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Este é um dos dez artigos da Lei escoteira e um dos componentes fundamentais do que é ser Escoteiro. Desde a 

fundação em 1907, o Escotismo dá aos jovens a oportunidade de conhecer e valorizar o meio ambiente, bem 

como o que deve ser feito para preservá-lo. Como complemento à educação na escola, na igreja, e no lar, o 

movimento escoteiro oferece aos jovens do século XXI a oportunidade de vivenciar a natureza, assim 

reconhecendo sua importância para a humanidade. 

 

Como uma organização que conta hoje com mais de 30 milhões de membros ao redor do mundo, o Escotismo é 

uma força social a serviço de uma cultura de paz e, assim sendo, os Escoteiros do Brasil levam muito a sério a 

responsabilidade para com a vida e a saúde da Terra. Reconhecida mundialmente por sua contribuição positiva, 

a Organização Mundial do Movimento Escoteiro mantém uma aliança estratégica com as Nações Unidas por meio 

do PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente desde 2008. Parceiros globais também incluem 

a Fundação Alcoa, a empresa Volvo, a Clean Up the World e a WWF – World Wildlife Foundation. 

 

Dentro de um extenso programa de atividades, os escoteiros são constantemente incentivados a preservar o 

meio ambiente e a passar essa consciência da preservação ambiental à comunidade, seja por meio do que é 

conhecido entre eles como a Insígnia Mundial de Conservacionismo, uma espécie de condecoração para o 

escoteiro que realizar atividades de cunho prático para auxiliar na conservação dos recursos naturais e inibição 

de processos de extinção de animais e maus tratos, seja por meio das chamadas especialidades, entre elas as de 

Oceanografia, Zoologia e Botânica, ou ainda por meio de atividades programadas como os mutirões nacionais 

ecológicos, atividade anual que incentiva ações que vão desde a limpeza de rios e praias, passando por ações de 

reciclagem de lixo e plantio de árvores, até a sensibilização da comunidade com respeito à importância da causa 

ecológica para o futuro do planeta.  

 

Cada Grupo Escoteiro (mais de mil no país) é estimulado a desenvolver atividades de preservação do meio 

ambiente na sua comunidade, seja no campo ou na cidade, para que essas atividades sejam relevantes 

localmente promovendo assim um impacto positivo global. Dessa forma, tanto o jovem aprende a importância e 

responsabilidade das suas ações em um contexto local e global, quanto contribui para sociedade como um todo. 

 

Toda a participação é voluntária 

É premissa básica no movimento escoteiro que o jovem ingressa e pratica o Escotismo, o faz voluntariamente, 

não existindo de forma alguma atividades compulsórias. O trabalho em equipe e a vida ao ar livre fazem parte de 

um método que dá a cada jovem a oportunidade de se desenvolver de forma pessoal, para que quando adulto, se 

torne um cidadão responsável e atuante. 

 

Visando à progressão individual do jovem, palavras como honra, integridade, lealdade, presteza, amizade, 

cortesia, respeito e proteção da natureza, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom senso, respeito 

pela propriedade e autoconfiança deixam de ser simples conceitos e passam a ser parte de uma vivência real. 

  

Entre as pessoas que já participaram deste movimento, algumas se destacam por sua contribuição global, como 

Neil Armstrong (primeiro astronauta que pisou na lua), Papa João Paulo II, Boutros Ghali (ex-secretário geral 

da ONU), Barack Obama (Presidente Americano), Bill Gates (fundador da Microsoft), Steven Spielberg 

(Cineasta), Muhammad Yunus (ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006), Itamar 

Os Escoteiro é bom para os animais e as plantas 

 


