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TRIBO DA TERRA
ANTECEDENTES
A colaboração do Movimento Escoteiro com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF)
remonta à década de 1970, quando o primeiro distintivo escoteiro de conservacionismo foi criado, como forma de reconhecer a preocupação do Movimento Escoteiro
com a proteção do meio ambiente.
Em 2008, o Programa Escoteiro Mundial para o Meio Ambiente (WSEP – sigla em
inglês) foi criado para oferecer uma proposta atualizada de educação ambiental. Em
2016, o Comitê Escoteiro Mundial consolidou os programas mundiais Mensageiros
da Paz (MoP), Programa Escoteiro Mundial para o Meio Ambiente (PSMMA) e o reconhecimento Escoteiros do Mundo (SDM) sob a plataforma Mundo Melhor, de modo a
oferecer uma estrutura integrada e um sistema de suporte para desenvolver capacidades, otimizar recursos e alinhar objetivos compartilhados.
Em 2018, o Escritório Mundial Escoteiro criou a iniciativa Escoteiros pelos ODS, e todas
as iniciativas da plataforma Mundo Melhor iniciaram o processo de alinhamento de
sua proposta educativa com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD), incluindo as oito competências-chave para a sustentabilidade e as Características Essenciais do Escotismo como
marco de educação não formal.
Para estabelecer uma visão de futuro sobre educação para sustentabilidade no escotismo, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) identificou diferentes
áreas de atuação, com foco no desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem
dentro do programa educativo, visando abordar a participação dos jovens em questões comunitárias, bem como oferecer atividades que contribuíssem para seu cresci3
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mento pessoal. Essas áreas refletem os principais desafios e tendências que os jovens
enfrentam hoje e no futuro próximo em suas comunidades, conforme descrito no
Relatório Mundial da Juventude das Nações Unidas.
A iniciativa Tribo da Terra (Earth Tribe) e seus desafios buscam especificamente abordar questões ambientais e de sustentabilidade, tais como mudanças climáticas, promoção de hábitos sustentáveis para um estilo de vida ecológica e saudável, e a conexão com a natureza através de iniciativas que busquem protegê-la.
Este Manual de Implementação da Tribo da Terra foi desenvolvido para que os escotistas possam colocar em prática as diferentes temáticas da Tribo da Terra como
parte da educação ambiental.
A iniciativa Tribo da Terra fomenta o desenvolvimento de competências em crianças,
adolescentes e jovens, incentivando-os a alcançar seu pleno potencial físico, intelectual, afetivo, social e espiritual como indivíduos e cidadãos responsáveis e ativos em
suas comunidades locais, nacionais e internacionais.
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POR QUE UMA TRIBO PARA A TERRA?
A tribo é a forma mais antiga de organização do
ser humano em todas as origens culturais ou
geográficas. Os membros de uma tribo apóiam-se mutuamente para descobrir seu caminho
individual e particular. A tribo sobrevive apenas
através do esforço coletivo de seus membros.
Historicamente e ainda nos dias de hoje, as tribos indígenas permanecem conectadas com
a natureza, reconhecendo a interdependência
entre as pessoas, o planeta e todas as espécies
que nele habitam. Os valores da tribo, de respeito e de conexão com o planeta e com a natureza,
existem há séculos, e a Tribo da Terra é uma forma de compartilhar esses ideais positivos com
uma comunidade mais ampla de jovens de todas as origens.
O QUE É A TRIBO DA TERRA?
A Tribo da Terra é uma comunidade global de jovens apaixonados pelo meio ambiente, que participam ativamente como cidadãos globais para
preservar e proteger nosso planeta.
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A Tribo da Terra estimula os jovens a percorrerem uma jornada educativa para desenvolver a
consciência, as competências e as habilidades
de liderança necessárias para criar mudanças
ambientais positivas em suas comunidades.
Por meio de uma série de desafios propostos
pela Tribo da Terra, os jovens aprendem a se conectar com a natureza, se tornam responsáveis
pela sustentabilidade e se comprometem a agir
em prol do meio ambiente.
Ser membro da Tribo da Terra é um compromisso pessoal para melhorar a saúde do planeta e
tornar o mundo um lugar melhor.
A Tribo da Terra contribui para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens possibilitando o alcance de competências para o desenvolvimento sustentável na área de educação
ambiental. Os jovens são convidados a se tornarem membros da Tribo da Terra mediante o desenvolvimento de projetos dentro das seguintes
temáticas:
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SUSTENTABILIDADE: Desenvolver hábitos de
consumo sustentáveis que conduzam a um
estilo de vida ecológico e saudável.
BIODIVERSIDADE: Conectar-se com a natureza e protegê-la para sustentabilidade.

