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Diretrizes do Escotismo para Crianças em 
Situação de Risco Social

“... em todos os países do mundo há crianças que 

vivem em condições excepcionalmente difíceis, e  

merecem uma consideração especial...”

(Preâmbulo da Declaração Universal  dos Direitos da 
Criança da ONU)
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1. Quem são as crianças em situação de risco social?

Crianças em situação de risco social são aquelas que durante períodos curtos ou longos em suas 
vidas foram expostas a intensos ou múltiplos riscos para sua saúde física ou mental. Uma característica 
comum dessas crianças é que lhes faltam cuidados e proteção de adultos, e levam a vida isolada da 
sociedade. 
São marginalizadas socialmente, e isto está se tornando um problema mundial. Muitas Organizações 
Nacionais  de  Escoteiros  estão  trabalhando  nesse  campo,  particularmente  com  minorias  étnicas, 
trabalhadores infantis, e crianças de rua, para melhorar a qualidade de vida e reforçar habilidades 
socialmente aceitáveis que permitam inseri-las no contexto social local.
O Artigo I da Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU define “crianças” como pessoas até 
18 anos. Para a ONU isto foi proposital, pois não há uma Convenção dos Direitos dos Jovens, e desta 
forma se garantiu proteção para uma ampla faixa etária. Para este documento, considera-se a definição 
da criança conforme o Artigo I citado.



Características de Crianças em situação de risco social:

Como forma de sobreviver em sua condição particular, estas crianças podem ser forçadas a adquirir 
características que as diferem dos outros. Este é um assunto importante e deveria ser considerado por 
líderes do Escotismo ao trabalhar com jovens. As características podem incluir, mas não se limita ao 
seguinte:

 muito impulsivas;
 apegam-se ou distanciam-se facilmente das pessoas;
 faltam habilidades de comunicação verbal;
 baixa auto-estima como resultado da negligência ou abuso;
 demonstram falta de atenção ou interesse pelos outros;
 recusam-se a reconhecer autoridades;
 desconsideram  regras  e  estruturas,  demonstrando  pouco  ou  nenhum 

respeito por normas;
 comportamentos inaceitáveis ou anti-sociais, como, por exemplo, abuso de 

álcool e drogas.

Atitudes da comunidade:

Por  causa  dessas  características,  que  podem  causar  comportamentos  difíceis  e  anti-sociais,  as 
comunidades tendem a rejeitar estes jovens. Tais ações aumentam a probabilidade delas demonstrarem 
comportamentos socialmente inaceitáveis, levando a um círculo vicioso de marginalização social.

Histórias para inspiração
Aos dez anos, Peter  estava mendigando 
perto  de  uma  escola  quando 
participantes do Kenya´s “Street Scouts”, 
agora conhecido como Extension Scouts 
Programme  (ESP)  o  encontraram.  O 
objetivo  deste  programa  é  ajudar 
crianças em situação de risco social.
Desde então Peter voltou para a escola, e  
atualmente  cursa  o  segundo  ano  de 
Desenvolvimento  de  Comunidades,  na 
Universidade de Nairóbi.
Usando  sua  criatividade  foi  capaz  de 
montar  uma  pequena  empresa  de 
comércio de carvão, e pode dar apoio a  
sua mãe irmãos.
Ele  é  Chefe  Escoteiro  do  Muthurawa 
Scoust Group, que é a unidade pioneira 
no projeto Extension Scouts Programme 
(ESP).
 Ele  deseja  ajudar  outros  jovens  que 
estão na mesma situação de risco que ele  
passou.

Escotismo trabalhando com crianças que 
vivem nas ruas.

