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Introdução
Depois de um ano difícil, enfrentando os múltiplos desafios que a crise sanitária mundial nos
trouxe, os escoteiros estão se preparando para reencontrar seus amigos e desfrutar das atividades na natureza novamente.
A crise ainda não acabou. Alguns países continuam procurando maneiras de superar a pandemia.
Há, no entanto, sinais de esperança encorajando alguns de nós a retomar as atividades escoteiras
presenciais. E elas devem seguir todos os protocolos de segurança dos órgãos locais que permitam aos jovens o completo restabelecimento e o envolvimento em atividades divertidas, seguras,
atraentes e desafiadoras.
A necessidade de retomar o escotismo também é uma forma de contribuir para reverter o impacto
da pandemia do COVID-19 em crianças e jovens. De acordo com a ONU, a pandemia agravou a
crise na educação, reverteu o trabalho que tinha sido feito para reduzir o ciclo da pobreza, comprometeu a segurança e saúde das crianças e aumentou a exposição ao risco e à violência, especialmente em casa.
Estamos vivendo e nos recuperando de um "normal" interrompido, em que o escotismo foi capaz
de se ajustar e se adaptar à mudança – oferecendo aos jovens a oportunidade de se dedicarem
às atividades do conforto de suas casas de acordo com as normas globais de segurança.
Neste momento, com algumas atividades sociais sendo retomadas, o escotismo está preparado
para liderar o caminho para a recuperação física e mental dos jovens, proporcionando oportunidades de envolvimento com a natureza, de se sentir bem-disposto e ativo, e refletir sobre como
reconstruir um "normal" melhor e um mundo melhor.
DE VOLTA A NOSSA NATUREZA não enfatiza apenas a retomada das atividades na natureza, onde
o método escoteiro pode ser totalmente aplicado, mas também enfatiza o retorno à vida em
grupo, às interações significativas e às relações entre os jovens e entre os adultos ao seu redor –
tudo o que está no centro do Movimento Escoteiro.

Nossa prioridade é a segurança e a saúde de todos
Garantir a segurança de jovens e adultos voluntários é a prioridade máxima. Para conseguir isso,
é importante cumprir os protocolos sanitários locais que dão suporte ao envolvimento social.
Estas incluem, mas não se limitam, às seguintes recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS):
• Manter distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas, mas pode ser mais, dependendo dos
protocolos locais;
• Usar máscara, especialmente em áreas com outras pessoas. Trate o uso da máscara como parte
do seu cotidiano, especialmente quando estiver com outras pessoas;
• Evitar espaços fechados, lotados ou que envolvam contato próximo;
• Promover encontros ao ar livre;
• Evitar lugares de aglomeração – incluindo espaços internos. Se não for possível, use a máscara
e abra as janelas;
• Higienizar regularmente e cuidadosamente as mãos com o produto apropriado ou lavá-las com
água e sabão;
• Evitar tocar os olhos, nariz e boca;
• Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou um lenço de papel quando tossir ou espirrar;
• Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente, especialmente aquelas que são regularmente tocadas;
• Manter-se atualizado sobre as informações de fontes confiáveis, como a OMS e as autoridades
locais de saúde.
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Considerações
Precisamos considerar o que nós podemos fazer para começar, manter e desenvolver o
escotismo, uma vez que crescem as chances de praticá-lo todos juntos e na natureza. A transição
entre os fóruns on-line e as oportunidades para o escotismo presencial variam dependendo da
localidade, restrições governamentais, recomendações de saúde, recursos disponíveis (incluindo
locais de encontro) e número de pessoas envolvidas. Para alguns, esta fase de transição pode
parecer um pouco como um passo à frente e um passo para trás, com as restrições diminuindo e
aumentando.
Aguente firme! Abrace a resiliência pela qual somos conhecidos. Alguns países e associações
escoteiras nacionais passaram por esse processo e podem compartilhar suas histórias de sucesso.
Aprenda com o que elas têm feito e adapte para o seu contexto. Temos certeza de que nos
encontraremos de maneira presencial novamente – só não sabemos dizer quando.
A seguir apresentamos algumas questões que devem ser consideradas enquanto abraçamos a
natureza das mudanças em nossa capacidade de nos encontrar presencialmente nas atividades e
nos eventos escoteiros.