CONHECER - COOPERAR - ATUAR

ENERGIAS RENOVÁVEIS: Explorar e adotar
opções de energia sustentável.
PLANETA LIMPO: Prevenir a contaminação e
preservar os ecossistemas aquáticos e terrestres.
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SUSTENTABILIDADE
DESENVOLVER HÁBITOS DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS, QUE 
LEVEM A UM ESTILO DE
VIDA ECOLÓGICO E SAUDÁVEL.
Esta temática de projeto ajuda os jovens a refletirem sobre o impacto diário que suas escolhas
e ações têm em seu ambiente imediato. Através
deste caminho, os jovens desenvolverão suas
próprias ideias sobre como sua comunidade e
seus padrões de consumo podem ser projetados e adaptados para contribuir para um estilo
de vida mais sustentável.
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BIODIVERSIDADE
CONECTAR-SE COM A NATUREZA E PROTEGÊ-LA PARA ALCANÇAR A SUSTENTABILIDADE.
Os seres humanos e a natureza são interdependentes. A natureza e a biodiversidade são entornos de aprendizado importantes para o desenvolvimento de habilidades de vida ao ar livre e
para a descoberta do mundo natural. Esta temática de projeto permite que os jovens entendam
como os ecossistemas sustentam a teia da vida e
também fornecem alimentos, atuam como áreas de coleta de água, oferecem abrigo para uma
infinidade de espécies e equilibram a emissão de
carbono. Os jovens desenvolverão suas próprias
ideias sobre como as diferentes demandas da natureza podem ser equilibradas.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
EXPLORAR E ADOTAR OPÇÕES DE ENERGIA
SUSTENTÁVEL.
A mudança climática é um dos desafios mais
urgentes enfrentados pela sociedade em nosso
tempo. Ela se dá principalmente devido à nossa
alta demanda por recursos energéticos, incluindo os subprodutos da agricultura e a silvicultura para produção de energia. Essa pressão faz
com que cada um de nós seja responsável por
realizar mudanças para encontrar uma solução
melhor. Nesta temática de projeto, os jovens são
convidados a refletir sobre seu impacto no clima
e o uso de fontes de energia, explorando novas
possibilidades de energia sustentável e outras
práticas para mitigar as mudanças climáticas.
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PLANETA LIMPO
PREVENIR A CONTAMINAÇÃO E PRESERVAR
OS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS E TERRESTRES.
Os jovens prosperam na criação de um mundo
melhor para os outros e para si mesmos. Entendem como a contaminação afeta o planeta, identificam e questionam as práticas que levam ao
aumento da poluição e sabem como reduzir seus
efeitos. A gestão de resíduos é um dos aspectos
desta temática de projeto. Os ecossistemas terrestres, lagos, rios e oceanos fornecem alimentos
e água para todos nós, mas somos muito afetados pela poluição excessiva. Os jovens trabalharão com a comunidade, as organizações locais e
parceiros para reduzir, reutilizar e reciclar resíduos, como por exemplo o plástico.
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A TRIBO DA TERRA E A PROGRESSÃO PESSOAL
Ao embarcarem nesta jornada dentro da Tribo da Terra, os jovens tornam-se parte
de uma comunidade global unida pelo objetivo comum de preservar e proteger
nosso planeta. A Tribo da Terra reconhece seus membros à medida que eles aprendem, crescem e agem em favor da natureza. Uma vez que os jovens se tornam
membros dessa Tribo, eles podem usar o pin e a insígnia correspondente à temática
de projeto escolhida, o que mostra que eles fazem parte desse esforço global.
A Tribo da Terra aplica uma abordagem centrada no jovem, com base no conceito
de autoeducação. Ou seja, cada jovem é considerado um indivíduo único que, desde o início, tem potencial para se desenvolver em todas as dimensões e assumir a
responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento desde cedo.
O processo de aprendizagem dentro da Tribo da Terra permite explorar e aprender
em três etapas, as quais os jovens vão atravessando de forma progressiva em sua
jornada de aprendizado:
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CONHECER - COOPERAR - ATUAR

CONHECER
Sobre suas escolhas e a dos
demais, levando em conta o
impacto tanto positivo quanto
negativo nos ecossistemas, na
natureza e nas mudanças climáticas.

