
AS TENDÊNCIAS DA 

SOCIEDADE E O 

ESCOTISMO

Bia Reali



No Congresso 

Mundial de Educação, 

realizado em 

Kandersteg em 2017, 

foram identificadas 

cinco tendências da  

sociedade, que se 

relacionam com a 

nossa visão para 2023.



A Visão 2023 da Organização Mundial do 

Movimento Escoteiro (WOSM) prevê que

“até 2023, o Escotismo será o mais 

importante movimento educacional juvenil, 

possibilitando que 100 milhões de jovens

sejam cidadãos ativos que inspirem 

mudanças positivas em suas 

comunidades e no mundo, baseado em 

valores comuns”





Constatação:

Nosso desafio:

A aprendizagem pela prática é reconhecida

como uma forma eficaz para o desenvolvimento

de competências dos indivíduos.

Precisamos aprender com a visão desses novos

atores. Devemos buscar parcerias, maneiras de

compartilhar nossos recursos e pesquisas e

usar os seus, criar sinergias e assim, manter a

relevância do programa educativo e do método

escoteiro.





Constatação:

Nosso desafio:

Com o aumento da saúde dos idosos e da

longevidade, os padrões geracionais tradicionais de

“jovens” e “velhos” tornam-se menos relevantes,

mas as diferentes perspectivas econômicas e

valores básicos de cada geração ainda produz

conflitos.

Precisamos rever nossas estratégias de voluntariado e

captação de adultos e jovens, buscando formas para

que todas as gerações se sintam valorizadas,

garantindo que se unam com o objetivo de criar um

mundo melhor.





Constatação:

Nosso desafio:

Na medida em que as pessoas se deslocam

com mais frequência e para mais longe de suas

áreas de residência, as organizações

continuarão a perder indivíduos talentosos e

engajados.

Sermos mais flexíveis para engajar e acolher

aqueles que estão se mudando para uma nova

região, conservando nosso papel educativo

relevante, garantindo assim que permaneçam

no Escotismo onde quer que se estabeleçam.





Constatação:

Nosso desafio:

O aumento e a disponibilidade de tecnologia móvel

facilita o acesso à informação e permite que os jovens

colaborem entre si, mas gera preocupação à medida em

que contribui para que sejam menos ativos fisicamente,

bem como quando se torna ferramenta para espalhar

medo, insegurança e divisão social.

Criarmos um novo conjunto de competências para a

geração on-line que os ajude a desenvolver capacidade

física, interação e relacionamentos adequados, além de

habilidades de pensamento crítico que possibilite a

filtragem da “informação” a que têm acesso.





Constatação:

Nosso desafio:

Há uma energia contínua para uma cultura global e a

globalização de produtos de consumo, bens e

serviços, que contribuem para diminuição de culturas

comunitárias e surgimento do individualismo.

Precisamos encontrar um equilíbrio entre a

globalização e os nossos próprios princípios.

Devemos nos manter abertos para os benefícios

dessa globalização, bem como buscar caminhos que

incentivem os jovens a compartilhar e valorizar sua

cultura, ao mesmo tempo em que celebrem e acolham

a diversidade.





NOSSA MISSÃO

Contribuir para a educação de jovens, por 

meio de um sistema de valores baseado 

na Promessa e na Lei Escoteira, para 

ajudar a construir um mundo melhor 

onde as pessoas se realizem como 

indivíduos e desempenhem um papel 

construtivo na sociedade.



1. Aumento da utilização de recursos da 

educação não formal pelas instituições 

de educação formal; 

2. Mudanças de dados demográficos e a 

constatação de uma população mundial 

em envelhecimento;

3. Movimento populacional no mundo: 

migração, mobilidade e urbanização;

4. Expansão do mundo virtual e crescente 

importância das gerações digitais;

5. Globalização e o surgimento de uma 

cultura global.



“O Propósito do Movimento 

Escoteiro sempre foi 

alcançado por meio do

Método Escoteiro, 

utilizando-se dos

instrumentos do 

Programa Educativo”



“A Formação de Adultos

foi estabelecida com o 

objetivo de

preparar os adultos

para a 

aplicação do programa

junto 

aos jovens”



Preparar-se para 

crescer e transformar.



Documento de referência do Congresso Mundial 

https://issuu.com/worldscouting/docs/2ndwseducongrs2017_en

Plano Estratégico 2016-2021, “Crescer para transformar”, 

Escoteiros do Brasil https://www.escoteiros.org.br/wp-

content/uploads/2016/04/Planejamento-Estrategico-2016-2021.pdf

Política Nacional de Programa Educativo – UEB 

https://www.escoteiros.org.br/wp-

content/uploads/2018/02/Pol%C3%ADtica_nacional_de_programa_e

ducativo.pdf
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