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3) Movimento Escoteiro

Em determinados paises foram fundados movimentos organizados
por pessoas que compreenderam o significado da nova era para a

juventude. Omovimento escoteiro foi criado na Inglaterra ,embo-

ra hoje tenha se difundido pelo mundo. Foi o seu fundador o gen
neral Baden Powel, e e interessante descrever as outras causas

que o levaram para isto.
Este general esteve em serviço militar na Africa do Sul, que

era um dos paises conquistados pelo Imperio Ingêéea. Pode entao
observar a diferença que havia entre o jovem ingées e os sul

africano. Etse ultimo conhecia a natureza,sabia orientar-se e

sobreviver facilmente ,enquanto que o jovem ingles carecia qua

se que totalmente de' todas etas qualidades. Concluiu entao que

caso os inglses continuassem assim, seria periclitante a posição
de todo imperio colonial ingles. Fundou entao um movimento base.

ado no escotismo,isto e em atividades escauticas, dando aos seus

afiliados uma formação ligada a natureza, o desenvolvimento dos

sentidos e a formação do carater.Nao foi a mera preocupação ço”

lonialista de Powell que causou o grande desenvolvimento deste

movimento, mas sim porque a juventude desejava se organizar,fa-

zia parte de seus anseios.

O escotismo pecóu pela falta de conteudo mais seria. O jovem
como afirmamos tem sempre vontade de modificar ou melhorar as

coisas que o rodeiam,num mundo onde reina a desigualdade e a in
diferença.

Somente atividades escauticas e uma boa açao diaria nao pode.

ria interessar ao jovem que atinge determinada idade, na qual

os problemaas que o aflinge são bastante serios.0Oinevitavel a
contece . Etes jovens abamdonam o esaotismo + e este quase nada

lhe leva para os dias futuros,coisas que e de importancia trans.

cedental para um movimento juvenil ser chamado como tal.Houve

ramos do escotismo que seguiram uma - linha mais seria como o HA

TZOFIM em Erezt,que de uma maneira geral educa a juventude para

o kibutz e o pioneirismo. Foram feitas muitas experiencias de

grande interesee com o HATZOFIM.Basta dizer que dirigiram por

um dia uma cidade como Haifa. Oprefeitoe todos os seus secreta

rios eram membros do movimento.

Bases do escoteiro: Patriotismos sem avaliação, crença em bheus

aceitando todas as e religioes e ceitas,amor pela universalida
de atraves da palavra ação e pensamento.E exigido de um escotei.

ro força de presença e sofrimento,coregem e humildade.

Estrutura do movimento: Divisao em grandes grupos ,sao real

lizados encontros mundiais  (JANBORES). Caminhos da educação :
Manualidades, machanot,natureza,valorizaçao de simbolos. Ã
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