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Recife sediará o 19º Congresso Escoteiro Nacional 

Com o tema “Mundo que queremos”, evento reunirá dirigentes para discutirem estratégias 

para o Escotismo no país. 

Nem só de acampamentos vive o Escotismo. Prova disso é que entre os dias 26 e 28 de 

abril, será realizado o 19º Congresso Escoteiro Nacional, no Mar Hotel, em Recife. No 

evento, que receberá cerca de 350 participantes, ocorrerão a 20º Assembleia Escoteira 

Nacional (com representação de todos os Estados), o 18º Fórum Nacional de Jovens 

Líderes, além de seminários e encontros. Durante o Congresso serão apresentados o 

projeto de expansão do Movimento Escoteiro para os próximos anos e a ampliação da  

Política de Proteção à Infância, que contará com ações de capacitação para pais e 

dirigentes. Haverá também o lançamento do novo vestuário escoteiro, resultado de um 

estudo em parceria com Senai que tinha a missão de criar um modelo jovem e moderno 

de vestimenta.  

Durante o evento, também será lançado no Brasil o programa Mensageiros da Paz. 

Elaborado pela Organização Mundial Escoteira e presente em diversos países, o programa 

busca interligar projetos sociais realizados por escoteiros do mundo inteiro. No Brasil, já 

existem projetos integrados aos Mensageiros da Paz, como o “Escotismo Amazônico” que 

tem como objetivo ajudar 600 crianças e jovens que vivem em situação de pobreza no 

Alto Solimões, no Amazonas e o “Um Olhar Inclusivo”, que promove atividades que 

desenvolvem a autonomia e a autoestima de crianças socialmente vulneráveis em Itajaí 

(SC). 

O Congresso será uma oportunidade para os dirigentes trocarem experiências e se 

capacitarem a respeito de temas como políticas públicas para a juventude, 

desenvolvimento comunitário, proteção infantil e aplicação do programa educativo 

escoteiro. Para compartilhar ações que ocorrem pelo país, haverá a Mostra de Projetos 

dos Grupos Escoteiros. 

O tema do Congresso está alinhado ao mote anual dos Escoteiros do Brasil, “Água: O 

mundo que queremos”. Inspirados na plataforma da Organização das Nações Unidas, “The 

world we want” (O mundo que queremos, em tradução livre), os escoteiros tem 

incentivado a formação de jovens conscientes e participativos e apoiado ações globais 

pela conservação e uso consciente dos recursos hídricos. 
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Maior adesão entre brasileiros 

No Brasil, o Escotismo contou em 2012 com um crescimento de 10% de seu contingente - 

acima da meta de 7% esperada pela instituição. De acordo com o Diretor de Métodos 

Educacionais, Marcos Carvalho, a adesão ao Escotismo se deve em grande parte pela 

atualização de seu programa educativo. “O Escotismo se adaptou às necessidades dos 

jovens desta nova geração. Aqui eles não aprendem apenas como acampar ou fazer 

atividades manuais, mas também a desenvolver e reforçar valores. Muita gente pode 

fazer atividades parecidas com o Escotismo, mas o nosso diferencial é que fazemos essas 

ações com foco na formação do jovem.” 

Serviço: 

Congresso Escoteiro Nacional 

Data: 26 a 28 de abril de 2012 

Local: Mar Hotel Recife - R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem - Recife/PE 

Escotismo 

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

conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos.  

Escoteiros do Brasil 

 Criado 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 2012, contou com um contingente de 76.677 escoteiros, nos quais 

18.800 são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 585 cidades brasileiras, 

somando um total de 1.180 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 32 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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