“Dia do Escoteiro” é comemorado em diversas partes do mundo
Mais de 30 milhões de escoteiros festejam o dia 23 de abril com atividades e campanhas
on-line.
Seja nas redes sociais ou em atividades presenciais, programações espalhadas por
todo o mundo tem cumprido o objetivo de reunir os Escoteiros. A página oficial dos
Escoteiros do Brasil no Facebook, por exemplo, lançou a campanha “#orgulhoescoteiro”,
na qual convida os participantes a homenagearem o Movimento Escoteiro em suas
atividades diárias, usando materiais alusivos ao Escotismo, como o lenço, camisa ou o
broche. Os participantes deverão enviar fotos criativas para os Escoteiros do Brasil. As
dez fotos mais divertidas concorrerão a prêmios. Na capital paranaense, o Dia do
Escoteiro foi celebrado no final de semana anterior à data comemorativa, com o 21º Jogos
da Fraternidade. O evento reuniu mais de dois mil escoteiros que realizaram diversas
atividades, como jogos e ações de solidariedade.
Mais que um dia de festas, 23 de abril é uma oportunidade dos escoteiros
meditarem a respeito da Lei e da Promessa Escoteira – a primeira, conceitos para a
formação de pessoas que incorporam bons valores, para que, desta forma, o jovem
escoteiro tivesse onde se espelhar e pudesse se orientar. Já a Promessa Escoteira sintetiza
o embasamento moral do Movimento Escoteiro. Baden-Powell, fundador do Escotismo,
escolheu esta data por ver na figura de “São Jorge” a referência aos Cavaleiros da Idade
Média - fazendo analogia de suas qualidades com o que se espera dos escoteiros.
A busca por essa formação tem aumentado com o passar dos anos. Em 2012, por
exemplo, o Escotismo apresentou 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.”
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.
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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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