Peter Kariuki, QUÊNIA

Peter Kariuki tinha seis anos quando 
foi forçado por necessidade a deixar a 
família  na  favela  e  roubar  nas  ruas 
para comer. Aos nove anos era líder de 
uma  gangue  que  se  mantinha  nas 
ruas,  em  sua  maioria  mendigando  e 
roubando.
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2. Por que trabalhar com estes jovens é importante para o Escotismo?
Levando o Escotismo para 

crianças em situação de risco 
social, precisaremos administrar 

as atividades escoteiras nos 
ambiente em que eles se 

encontram

A visão do Escotismo é criar um mundo melhor para apoiar o desenvolvimento dos jovens.  Para o 
Escotismo  aumentar  seu  impacto,  é  necessário  alcançar  crianças,  especialmente  aqueles  que  não 
formam tradicionalmente sua comunidade.
Há  muitos  exemplos  de  boas  práticas  onde  o  Escotismo  alcançou  pessoas  jovens  marginalizadas 
socialmente. Tal prática exige que os líderes desenvolvam qualidades especiais, e tenham treinamento 
específico e apoio. Um alegre e confiante líder pode causar um grande impacto em todas as crianças, e 
isto pode ser muito gratificante a todos os interessados: Líderes, Escoteiros, jovens e comunidade em 
geral.

Práticas de sucesso incluem:

  jovem no Quênia que trocou uma vida nas ruas para a vida na Universidade, 
graças ao apoio de Chefes Escoteiros no Quênia, Reino Unido e Canadá que apóiam 
o projeto;

  os jovens na comunidade Roma, na Eslováquia, que estão ficando mais tempo na 
escola e têm alcançado mais sucesso na procura de emprego ou deixando hábitos 
nocivos como fumar e beber, graças ao envolvimento com o Escotismo.

O Escotismo tem muito a oferecer aos jovens, incluindo aqueles que estão socialmente marginalizados. 
Oferece sustentação (pelo sistema de patrulhas), participação em um grupo (a unidade), acesso a uma 
comunidade próxima (pela base de valores compartilhados) e a oportunidade para criar uma nova visão 
para o futuro (por prometer fazer sempre o melhor) e ainda suporte para alcançar os objetivos (por 
estarem trabalhando com a orientação de adultos).
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3. Como o Escotismo pode ajudar?
Escoteiros que ajudam a levar o 

Escotismo a crianças em situação de 
risco social têm muito a ganhar com a 
experiência que adquirem com aqueles 

aos quais ajudam

Todas as Organizações Nacionais podem ajudar. A extensão dessa ajuda depende dos recursos 
de cada Organização e da situação específica. Pode incluir:

 conscientização e apoio
 trabalho direto

Conscientização e apoio
O  Escotismo  com  seu  grande  número  de  adeptos  tem  grandes  oportunidades  de  fazer  a 
diferença nas mentes e atitudes dos jovens em relação às pessoas marginalizadas. Isto pode 
ser  compartilhado  entre  os  amigos,  familiares  e  suas  comunidades.  Manter-se  atento  ao 
assunto  é  o  primeiro  passo  para  entender  o  problema.  Desta  compreensão  um  jovem  é 
encorajado a entrar em ação e é provável que isto influencie nas decisões posteriores de sua 
vida.

Maneiras de conscientizar:

Uma vez que as crianças compreendam o problema e suas causas, podem ser envolvidos em 
ações que visem atrair a atenção dos outros. Algumas idéias para isso incluem:

 discussão  e  análise  de  situações específicas  envolvendo pessoas  em situação de  risco 
social, durante as atividades regulares do Grupo Escoteiro;

 dia  especial  celebrando  o  Dia  Mundial  Contra  o  Trabalho  Infantil  (12  de  junho). 
Organização  de  um evento  local  que  ajude  a  dar  visibilidade  tanto  ao  Escotismo 
quanto a causa;

 convite a palestrantes especialistas no assunto de ONGs ou do serviço público, fazendo 
um seminário de conscientização;

