autônoma; 
Reforçar as capacidades dos jovens de manterem sua opiniões 
independentemente dos padrões  da sociedade. 

Desenvolvimento 
Depois de ouvir a música, a proposta é um debate a partir de diversos 
temas para que a patrulha possa dialogar sobre o assunto. Pensando 
numa visão otimista do mundo e respeitando a opinião do outro. 

Descrição 

Leiam o texto abaixo/ouçam a música, elaborem perguntas e debatam 
entre as patrulhas e/ou jovens.  
 

Tempos Modernos 
Lulu Santos 

 

Eu vejo a vida melhor no futuro 

Eu vejo isso por cima de um muro 

De hipocrisia que insiste em nos rodear 

 

https://bit.ly/2G2Nkn7


 

Eu vejo a vida mais clara e farta 

Repleta de toda satisfação 

Que se tem direito do firmamento ao chão 

Eu quero crer no amor numa boa 

Que isso valha pra qualquer pessoa 

Que realizar a força que tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de era 

De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, amor 

Vamos viver tudo que há pra viver 

Vamos nos permitir 

Eu quero crer no amor numa boa 

Que isso valha pra qualquer pessoa 

Que realizar a força que tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de era 

De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, amor 

Vamos viver tudo que há pra viver 

Vamos nos permitir 

 



 

E não há tempo que volte, amor 

Vamos viver tudo que há pra viver 

Vamos nos permitir 
Compositores: Luiz Santos / Luiz Mauricio Pragana Dos Santos 
 
Entre os temas abordados na música vemos: otimismo, mudança, amor,          
tempo, liberdade e respeito. Pensando nesses tópicos, existem muitos         
assuntos que podemos debater e trabalhar, por isso, reúna a sua           
patrulha e façam um debate. 
 
Lembrem-se, o diálogo é sempre a melhor forma de ensinar e aprender            
algo novo, mas tudo sempre deve ocorrer respeitando a opinião do           
outro e se permitindo expressar a sua. 
 
Podemos sugerir alguns temas, mas se sintam livres para escolherem os           
que acreditam serem melhores para vocês, mesmo que não estejam na           
nossa lista.  
 

- Os perigos da Idolatria: até onde é moda ou é o que eu quero?; 
- Como são os relacionamentos? 

- Infidelidade; 
- Ciúmes; 
- Ficar ou namorar: eis a questão; 
- Relacionamento emocionalmente desequilibrados; 

- Família; 
- Intolerâncias (religiosa, gênero, times de futebol, tribos urbanas,        

gênero musical, etc.) 
 
Seguem aqui algumas perguntas para auxiliar nas apresentações de suas          
ideias: 
 

1) Um jovem que é corinthiano pode participar de uma patrulha de           
jovens palmeirenses? Existe algum problema? Haverá      

 



 

dificuldades de inclusão por parte do corinthiano e haverá         
aceitação por parte dos palmeirenses? (Isso serve para qualquer         
exemplo de times, principalmente de futebol) 

2) Liste todas as religiões que sua patrulha ou Seção conhece. Que           
tal pesquisar para conhecer mais sobre elas? 

3) Identifique os conflitos religiosos existentes no mundo. Por que         
eles existem? Há alguma possibilidade de solução? 

4) Tudo que é falado na internet é verdade? O que é Fake News?             
Seus familiares sabem disso? 

5) Já parou para pensar no(s) seu(s) relacionamento(s)? Se acabou,         
por qual motivo não deu certo? Se você mantém um          
relacionamento, qual tipo e o que poderia melhorar? 

6) Como é o convívio com a sua família? Você os ajuda quando            
pode? 

 
Atividade extra: Na sua patrulha ou Seção tem algum artista? Faça uma 
ilustração gráfica, mapa mental, filme, peça de teatro, poesia, texto 
literário ou charge de uma visão otimista de como seria o mundo sem 
esses problemas e poste nas redes sociais usando a hashtag 
#ramoseniorsp. 

Competências 
trabalhadas 

Mantenho minha individualidade, analisando criticamente modismos e 
ídolos. 
 
Participar ativamente dos debates e processos decisórios realizados na 
seção, expondo as suas opiniões e respeitando as opiniões alheias.  
 
Sou reconhecido em todos os ambientes em que convivo como uma 
pessoa alegre e otimista, capaz inclusive de rir de meus próprios 
absurdos, mas sem praticar um humor hostil, preconceituoso ou vulgar. 
 
Amplio minha autonomia respeitando limites, contribuo para um 
ambiente familiar saudável e valorizo o equilíbrio nas relações amorosas. 
 

 



 

Conheço os conceitos básicos das principais religiões e me interesso pelo 
pensamento religioso das pessoas com quem convivo. 

Atividades do 
programa educativo 
relacionadas  

- Participar ativamente de uma mesa redonda, debate ou estudo 
de caso com membros da sua Seção sobre um tema escolhido 
dentre vários apresentados pela chefia. Tais como: Os perigos da 
idolatria, A violência entre as torcidas organizadas, Os conflitos 
entre as diferentes tribos urbanas: emos, punk, rockeiros, pit 
boys, etc. 

 
- Criar um filme, uma peça de teatro, uma poesia, um texto 

literário ou uma charge que expressem sua visão otimista de 
encarar o mundo. 
 

- Participar ativamente dos debates e processos decisórios 
realizados na seção, expondo as suas opiniões e respeitando as 
opiniões alheias.  
 

- Organizar um debate com sua patrulha ou seção sobre um dos 
seguintes itens: infidelidade, ciúmes, ficar ou namorar: eis a 
questão, relacionamentos emocionalmente desequilibrados. 
 

- Pesquisar e promover um debate com a sua patrulha ou Seção 
sobre a relação entre a intolerância religiosa e conflitos atuais no 
Brasil e no Mundo. 

Autor (a) João Guilherme Dezotti e Alessandra Aya Kodama Iwamoto 

 
 

 


