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Escotismo – Aventura Saudável!
A palavra “escotismo” tem sua origem na exploração e na aventura. No conceito
adotado pelo Movimento Escoteiro a aventura implica em descobrir caminhos,
ultrapassar obstáculos, superar riscos e vencer limites. A partir desse significado os
escoteiros fazem acampamentos, empreendem jornadas e excursões, exploram em
comunhão com a natureza, conhecem e convivem com outras realidades. Não há
dúvidas que é exatamente esse convite à aventura que atrai as crianças,
adolescentes e jovens ao Escotismo, tornando-o o maior movimento mundial de
jovens.
Baden-Powell descreveu esse convite à aventura como ponto chave da prática
escoteira, destacando que, do ponto de vista dos jovens, o Escotismo os reúnem de
maneira natural para jogos, brincadeiras e aventuras, criando uma atmosfera que os
atrai e os retém em uma vida ativa ao ar livre.
Justamente a partir desse interesse pela aventura, e por intermédio das atividades
que oferece, o Escotismo contribui para que os jovens se apropriem de competências
que lhes capacitarão para a maior de todas as aventuras – a aventura da vida. De
fato, se buscarmos a etimologia da palavra aventura, vamos encontrar sua origem
no latim, em “adventura”, que significa “coisas a vir” ou “coisas que acontecerão”.
Nada poderia definir de maneira mais correta a própria vida!
Nas atividades que os jovens vivem no escotismo, compartilhadas com seus amigos
e orientadas por valores positivos da Lei Escoteira, eles podem extrair as mais
relevantes experiências educativas, incorporando conhecimentos e habilidades,
mas, acima de tudo, consolidando de forma progressiva os valores essenciais para
que possam ser protagonistas em suas próprias histórias.
Esta foi a percepção do Fundador, quando se referiu à jornada da vida aos jovens,
em 1922, dizendo: “ Você está começando uma aventurosa viagem, do riacho da
infância, pelos rios da adolescência, através do oceano da varonilidade, para o porto
que você deseja alcançar. Encontrará dificuldades e perigos, escolhos e tempestades
pelo caminho. Mas, sem aventuras a vida seria terrivelmente monótona. ”
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Todas as pessoas têm um enorme potencial a desenvolver, em todas as suas
dimensões, mas as vezes limitam-se a viver aquém das possibilidades. A grande
contribuição que o Escotismo proporciona a cada jovem é leva-lo, de forma lúdica e
em ambiente fraterno, a experimentar além do próprio limite, em pequenas porções,
levando-os a conhecer o que não conheciam, a descobrir outras possibilidades e
verdades, e a perceber que podem ir além do que imaginavam.
Essa capacidade transformadora do Escotismo é a razão da sua existência. O
Movimento foi descrito por Baden-Powell como uma atividade que proporciona
saúde e desenvolvimento físico, ministra energia, ensina utilização de recursos e
habilidades, criando no jovem disciplina, coragem, cortesia e patriotismo. Ou,
resumia o Fundador, “em uma palavra, desenvolve “caráter”, que é mais importante
que qualquer outra coisa para um jovem abrir seu próprio caminho na vida. “
A cada experiência o jovem se compreende melhor. Arrebatado pela aventura,
experimenta diferentes momentos educativos. Aprende a conviver com o êxito e a
frustração; amadurece as emoções e o respeito pelos outros; aprende a se aceitar, a
se gostar, e em cada dificuldade superada enxerga o sinal claro de que pode ser “mais
e melhor” e que pode ir muito além de limites que se impunha.
Viver de forma escoteira é viver aventuras de modo saudável. É preparar-se física,
mental e espiritualmente para a mais encantadora de todas as aventuras – a
aventura de crescer – como uma pessoa digna, autêntica e leal, capaz de tomar suas
decisões e compartilhar sua alegria com os outros. E crescendo será um adulto feliz,
comprometido com seu projeto de vida, integrado à sua comunidade e,
principalmente, capaz de escolher os melhores caminhos.

Curitiba, 10 de outubro de 2018

Diretoria Executiva Nacional

2