 visitas a locais (centros de reabilitação de viciados, refúgio de menores, etc), seguida de 
uma discussão em grupo.
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Trabalhando diretamente
Antes de começar, porém, é importante cada Organização Nacional considere suas situações 
particulares. Ações dirigidas para o apoio de crianças em situação de risco social devem estar 
baseadas em compromisso genuíno. Para este passo é importante adquirir um conhecimento 
detalhado, informando-se das necessidades de grupos específicos e quais métodos e estratégias 
de intervenção podem ser desenvolvidas para melhorar a vida destas pessoas. É importante 
identificar quais assuntos cujo nível de impacto social/comunitário são melhores que níveis 
individuais.  É  útil  trabalhar  em parceria  com outras  entidades  para  coletar  informações, 
descobrir as necessidades e trocar sugestões que levem a uma clara compreensão do que está 
acontecendo.
 Devido ao fato de que o Escotismo opera em comunidades locais no mundo inteiro, está em 
uma boa posição para colecionar dados quantitativos e qualitativos de crianças em situação de 
risco social. Em parceria com organizações especializadas, os Pioneiros em particular, podem 
ser treinados pelos estudiosos e outros especialistas para poderem administrar pesquisas sob 
supervisão deles para identificar as necessidades locais.

O Método Escoteiro
O Método Escoteiro trabalha na crença que todo jovem tem potencial, e o papel do Escotismo é 
descobrir e libertar este potencial. O Escotismo consegue isto fazendo com que cada jovem seja 
protagonista  de  seu  próprio  desenvolvimento  e  ajudando-os  a  trabalhar  em equipes  para 
alcançar todo o potencial.

Histórias para inspiração

Marián  Gábor,  também  chamado 
“Bandy” é um líder Escoteiro de um 
assentamento  cigano  na 
Eslováquia  Oriental.  Ele  trabalha 
com cerca de 90 crianças ciganas é 
ele  mesmo  é  cigano.  Além  de  
gerenciar  a  casa  Escoteira  é  
membro  do  parlamento  local.  Um 
líder que pode nos inspirar, Bandy 
fala:  "Antes  de  ingressar  no 
Escotismo,  passava  os  dias  sem 
fazer  nada,  aguardando  minha 
atividade  social:  beber  com  os 
amigos.  Entretanto,  aguardava 
uma  oportunidade  de  fazer  algo 
bom  para  as  crianças  de  meu 
próprio  assentamento.  Fiquei  feliz 
por  ter  sido  fácil.  Foi  o  bastante  
encontrar  e  fazer  algo  bom, 
pensando nos valores do Escotismo. 
No  meu  assentamento  muitas  
crianças  quiseram  participar,  
porque  gostaram.  E  isso  dá  à 
minha vida, e não somente à minha 
vida, um significado” 

Escotismo para crianças em comunidades 
étnicas minoritárias

Marían Gabor, Roma Scout Líder, 
Eslováquia
(Romas  são  comunidades  minoritárias 
freqüentemente  referidas  como  “ciganos”, 
marginalizados  pela  sociedade  popular,  e 
estão  espalhadas  por  países  diversos,  
especialmente na Europa Central e Sul.) 
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4. Considerações importantes
... adote dotas as medidas apropriadas para 

assegurar que a criança seja protegida contra todas as 
formas de discriminação ou castigo, em razão de seu 
estado, atitudes, expressão de opiniões ou convicções, 

por seus pais, tutores legais, amigos ou familiares.

Ari. 2 da Decl Univ D C

Algumas coisas específicas a considerar quando trabalhar com crianças em situação de risco 
social:

 recrutamento
 manter os Escoteiros protegido de riscos
 - ajudar as crianças em situação de risco social a perseverar

Recrutamento
Apesar do Escotismo ter muitas coisas a oferecer às crianças em situação de risco social, pode 
ser um desafio localizar estas pessoas. Algumas maneiras bem sucedidas incluem:

  Entrar no mundo delas:  é importante que adultos que trabalham com estas 
crianças possam “entrar no mundo delas” e encontrar uma afinidade. Nem todas 
estarão interessadas no que o Escotismo tem a oferecer-lhes, mas este contato 
inicial ajudará a identificar aquelas interessadas em trabalhar com os adultos de 
forma positiva e construtiva;

