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Estamos em uma época de constantes mudanças. A sociedade 

global enfrenta desafios complexos e que cada vez mais vão 

requisitar lideranças prontas para a resolução de conflitos e para se 

adaptar aos novos cenários, processos, contextos. E entender a 

importância de uma formação completa e que empodere a futura 

geração é a resposta para o que está por vir.



Estima-se que mais de 60% das crianças de hoje vão ocupar 

vagas de trabalho que ainda não foram criadas, o que demanda 

competências abrangentes como a capacidade de ampliar modos 

de pensar, relacionamentos interpessoais aprimorados, 

velocidade e eficiência na análise e resolução de problemas e 

tomada de decisões, criatividade e senso de serviço à 

comunidade, entre outros. O perfil do líder do amanhã, portanto, 

precisa ser trabalhado e desenvolvido a partir de uma visão 

integral e global, de forma a atingir ao máximo as potencialidades 

de cada indivíduo em prol de servir melhor a sociedade.



O compromisso do Movimento Escoteiro com a formação de 

crianças, adolescentes e jovens para impactar a comunidade em 

que cada um está inserido vai ao encontro da preocupação com 

quem estará à frente de nossa sociedade no amanhã. É por meio 

do Método e Programa Educativo que nos engajamos com cada 

menina e menino que se envolve com o Escotismo, oferecendo 

ferramentas e oportunidades para que todo lobinho, escoteiro, 

sênior e pioneiro vivencie experiências que darão uma base sólida 

para assumir as posições de liderança e cumprir com o propósito 

de criar um mundo melhor.



Considerando as dez habilidades do Profissional do Futuro propostas, em 2018, 

pelo Fórum Econômico Mundial (Habilidades que já são desenvolvidas e 

trabalhadas com nossos jovens pelo Método e Programa Educativo dos 

Escoteiros do Brasil), e que são: Resolução de problemas complexos, 

Pensamento crítico, Criatividade, Liderança e gestão de pessoas, Trabalho em 

equipe, Inteligência emocional, Julgamento e tomada de decisões, Orientação a 

serviços, Negociação e Flexibilidade cognitiva, e o propósito do Programa 

Educativo, de contribuir para que os jovens assumam seu próprio 

desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas 

potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como 

cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades, é que se 

propõem o conceito “Escoteiros: os líderes do futuro” como Tema Anual 2020 

dos Escoteiros do Brasil.
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