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Mais de 700 escoteiros do Brasil partem para evento no Japão 

Maior evento escoteiro do mundo reúne cerca de 35 mil participantes a cada quatro anos 

 

Nas últimas semanas, 710 escoteiros de todo o Brasil fizeram suas malas e partiram rumo 

ao Japão, para o 23º Jamboree Mundial Escoteiro, o maior evento escoteiro do mundo. Entre 

os dias 28 de julho e 8 de agosto, a cidade de Yamaguchi, ao sul do país, irá receber 

aproximadamente 35 mil escoteiros de todas as partes do planeta para celebrar a união e 

fraternidade do Movimento Escoteiro.  

Entre as diversas atividades programadas estão oficinas sobre Meio Ambiente, Direitos 

Humanos, Desenvolvimento, e Ações para Atenuar Grandes Catástrofes; módulos de 

conhecimento da cultura japonesa, do uso e desenvolvimento da ciência e tecnologia do 

Japão, visita à comunidades locais; atividades aquáticas e espirituais. Ainda, há agendado um 

período de tempo livre para que os participantes possam interagir e conhecer outras culturas.  

Como o próprio significado da palavra já diz, Jamboree é um grande encontro, uma 

celebração. É uma oportunidade para que escoteiros dos 216 países onde o Escotismo está 

presente se aproximem, confraternizem, e celebrem juntos a existência deste movimento 

centenário. 

Os Escoteiros do Brasil enviaram ao Japão 485 jovens acompanhados de 55 adultos 

voluntários - os outros 170 inscritos participarão como Equipe de Serviço, auxiliando na 

realização do evento. O maior contingente partiu de São Paulo, com 345 membros, seguido 

do Paraná, com 110, e do Rio Grande do Sul, com 59 inscritos.  

Durante todo o período, os participantes ficarão acampados no campo de Kirara-Hama, 

onde foi montada uma estrutura com stands, restaurante para a organização, espaço de 

comunicação e hospital. Como parte das atividades, está incluso no programa do Jamboree o 

preparo da alimentação pelos próprios jovens, conforme a divisão dos subcampos.  

Para o chefe do contingente brasileiro, Oscar Palmquist, a expectativa é de um grande 

evento. “É um grande desafio para os brasileiros; além da língua, há a distância e os demais 

percalços que aparecem pelo caminho. Mas como bons escoteiros, tudo será encarado com 
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disposição e muito bom-humor, do jeitinho brasileiro. Com toda certeza, será um Jamboree 

inesquecível e uma experiência única. Estamos ansiosos para começar essa aventura”, 

ressaltou.  

Para os brasileiros que estiverem no Japão no período, será possível visitar a área do 

evento nos dias 30 e 31 de julho e 1°, 3, 4, 5 e 6 de agosto – basta acessar o site 

www.23wsj.jp e realizar a compra do ingresso, com preço aproximado de 2,000 JPY (cerca de 

R$54). O número máximo de visitas por dia é limitado à 5 mil pessoas.  

 

Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta 

com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura 

como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar 

de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia. 

 

Escoteiros do Brasil 

 Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de 

cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de 

1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 
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