Aplicando o Método Escoteiro
Como uma experiência educacional única, o Método Escoteiro é um aspecto fundamental do
escotismo. É uma das melhores maneiras para nós pensarmos sobre o que precisamos considerar
ao retomar o escotismo presencial e voltar a nossa natureza.
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A Promessa e A Lei
Como um código de vida e um compromisso voluntário com um conjunto de valores
compartilhados, cada escoteiro lembra de sua Promessa e aceita o esforço pessoal para "fazer o
melhor possível".
Respeitar a Promessa é importante e também bastante desafiador, pois os escoteiros aceitam
este compromisso social com os outros membros do grupo. A forma como a pandemia afetou a
todos implica falar sobre as situações passadas e presentes ao reabrir as atividades. Isso reflete
em algumas questões:
•
•
•
•
•
•
•

Como posso minimizar o risco de infectar outras pessoas?
Como posso proteger meus amigos e minha família contra infecção?
Como faço para garantir que as informações que compartilho são verdadeiras e precisas?
Como posso ajudar os outros e a mim mesmo durante esse tempo?
Como posso apoiar pessoas de outras culturas e que têm crenças diferentes?
Como podemos valorizar as contribuições dos outros no que fazemos?
Como podemos ajudar a reduzir as desigualdades que essa pandemia nos mostrou e
apoiar aqueles que estão precisando?

Aprendizado pela Prática
Como um ambiente seguro, o escotismo incentiva os jovens a aprender pela prática, a
experimentar coisas novas e aprender com seus próprios sucessos e fracassos, enquanto é
apoiado pelos outros. Estas experiências em primeira mão facilitam o aprendizado e
desenvolvimento contínuo dos jovens.
Como o escotismo oferece uma abordagem educacional prática, aprender pela prática também
significa que as oportunidades de aprendizagem devem ser divertidas, seguras e relevantes para
os tempos que estamos vivendo. Vale a pena nos perguntar:
• Como os escoteiros podem colocar em prática o que aprenderam sobre medidas de
segurança?
• Quais atividades são seguras para retomar?
• Quais são as medidas que você precisa colocar em prática para que o aprendizado prático
continue de forma segura e saudável?
• Como podemos aprender com outras unidades escoteiras, grupos e associações escoteiras
nacionais sobre quais têm sido suas experiências de aprendizado para nos ajudar a
crescer?
• O que fazer para avaliar a motivação dos escoteiros nas atividades que gostam de fazer,
considerando as restrições existentes ou que ainda podem surgir?

Progressão Pessoal
Ser escoteiro é uma jornada de aprendizado contínuo. Durante esses tempos de incerteza,
devemos focar não apenas em nos adaptar à mudança, mas em melhorar a nós mesmos e
incentivar a progressão e desenvolvimento dos jovens com quem trabalhamos. Aqui estão
algumas questões para nos guiar nesta direção:
• O que os escoteiros podem fazer para tornar seu ambiente e família mais seguros?
• Como os jovens podem continuar a crescer e se desenvolver através dos diferentes tipos
de oportunidades disponíveis agora?
• Como podemos apoiar os jovens a continuar crescendo e se desenvolvendo através da
mudança de panorama com a qual estamos lidando?
• Como podemos avaliar a progressão pessoal e as competências adquiridas durante este
período?
• Quais adaptações no sistema de progressão que precisamos considerar para continuar a
motivar e envolver ativamente os jovens em seu próprio desenvolvimento pessoal?
• Quais novas competências podem ser adicionadas ao sistema de progressão com base no
que os jovens experimentaram durante a pandemia?
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Sistema de Equipes
No escotismo, o sistema de equipes é a forma como os escoteiros participam da aprendizagem
colaborativa, desenvolvem o trabalho em conjunto, as habilidades interpessoais, a liderança e
também constroem um senso de responsabilidade e pertencimento. Como escoteiros, operamos
em pequenos grupos, conhecidos por muitos como patrulhas, uma vez que desde o início do
escotismo, e no meio de uma pandemia, pequenos grupos são conhecidos por serem melhores do
que grandes aglomerações. A reabertura das práticas do escotismo após a pandemia de
COVID-19 pode sofrer ainda algumas restrições, e as atividades de patrulha são a melhor opção
em muitas realidades.
•
•
•
•
•

