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O fim é caráter.  O caráter com um propósito.
E esse propósito é que a futura geração
seja sã em um mundo insano e desenvolva
a mais alta forma de serviço: o amor e o dever
para com Deus e o próximo.

‘‘

’’Baden-Powell, fundador do escotismo

Promessa

Prometo pela minha honra 
fazer o melhor possível
para: cumprir meus deveres 
para com Deus e minha
Pátria, ajudar o próximo em 
toda e qualquer ocasião
e obedecer a Lei Escoteira

Lei Escoteira

I. O Escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale 
mais do que a própria vida.
II. O Escoteiro é leal.
III. O Escoteiro está sempre alerta para ajudar o 
próximo e pratica diariamente uma boa ação.
IV. O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais 
Escoteiros.
V. O Escoteiro é cortês.
VI. O Escoteiro é bom para os animais e as plantas.
VII. O Escoteiro é obediente e disciplinado.
VIII. O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades.
IX. O Escoteiro é econômico e respeita o bem alheio.
X. O Escoteiro é limpo de corpo e alma.
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SIM!
Os escoteiros realizam acampamentos, caminhadas, 
excursões, fazem nós, usam uniforme, são disciplinados 
e convivem com a natureza. Mas esses são os aspectos 
visíveis, pois o Escotismo é muito mais do que isso!

Definição dos objetivos
Escotismo é um movimento que recebe a criança e o jovem, 
em um ambiente democrático, de camaradagem, de aventura,
respeito e desafio, atendendo seus anseios e necessidades, e
contribuindo para que cada indivíduo assuma o seu próprio
desenvolvimento, especialmente caráter, ajudando a realizar 
suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais,
afetivas e espirituais. Procurando formar jovens felizes e 
cidadãos de caráter, realizados e conscientes aptos para 
participarem ativa e positivamente da sociedade.

Base moral (princípios)
Esta apoiada na promessa, que inclui uma lei, aceita 
voluntariamente por toda e qualquer pessoa que ingressa no
movimento escoteiro.

A promessa
É o compromisso de FAZER O MELHOR POSSÍVEL para 
exercer seus deveres para com DEUS (embora o escotismo
não professe nenhuma religião específica, seus membros são 
incentivados a coerentemente a sua fé religiosa), CONSIGO
MESMO e ao PRÓXIMO.

A lei
É o código de honra que estimula o indivíduo a ser HONRADO,
LEAL, ÚTIL, AMIGO, CORTÊS, BONDOSO, ALEGRE, 
DISCIPLINADO, ECONÔMICO e LIMPO.

Ramos
Para atender os anseios e necessidades de cada jovem, o 
método é aplicado de acordo com as faixas etárias, com um
programa diferente para cada ramo.

Os ramos são os seguintes:
- Lobinho: meninos e meninas de 7 a 10 anos;
- Escoteiro: rapazes e moças de 11 a 14 anos;
- Sênior: rapazes e moças de 15 a 17 anos; e
- Pioneiro: rapazes e moças de 18 a 21 anos;

Organização
O Grupo Escoteiro é órgão destinado à prática do Escotismo, 
sendo um grupo completo formado por todos os ramos, de 
acordo com as regras dos Escoteiros do Brasil. (única entidade 
autorizada a praticar o escotismo)

Programa Escoteiro
O programa é um conjunto de conhecimentos, atividades e 
organização do movimento, definidos e aplicados de acordo 
com as características de cada comunidade e a época de sua
aplicação. Ou seja, os princípios escoteiros são iguais no 
mundo todo, porém, as características do programa variam 
de acordo com o local e a época.
Assim, podemos encontrar escoteiros construindo casas e 
pontes, aprendendo ofícios, debatendo assuntos, fazendo 
acampamentos, praticando esportes, trabalhando em granjas
ou operando computadores.

Base voluntária
Um dos segredos do sucesso do Escotismo é sua base
essencialmente voluntária. todos os dirigentes e chefes 
trabalham gratuitamente, com exceção de alguns membros que 
trabalham em tempo integral em escritórios estaduais ou 
nacionais, na assessoria dos voluntários. 
Também os jovens ingressam voluntariamente no Escotismo, 
não podendo ser forçados a fazê-lo por quem quer que seja.

Base metodológica
O método Escoteiro caracteriza-se pelo conjunto dos seguintes
pontos, com aplicação eficazmente planejada e 
sistematicamente avaliada nos diversos níveis do movimento:

1. Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira:
Todos os membros assumem, de forma voluntária, um 
compromisso de vivência da Promessa e da Lei Escoteira.

2. Aprender fazendo
Educando pela ação, o Escotismo valoriza o aprendizado
pela prática; o treinamento para a autonomia, baseado na
auto-confiança e iniciativa; os hábitos de observação, indução e
dedução.

3. Vida em equipe
Descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades;
disciplina assumida voluntariamente; capacidade tanto para
cooperar como para liderar.

4. Atividades progressivas, atraentes e variadas
Jogos, treinamentos em técnicas úteis, estimulado por um 
sistema de distintivos. Vida ao ar livre e em contato com a 
natureza; Interação com a comunidade, mística e ambiente
fraterno.

5. Desenvolvimento pessoal pela orientação individual
Considerando a realizada e o ponto de vista de cada membro; 
a confiança nas potencialidades de cada jovem; o exemplo
pessoal do adulto; Seções com número limitado de jovens 
e faixa etária própria.

Formando nossos escoteiros, conservemos em mente o 
elevado objetivo visado e não nos deixemos absorver

pelos detalhes. Não deixem que a técnica se sobreponha
à Moral. Eficiência mateira, vida ao ar livre, 
acampamentos, excursionismo, boas ações, 

jamborees e fraternidade mundial são meios e não fim.

‘‘

’’


