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CARTA ABERTA AOS IRMÃOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO ESCOTEIRO 

 
   

Na 27ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional Escoteira, ocorrida em maio 
de 2021, foi apresentada pelo CAN a proposta de uma nova redação para os 
fundamentos do Escotismo, em atendimento ao Planejamento Estratégico quanto à 
atualização do Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil. 
 

A Delegação de São Paulo apoiou a atualização dos textos propostos para a 
Definição, Propósito do Escotismo e para o Método Escoteiro, que resultaram 
aprovados pela assembleia. 
 

Em relação ao texto para os Princípios do Escotismo, porém, a delegação de 
São Paulo apresentou uma proposta diversa, onde foram manifestadas também às 
considerações de outros associados. Devido à escassez de tempo para analisar e 
discutir a questão com a profundidade necessária, a assembleia decidiu adiar a 
decisão e retomá-la na Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional Escoteira, 
convocada especialmente para o tema e que acontecerá no dia 12 de setembro. 
 

Assim, os Delegados Paulistas iniciaram um trabalho de oitiva nos distritos e 
UELs, estendendo a um número maior de associados a oportunidade de expressar a 
sua opinião, bem como estabeleceram diálogo permanente entre os delegados para 
a construção de uma nova proposta. 

 
 E é justamente o resultado desse trabalho que queremos compartilhar com 

vocês, no intuito de oferecer uma redação alternativa, pois desejamos ser 
reconhecidos como um Movimento inclusivo e relevante para a sociedade, sem 
renunciar a valores que inspiram nosso ideal escoteiro. 

 
Entendemos que os Princípios do Escotismo constituem uma base sólida capaz 

de sustentar as nossas ideias e ações e a sua formulação deve: 
 

-Refletir os valores da Lei e da Promessa Escoteiras; 
-Utilizar termos que representam a grandeza das nossas intenções; 
-Evitar termos que deem margem a interpretações dúbias ou equivocadas; 
-Expressar com clareza e objetividade os significados culturalmente prezados pelos 
escoteiros.  

Diante do exposto, a Delegação Paulista apresenta sua posição oficial, pela qual 
sugere que o texto proposto pelo CAN seja substituído pelo seguinte:  
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Texto apresentado pelo CAN Sugestão da Delegação Paulista 

 
Nosso sistema educativo está 
expresso em nossos Princípios, 
baseados em valores explícitos e 
organizados em um conjunto de 
princípios pessoais, sociais e 
espirituais, que são as crenças 
fundamentais que representam um 
ideal, uma visão da sociedade e um 
código de conduta para todos os seus 
membros.  
 
Os princípios do Escotismo estão 
resumidos em três categorias:  
 
• O relacionamento com a vida 
espiritual; 
 
• O relacionamento com os outros, 
com o mundo e com a natureza; e  
 
• O relacionamento consigo mesmo; 
 

 

Os princípios do Escotismo constituem um 
marco de referência ética que representa 
o ideal escoteiro, orienta a conduta de 
seus membros e define um estilo de vida 
baseado nos valores expressos na 
Promessa e na Lei Escoteira.  

 

Reconhecidos universalmente, os valores 
escoteiros inspiram ações construtivas e 
estão implícitos nos seguintes princípios: 

 

• Compromisso consigo mesmo; 
 
• Compromisso com o aprimoramento da 
sua espiritualidade, seja ela inspirada em 
Deus ou em outras convicções; e 

 
• Compromisso de cooperação com 
os outros e de respeito com a natureza, 
para a construção de um mundo melhor. 

 
Destacamos que o texto por nós proposto não altera em nada a Promessa 

Escoteira. 
 
Assim, pedimos aos delegados das demais Regiões Escoteiras que avaliem a 

proposta por nós apresentada e que nos apoiem com os votos necessários para 
chegarmos a uma versão conciliadora.    

 
Por fim, destacamos que o intuito desta proposta é manter a unidade dos 

Escoteiros do Brasil e seguir proporcionando a um número cada vez maior de 
crianças, adolescentes e jovens uma relevante educação para a vida, para a realização 
pessoal e para a felicidade. 

 
São Paulo/SP, 25 de agosto de 2021 

 
DELEGAÇÃO DA REGIÃO ESCOTEIRA DE SÃO PAULO 
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