Como podemos engajar e atuar mais nas patrulhas?
Que tipos de atividades de patrulha podemos realizar?
Como as patrulhas podem organizar e implementar projetos na unidade escoteira local?
Como apoiamos a realização de várias atividades de patrulha simultaneamente?
O que podemos mudar na forma como temos trabalhado para apoiar o sistema de
patrulha?

Suporte de Adultos
Os adultos em nosso movimento garantem que os resultados educacionais do escotismo possam
ser alcançados, ao fornecer continuamente orientação e estrutura, tendo como suporte o Método
Escoteiro. Eles também são responsáveis pela segurança e bem-estar dos jovens que
acompanham.
Como atuamos em uma pandemia, em transição para um mundo pós-pandêmico, há muitos
fatores que precisamos considerar ao apoiar os jovens em seu envolvimento com o escotismo. Um
trauma produz diferentes respostas em diferentes pessoas e o retorno à normalidade requer
apoio. Em muitos casos, o desenvolvimento dos jovens pode ter sido atrasado, interrompido,
ignorado ou acelerado. Uma maior consciência dos gatilhos ambientais e sociais, especialmente
entre os jovens, tornou-se parte do que esperamos dos adultos. Alguns pontos a serem levados
em consideração ao retomar as atividades presenciais:
• O que os adultos voluntários podem fazer para ajudar os jovens a avaliar a situação e
entender como eles podem contribuir?
• Como os adultos voluntários podem envolver os jovens para tornar seguro seu ambiente
e suas famílias?
• O que os adultos voluntários podem fazer para garantir que as medidas de segurança
sejam seguidas durante o tempo de atividade?
- Como é o distanciamento social para você?
- O uso de máscaras possibilita maior frequência e acesso?
- Como podemos ajudar os jovens a evitar o contato físico e, ao mesmo tempo,
incentivar maior envolvimento, exploração e aventura?
- Que processos e protocolos você precisa implementar em relação à higiene e,
especialmente, à lavagem e/ou higienização regular das mãos?
• O que os adultos voluntários podem fazer para trabalhar com os pais no monitoramento
da saúde mental dos jovens?
• Como os adultos no escotismo podem apoiar uns aos outros?
• Como os adultos no escotismo podem trabalhar coletivamente para apoiar o
desenvolvimento de jovens em áreas carentes?
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Marco Simbólico
No escotismo, o marco simbólico é um conjunto de símbolos que representam nossa proposta
educacional e um comportamento reconhecido por uma comunidade maior.
O marco simbólico ajuda a construir o imaginário dos jovens e estimula a coesão e a solidariedade
dentro do grupo. Basear nossas atividades ao ar livre em um marco simbólico é importante. Para
implementá-lo no contexto pandemia, podemos começar nos perguntando:
• Podemos reduzir a resistência ao uso de máscaras, uso de desinfetante para as mãos ou
o distanciamento social com a contação de uma história, ou seja, usando um tema de
pirata ou super-herói para uma reunião?
• Quais são as histórias/símbolos que você pode usar para ajudar os outros a compreender
as diferentes abordagens e/ou opiniões?
• Como você pode reutilizar o marco simbólico nas atividades durante a pandemia?
• Como você pode celebrar a unidade do Movimento Escoteiro e o espírito escoteiro para nos
ajudaram a superar a situação?