 Construir a confiança: pode demorar algum tempo para que os líderes ganhem a 
confiança desses jovens.  Esta  fase  não pode ser  apressada e inevitavelmente 
poderão ocorrer retrocessos. Os líderes precisam ser treinados e ter apoio para 
construir essa confiança e desenvolver relações com esses jovens;

 Trabalhando  com  líderes  de  comunidade  -  A  importância  de  trabalhar  com 
líderes  de  comunidade,  onde  eles  existirem,  não  pode  ser  menosprezada.  Se 
projetos são para alcançar êxito na comunidade, seus líderes precisam dar todo 
apoio ao que está sendo empreendido e ser mantido informado do progresso e de 
qualquer problema que surja;

 Providenciar  incentivos:  Muitos  desses  jovens  têm  vidas  particularmente 
difíceis, e conhecendo-se algumas de suas necessidades básicas, pode-se dar um 
maior incentivo para se integram e permanecer no Escotismo. Estes incentivos 
podem ser cestas básicas de alimentos, um lugar para se reunirem, um uniforme 
que  lhes  dão  senso  de  pertencer  a  um  grupo,  ou  participarem  de  jogos  ou 
brincadeiras  que  os  ajudem  a  desfrutar  suas  infâncias.  Em  um  projeto  da 
Eslováquia, o acesso a bicicletas durante as reuniões gerou grandes resultados;

 Usando modelos de comportamento -  uma vez que os projetos tiveram início, 
aqueles jovens que obtiverem os melhores comportamento poderão ser potenciais 
divulgadores para o público externo, mas com maior importância para outros 
jovens como eles. Outras crianças podem perceber os resultados e visualizar uma 
vida diferente para seu futuro, baseado em uma experiência semelhante.
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Mantendo os Escoteiros longe de riscos.

Ao  trabalhar  com  crianças  em  situação  de  risco  social,  é  importante  que  os  padrões  contidos  na 
Declaração Universal dos Direitos da Criança sejam mantidos, especialmente em relação à proteção 
contra riscos, pois estas crianças são mais vulneráveis a abusos de várias formas.
A  Política  de  “Manter  os  Escoteiros  Longe  de  Riscos”  foi  adotada  na  36ª  Conferência  Mundial  do 
Escotismo em 2002, a qual encoraja a todas as Organizações Nacionais a adotar políticas e práticas que 
mantenham as crianças longe do perigo. Cada Organização Nacional foi encorajada a:

 Desenvolver  políticas  (declarações  de  compromissos)  e  procedimentos  (modos  e 
implementar o compromisso);

 Identificar linhas de ação para assegurar que somente adultos com perfil  apropriado 
sejam aceitos como líderes escoteiros;

 Prover para todos os adultos membros, independente de suas atribuições, o treinamento 
e o suporte em suas áreas de atuação;

 Ajudar os jovens a desenvolver autoconfiança e auto-estima para terem confiança em se 
expressarem e se defenderem.

 
Histórias para inspiração

A Rede reune-se duas vezes ao ano 
durante os fins de semana prolongados 
(sempre o terceiro fim de semana de 
março e outubro). Cada reunião em um 
tema específico, lidando com um aspecto 
intercultural do Escotismo, com 
workshops, estudos de caso e trocas de 
experiências em trabalhos que são 
desenvolvidos pelas Associações.

A Overture Networks também se ocupa 
de tarefas baseadas nas necessidades de 
seus sócios, a exemplo do Kit de 
Ferramentas da Diversidade:

www.overture-network.org/toolkit

Os membros atribuem seu sucesso à 
informalidade da Rede, e também no 
fato  de  que  obtém  muito  apoio  das 
Associações, WAAGGGS e WOSM.

Escotismo  em  comunidades  étnicas 
minoritárias. 