COOPERAR
Com os demais para
identificar e implementar soluções práticas para
proteger e melhorar a saúde dos ecossistemas do
seu entorno.

ATUAR
Mediante a adoção
de um estilo de vida sustentável,
implementando
práticas e projetos verdes,
para assim converter-se
em defensor do meio
ambiente.
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Os jovens são reconhecidos de acordo com orientações específicas para cada ramo (Lobinho, Escoteiro e Sênior), depois de
realizar o projeto com a temática escolhida e sua consequente
avaliação: Campeões da Natureza; Reduzir, Reciclar, Reutilizar;
Escoteiros pela Energia Solar. Para obter informações adicionais
sobre como orientar cada projeto, consulte os guias específicos
de cada ramo.
Cada insígnia oferece uma variedade de opções e combinações
que os jovens acordam, em conjunto com o escotista, dependendo de seus interesses individuais e das competências previstas
em sua progressão pessoal. Os três distintivos são considerados
como Insígnias de Interesse Especial e são válidas para conquista
dos distintivos especiais de Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro e Escoteiro da Pátria.
A abordagem educacional é implementada por meio de um sistema que estimula a autoeducação, o empoderamento e a aprendizagem cooperativa. A Tribo da Terra e seus desafios aproximam
os jovens do aprendizado que se espera que eles adquiram e oferece uma experiência divertida e agradável, em que os jovens se
sentem seguros, tanto física como emocionalmente.
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COMO REALIZAR
A Tribo da Terra é um convite para que jovens
dos ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior façam
parte de uma comunidade global que protege
o planeta.
Enquanto crianças, adolescentes e jovens desenvolvem os projetos e campanhas, os escotistas, no papel de educadores, apoiam seu desenvolvimento, orientando e dando todo suporte
necessário durante esse caminho.
A iniciativa Tribo da Terra proporciona um sistema que impulsiona os jovens a realizarem ações
em benefício do meio ambiente, dentro das seguintes temáticas de projetos:
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CAMPEÕES DA NATUREZA
CHAMPIONS FOR NATURE
Seu objetivo é que os jovens realizem ações em
defesa da natureza e da biodiversidade, buscando hábitos sustentáveis para um estilo de vida
mais saudável e ecológico.

SUSTENTABILIDADE
Desenvolver hábitos de consumo sustentáveis,
que levem a um estilo de vida ecológico e saudável.

BIODIVERSIDADE
Conectar-se com a natureza e protegê-la para
alcançar a sustentabilidade.
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ESCOTEIROS PELA ENERGIA SOLAR
SCOUTS GO SOLAR
Oferece oportunidade para que os jovens aprendam e trabalhem com energias renováveis, implementem ações em suas atividades, no cotidiano, e realizem projetos relacionados com o
tema.
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Explorar e adotar opções de energia sustentável.
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REDUZIR, RECICLAR, REUTILIZAR
PLASCTIC TIDE TURNERS
Sua finalidade é conscientizar e atuar na problemática dos resíduos que afetam o meio ambiente, seu impacto em nosso planeta e como podemos agir de maneira ativa nesses processos.