Natureza
O escotismo é conhecido como um movimento ao ar livre, o que é uma grande vantagem quando
se trata de organizar atividades em espaços abertos que podem ajudar a reduzir a probabilidade
de infecção em 70%. Temos prosperado por mais de 110 anos em nosso envolvimento com a
natureza, nossa paixão e motivação por explorar e as aventuras que podemos ter.
No contexto de uma pandemia e na transição para um mundo pós-pandêmico, as atividades às
quais podemos ter acesso e engajamento vão continuar a mudar. Isso pode acontecer de
maneiras diferentes de acordo com cada realidade, mas vale a pena nos perguntar:
•
•
•
•

Quais atividades estão disponíveis agora?
Quais são as restrições do local?
Quais locais estão disponíveis para uso?
Como podemos usar a natureza como suporte para nossas reuniões e aventuras
escoteiras?
• Como podemos usar a natureza para dar o pontapé inicial nesse resgate do escotismo?
• Quais são as aventuras locais que podemos realizar?
• Como adaptamos as atividades ao ar livre considerando todas as normas e orientações de
segurança em tempos de pandemia?

Envolvimento com a Comunidade
Os escoteiros sempre desempenharam um papel importante no apoio e na melhoria de suas
comunidades. À medida que fazemos a transição para um escotismo mais presencial no mundo
inteiro, nossa força e resiliência inspiram as comunidades em que atuamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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O que os escoteiros podem fazer para melhorar a situação em suas comunidades?
É necessária assistência para distribuir suprimentos importantes?
É necessária nossa ajuda em locais como centros de apoio, de testagem ou de vacinação?
Como o escotismo pode definir e ser referência de práticas seguras?
Quais dos projetos que tiveram sucesso durante a pandemia você consegue dar
continuidade?
Como isso pode trazer impacto positivo em sua comunidade?
Como é o envolvimento com a comunidade no seu contexto local?
Como os escoteiros podem continuar a ser agentes de mudança e contribuir para alcançar
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável?
Que tipo de apoio é necessário para construir uma relação de confiança com a
comunidade?
O escotismo pode ser o influenciador de mudança neste processo?
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Aprendizados
Em 1907, quando Baden-Powell fundou o escotismo, ele observou que os jovens escolheram eles
próprios estarem ali, envolvidos naquelas atividades. Mais de 110 anos depois, vimos que o
mesmo engajamento e a mesma motivação foram determinantes para que o escotismo
continuasse vivo. Os amigos, patrulhas de jovens que permaneceram conectadas através das
atividades virtuais, mantendo uma coletividade e um vínculo quando a oportunidade para o
escotismo ao ar livre estava limitada.
Aprendemos que o acesso à tecnologia impactou a maneira como vivenciamos o escotismo. Foi
também uma oportunidade de testar novos tipos de atividades. À medida que reabrimos em
diferentes partes do mundo, poderemos avaliar quais modificações e tecnologias seguiremos
utilizando enquanto retomamos o escotismo presencial. Da mesma forma, sabemos que algumas
atividades podem não ser mantidas. É muito importante avaliar as práticas com adultos jovens e
aprender com suas experiências coletivas.
Não importa onde estejamos localizados no mundo, atuamos em um ambiente de constante
mudança, juntamente com constantes mudanças nas regulamentações de saúde, mudanças nas
restrições de viagens e encontros sociais. Como as Nações Unidas declararam:
“Agora é a hora de intensificar a solidariedade internacional para as crianças e a humanidade
como um todo – e lançar as bases para uma transformação mais profunda na forma como
alimentamos e investimos na nossa geração mais jovem. ”

Mensagem de Esperança
Abrace a jornada da retomada – no seu ritmo, seja atencioso, seja empático, seja acolhedor.
Sabemos que são tempos desafiadores e estamos todos juntos nisso. Alguns de nós podem estar
alguns passos adiante, mas unidos somos capazes de muito mais. Somos um time, uma
comunidade – uma comunidade global conectada, trabalhando para o objetivo comum:
desenvolver nos jovens o poder para atingir seus maiores potenciais.
Lord Baden-Powell nos desafiou: Ensine-os. Treine-os. Deixe-os liderar.
Aceite este desafio, aproveite a jornada com os jovens com quem você trabalha e deixe que eles
ajudem a conduzi-lo na jornada de recuperação e retomada.
Eles terão maneiras criativas, diferentes ou únicas de abraçar os desafios que a pandemia
apresentou, trazendo novos olhares e nova energia ao longo do caminho!
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