
 

Salvador recebe mais de 300 jovens para impacto social e serviço comunitário 
 
Entre os dias 11 e 14 de outubro, a capital baiana receberá um enorme mutirão de jovens empenhados 
em transformar a sociedade. Representantes de todos os estados brasileiros, mais de 300 jovens se 
reunirão em Salvador-BA para o 27° Mutirão Nacional Pioneiro, maior e mais importante atividade do 
Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil. Norteados por um dos principais ensinamentos do fundador do 
Movimento Escoteiro, Robert Baden-Powell, os Pioneiros promoverão ações para deixar o mundo um 
lugar melhor do que quando econtraram. Os quatro dias de evento serão compostos por atividades 
comunitárias, turísticas e de contato com a Natureza. 
 
A divisão das atividades será por módulos, sendo cada módulo um ‘campo de ação prioritária’ - forma 
como o Escotismo trabalha a educação para o Ramo Pioneiro, que  vai de 18 a 21 anos -. A ideia deste 
processo é auxiliar o jovem a se inserir na sociedade, e escolher um caminho em que possa atuar como 
adulto, seja profissional ou como voluntário. Os participantes também terão tempo para conviver com 
pioneiros de outras regiões do país, além de momentos de reflexão e autoconhecimento. 
 
O ‘módulo Trabalho’ tem como objetivo colocar os participantes em contato com ações e pessoas que 
possam fortalecer tanto a formação quanto a atuação profissional, por meio de oficinas em temas 
relevantes. No ‘módulo Serviço’, a proposta é que os jovens realizem atividades nas instituições 
comuniutárias Obras Sociais Irmã Dulce e CAASAH, tendo a oportunidade de servir a sociedade e impactar 
positivamente a comunidade ao redor. 
 
Os jovens também terão o ‘módulo Natureza’, quando visitarão a Praia do Loreto, na Ilha dos Frades, e 
terão a oportunidade de ter contato com o meio ambiente, um dos pilares do Movimento Escoteiro. E no 
‘módulo Viagem’, os pioneiros terão oportunidade de conhecer a cultura e o povo da Bahia por meio de 
um passeio pelos pontos históricos de Salvador – como o Centro Histórico e o Pelourinho. Este módulo 
propõe aos jovens que saiam de onde estão e possam ter contato com outras realidades e desafios, e por 
meio disso, desenvolver um senso de servir ao próximo. 
 
Nesta edição, o MutPio se concentrará nas dependências do Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros, além 
das atividades externas. As edições do Mutirão Nacional Pioneiro ocorrem a cada três anos, alternando 
entre as regiões do Brasil. Em 2015, o encontro aconteceu na Praia do Moçambique em Florianópolis-SC. 
 
 
O Escotismo 
 
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Robert 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, com 50 milhões de 
integrantes. Sua principal característica é se tratar de um movimento que envolve as famílias em seu dia 
a dia. Por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio 
desenvolvimento e a se envolver com a comunidade, formando verdadeiros líderes. O Movimento 
Escoteiro acredita que, por meio da proatividade e da preocupação com o próximo e com o meio 
ambiente, é possível formar jovens empenhados em construir um mundo melhor, mais justo e mais 
fraterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escoteiros do Brasil 
 
Criada em 1924 como uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 
continuada de crianças, adolescentes e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento 
social na formação de cidadãos conscientes e atuantes. Conta com mais de 100 mil registrados em todo 
o país, dos quais 25 mil são voluntários adultos. É reconhecida como de utilidade pública por meio do 
Decreto Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação extraescolar pela Lei nº. 8.828/46. Para se 
juntar como jovem é preciso ter entre 6,5 e 21 anos. Essa faixa etária compreende quatro ramos distintos: 
lobinho (6,5 aos 10), escoteiro (11 aos 14), sênior (15 aos 17) e pioneiro (18 aos 21). A partir daí a atuação 
se dá como adulto voluntário, sem limite de idade. 
 
Para conhecer mais sobre o Movimento Escoteiro acesse www.escoteiros.org.br 
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