Rede Aberta Informal (Overture Network),  
Organização Nacional Esoteira da  Região 
Escoteira Européia

Uma rede informal trabalhando em estreita 
cooperação com a Região Européia da World 
Association of Girl Guides and Guirl Scouts 
(WAGGGS) e a Wolrd Organization of Scouts 
Movement (WOSM), “Overture Network” incentiva 
associações de Guias e Escoteiros a abrir as 
associações para jovens originários de minorias 
étnicas e outros grupos minoritários. 
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Ajudando crianças em situação de risco social a tornarem-se resilientes.

Resiliência é um atributo importante a ser desenvolvido em crianças em situação de risco social, e o 
método Escoteiro oferece muitos meios para isso.  Resiliência é a habilidade para “voltar atrás” nas 
adversidades e superar influências negativas que freqüentemente bloqueiam realizações. Pesquisas de 
resiliência focam-se nas características, habilidades para contraposição e apoios para ajudar as crianças 
a sobreviverem, e até mesmo prosperarem em um ambiente desafiador.
Pesquisadores identificaram “fatores protetores”  ou características que são comuns em crianças que 
tiveram sucesso apesar de suas vidas difíceis. Para construir  resiliência uma pessoa precisa receber:

• avaliação efetiva e elogios;
• atenção de qualidade por um adulto afetuoso;
• uma rede de apoio com diversas faixas etárias;
• acesso a um modelo de encorajamento pessoal;
• aceitação incondicional por pelo menos uma outra pessoa;
• limites claros e rígidos;
• encorajamento de valores em prol da sociedade;
• apreciação de seus talentos particulares.

O Escotismo reforça isto promovendo:
• visualização para a sociedade;
• acesso a recursos para satisfazer necessidades básicas;
• acesso a pessoas em posições de liderança;
• oportunidades para tomada de decisão;
• participação significativa na comunidade;
• redução em freqüência e duração de incidentes estressantes.

Histórias para inspiração

Projeto Criança trabalhadora, Egito

Mustafa Khamis Mohamed,  
ALEXANDRIA.

Mustafa nasceu em uma família  de 7 irmãos e irmãs. 
O pai dele trabalhava como um carpinteiro diarista e 
a família vivia em  'Al Laban, um dos bairros mais 
pobres da Alexandria. Desde a tenra idade Mustafa 
deixou a escola e foi trabalhar numa ferraria para 
ajudar a alimentar sua família.
Quando os Escoteiros do Mar da Alexandria anunciou 
este  projeto,  Mustafa  participava  como  um menino 
muito  mal-humorado,  pessimista  com  problemas  de 
comportamento e sem esperanças ou ambições para o  
futuro. Ele começou a mostrar interesse em atividades 
físicas como natação e tênis de mesa, mas logo começou 
a  aprender  os  fundamentos  da  música.   O  que  o 
transformou foi descobrir o Caratê (uma arte marcial)  
neste projeto dos Escoteiros. Seu progresso no Caratê 
foi  acompanhado  com  dramáticas  melhorias  de  
comportamento. Logo obteve da Faixa Preta, o grau 
mais alto em Caratê.

O dono da ferraria surpreendeu-se 
com a notável reviravolta de Mustafá,  
sua pontualidade e o modo de lidar 
com os clientes, e o encorajou a 
continuar com os Escoteiros.

Convencido por seus líderes, começou 
a estudar em classes de alfabetização e  
fazer provas supletivas conduzidas por 
campanhas de Eliminação de 
Analfabetismo, para obter um diploma 
das autoridades locais.

Mustafa agora possui uma oficina e se  
tornou um treinador de Caratê em um 
centro de juventude mocidade.

Escotismo para crianças trabalhadoras
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5. Recursos e parcerias
O maior desafio no trabalho com crianças em 

situação de risco social é o fato de que 
algumas de suas necessidades básicas não 

são atendidas.

