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Programa educativo
Envolvimento na Comunidade
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“Para que venha a ser um bom cidadão, é essencial, em primeiro lugar, que o rapaz 
seja ensinado a ser individualmente responsável pelo desenvolvimento da sua própria 
saúde e do seu próprio caráter, e também pela sua própria carreira; em seguida, a ser 
uma pessoa responsável, isto é, alguém em quem os seus pais e superiores podem 
confiar; e, por fim, a ter o sentido do dever e da responsabilidade para com a comuni-
dade onde se insere.”

Baden Powell, The Scouter, maio de 1930

O termo “comunidade” refere-se a uma unidade social cujos membros têm algo em 
comum. A comunidade de cada escuteiro inclui aqueles que se encontram na sua co-
munidade escutista (agrupamento, núcleo, região, país) e aqueles que se encontram 
fora desta (família, escola ou nação), sendo que a sua natureza pode ser local ou inter-
nacional.

O Envolvimento na Comunidade tem como foco a cidadania ativa e a responsa-
bilidade de cada escuteiro para conhecer o papel que podem desempenhar nas 
suas comunidades, ajudando as crianças ou jovens na construção de um mundo 
melhor. Deve ter em conta os interesses, necessidades e expectativas das crianças e 
jovens do CNE, incorporando oportunidades de aprendizagem sobre as necessidades 
dos outros e envolver-se útil e significativamente nas comunidades onde vivem. Este 
envolvimento toma forma em atividades de serviço à comunidade ou projetos de de-
senvolvimento da comunidade, e não apenas atividades ou projetos ocasionais, mas 
sim enquadrados no projeto da Unidade.

A ênfase no Envolvimento na Comunidade destaca:

• Os valores e princípios partilhados no Escutismo - a aplicação do método 
escutista acontece principalmente no contexto da comunidade local, tornan-
do-se um veículo importante para aumentar a conscientização desta para os 
desafios e iniciativas globais, conjugando todos para a ação e conhecendo e 
desenvolvendo valores partilhados.

• A influência da comunidade e da sociedade nas quais os escuteiros vêm, no 
processo de desenvolvimento da sua personalidade. As atividades e o ciclo 
de ação e reflexão permitem aos jovens desenvolver uma compreensão mais 
profunda de si mesmos, tendo uma contribuição significativa para os objetivos 
gerais da comunidade em que se inserem.

> Envolvimento na Comunidade
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Cada oportunidade educativa proporcionada deve ser relacionada com a 
possibilidade de esta vir a beneficiar a comunidade. Por exemplo, quando um escuteiro 
aprende um novo nó, como o lais de guia, este deve ser relacionado com o facto 
de poder ser utilizado no salvamento de uma vida. Mesmo quando a oportunidade 
educativa possa parecer beneficiar apenas o escuteiro, como por exemplo a prática de 
atividade física, deve-se também refletir sobre a importância que a mesma pode ter na 
comunidade, sendo que a prática de exercício físico pode levar a que o escuteiro, mais 
saudável e em forma, possa servir de melhor maneira a comunidade, beneficiando-a 
nesse sentido.

O Envolvimento na Comunidade visa procurar colocar em contacto as pessoas da 
comunidade com os valores e propósito do Escutismo trabalhando em conjunto. 
Deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos é um desafio para cada 
Escuteiro, mas que não o podemos assumir sozinhos, deixando a comunidade para 
trás, desligados dela. Desta forma, o serviço não deve apenas ser visto como fazer as 
coisas para os outros, mas, através do envolvimento, fazer as coisas com os outros. Esta 
mudança de paradigma permite aos escuteiros experimentar e trabalhar com pessoas 
de origem diversificadas, aumentar a compreensão intercultural das crianças e jovens, 
apreciar as questões intergeracionais em jogo e, envolver-se mais na comunidade em 
todos os âmbitos da sua vida.