PLANETA LIMPO
Prevenir a contaminação e preservar os ecossistemas aquáticos e terrestres.
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As insígnias da Tribo da Terra são iniciativas nas quais os jovens podem realizar
projetos, permitindo que desenvolvam habilidades, incluindo múltiplos elementos que garantam um processo de aprendizagem bastante rico.
A TRIBO DA TERRA E O MUTIRÃO NACIONAL DE AÇÃO ECOLÓGICA
O Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco) movimenta os Escoteiros do Brasil nos quatro cantos do país. É uma grande oportunidade para que os
jovens reflitam sobre a importância do meio ambiente em suas vidas e desenvolvam ações e projetos relacionados aos desafios da Tribo da Terra, contribuindo
com a melhora da consciência ecológica, além de fortalecer a imagem do Movimento Escoteiro na sociedade.
O principal objetivo do MutEco é o de liderarmos ações de meio ambiente, com
objetivo de garantir um futuro melhor para nós e para as futuras gerações, em
consonância também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Os projetos, serviços ou gestos solidários realizados durante o MutEco e que tenham relação direta com as temáticas das insígnias Campeões da Natureza, Escoteiros pela Energia Solar e Reduzir, Reciclar, Reutilizar são reconhecidos e devem
ser estimulados e considerados como parte da iniciativa Tribo da Terra. Informações complementares serão comunicadas nos boletins específicos do MutEco.
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Qualquer iniciativa, projeto, serviço ou gesto solidário realizado pelos jovens, dentro das temáticas
propostas, pode ser considerado para o Tribo da
Terra. Os escotistas têm o importante papel de estimular os jovens, oferecer oportunidades e orientar para que eles concretizem os projetos idealizados, qualquer que seja a temática escolhida.
Para os jovens, temos três guias específicos, um
para cada ramo, que trazem mais informações
sobre como desenvolver ações em cada uma das
temáticas.
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Earth Tribe
Educação ambiental para uma comunidade global
que protege o planeta.
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A TRIBO DA TERRA E O MÉTODO EDUCATIVO
ESCOTEIRO
O processo de aprendizagem dentro da Tribo da
Terra busca ser flexível e relevante com respeito
às necessidades das nossas crianças, adolescentes e jovens, bem como de nossa sociedade, levando em conta os elementos do Método Educativo Escoteiro:
• A atitude de diálogo e apoio dos escotistas;
• Um conjunto de valores que sustentam a vida
em comunidade;
• Objetivos pessoais, que conduzem ao alcance
de competências educativas;
• O sistema de equipes (matilhas, patrulhas,
equipes de interesse), que permite processos
democráticos de tomada de decisões e promove o empoderamento;
• O sentido de propósito e pertencimento proporcionado pelo marco simbólico;
• O atrativo da realização de atividades realizadas no privilegiado espaço da natureza;
• A satisfação de servir e assumir um papel construtivo na comunidade.
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ESCOTEIROS PELOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os membros da Tribo da Terra também aprimoram um amplo conjunto de competências para
o desenvolvimento sustentável e contribuem
com os 17 ODS, além de atuarem ativamente
em suas comunidades através dos projetos realizados.
A partir deste momento e até o ano de 2030, fazemos um chamado a todos os jovens a se mobilizarem, convidando os membros de sua comunidade, colaboradores, outras organizações
e especialistas na implementação de soluções
sustentáveis, para ajudar a resolver os problemas que afetam seu entorno.
Tendo mais consciência, cooperando e atuando
juntos, conseguiremos melhorar as condições
socioambientais de nossa comunidade e do
nosso planeta.
É a força do Movimento Escoteiro trabalhando
para construir um mundo melhor, mais justo e
sustentável para todos.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DA TRIBO
DA TERRA
Colaboraram para o desenvolvimento da iniciativa Tribo da Terra, apoiando com a integração
de suas atividades educativas e trabalhando de
maneira integrada com o Movimento Escoteiro
para mobilizar ações pelos ODS:
Fundo Mundial para a Natureza (WWF) –
Atualização das temáticas para a insígnia Campeões da Natureza, concepção de objetivos
educativos e atividades alinhadas com a Tribo
da Terra e o marco Mundo Melhor. Inclui também a colaboração com a Organização Mundial
do Movimento Escoteiro na campanha Hora do
Planeta.
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – Apoio à implementação do desafio
Reduzir, Reciclar, Reutilizar e colaboração com a
campanha Mares Limpos da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
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Outras instituições parceiras da Organização
Mundial do Movimento Escoteiro:
Solafrica – Atualização do desafio Escoteiros
pela Energia Solar em colaboração com a Tribo
da Terra.
FAO (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura) – Apoio ao desenvolvimento dos manuais “Food for Life”, implementados em várias associações escoteiras
africanas.
YUNGA – Apoio ao desenvolvimento de vários
desafios que podem ser implementados em
qualquer uma das temáticas de projeto para a
Tribo da Terra.
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MAIS INFORMAÇÕES SOBRE
A TRIBO DA TERRA
Se você tem dúvidas sobre como implementar
as temáticas da Tribo da Terra, quer saber mais
ou compartilhar seus projetos, experiências ou
iniciativas já realizadas, entre contato conosco
pelo e-mail: tribodaterra@escoteiros.org.br
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Escoteiros do Brasil • Escritório Nacional
(41) 3353.4732 • (41) 3090-7928
Rua Coronel Dulcídio, 2107
Água Verde, Curitiba - PR
CEP 80250-100
tribodaterra@escoteiros.org.br
escoteiros.org.br
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