Parcerias com Organizações Não Governamentais (ONG), agências da ONU, como por exemplo 
o ILO-IPEC, e corpos de governo locais, os quais são peritos em trabalho com tais crianças, são 
cruciais  para  obter  um impacto  a  longo  prazo.  Essas  parcerias  também se  beneficiam da 
distribuição  de  recursos,  inclusive  trabalhos  e  técnicas  especializadas,  e  também  suporte 
mútuo.

Algumas coisas a considerar:

Angariação de fundos e patrocinadores
• Corporações  patrocinadoras  podem  fazer  uma  grande  diferença  ao  apoiar 

projetos  que  são  para  uma  causa  social.  O  trabalho  com  pessoas  jovens  e 
crianças  em situação  de  risco  social  é  de  interesse  de  algumas  companhias 
grandes, que têm o compromisso de cumprir as suas responsabilidades sociais. 
Por exemplo, o projeto de maior sucesso da Kenya Scout Association que leva o 
Escotismo para crianças de rua foi iniciado em 1993 com apoio financeiro inicial 
da empresa 'Cadbury Schweppes’, do Quênia;

• Pode ser benéfico e importante trabalhar com outras Organizações Nacionais de 
Escoteiros. Freqüentemente os melhores exemplos de parcerias e suporte mútuo 
estão entre Organizações Escoteiras Nacionais. Para maiores detalhes de como 
buscar o apoio  de outras Organizações Escoteiras Nacionais para seu projeto 
com  crianças  em  situação  de  risco  social,  por  favor  escreva  para  o 
worldbureau@scout.org;

• Parcerias  com organizações  internacionais  (ONU e  suas  várias  organizações, 
ONG,  etc.)  ajudam  na  obtenção  de  recursos,  como  também  na  geração  de 
campanhas publicitárias que podem conduzir a outras fontes de receita.

Networking:
É importante unir-se com outros Escoteiros que trabalham em projetos semelhantes ao redor 
do  mundo.  Se  você  quiser  fazer  parte  de  uma  rede  informal,  por  favor  contate 
worldbureau@scout.org
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6. Conclusões

O Escotismo está numa situação sem igual para apoiar as crianças em situação de risco social, porque 
tem contato com a maioria das comunidades locais ao redor do mundo. A visão de Baden-Powell era que 
o Escotismo deveria estar disponível para todos, e cada criança ou jovem poderia aprender e desenvolver 
suas próprias habilidades por intermédio do trabalho em equipe. Um modo significativo de encorajar 
estes princípios é dar suporte a programas para crianças em situação de risco social.
Todas as Organizações Nacionais podem se envolver nisso, seja pela conscientização, seja pela defesa ou 
seja pela realização de um programa. É importante que antes de começar qualquer envolvimento, haja 
um  compromisso  claro  por  parte  dos  Escotistas,  e  que  haja  uma  análise  circunstanciada  das 
necessidades.  A cooperação  com outras Organizações Nacionais,  ONGs,  entidades  governamentais  e 
empresas, poderão ajudar nessa tarefa. Baseado nas experiências do Escotismo, fica evidente que com 
treinamento e suporte efetivos, todos os envolvidos no projeto – Escotistas, as crianças marginalizadas e 
os vários patrocinadores e apoiadores – serão enriquecidos pela experiência.
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7. Referências & Site da Web
Referências

A definição de criança em situação de risco social usada nesta publicação foi retirada de um material de 
treinamento da Comissão Econômica e Social para a Ásia e Pacífico da ONU (“Background Document on 
The Social Context of Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC): Problems and Possible 
Actions”),  escrito  por  Wanjiku  Kaime-Atterhóg,  Pesquisador  do  assunto  na  Universidade  Uppsala, 
Suécia. Os termos foram adaptados nesta publicação para o equivalente em português do Brasil.

Website

www.scout.org/sp4 
Este link conduz para o site da World Organization of the Scout Movements (WOSM), em 'Reaching Out' 
parte da  Strategic Priority No. 4, em The Strategy for Scouting. 
Lá você achará Notícias, Recursos,  Galerias de Fotos e Links Úteis para estender o Escotismo para 
crianças em situação de risco social. 
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