
NOVA POLÍTICA NACIONAL DE 
PROTEÇÃO INFANTIL

Rafael Macedo    
Direção Executiva Nacional

União dos Escoteiros do Brasil



1. Os Escoteiros do Brasil...

• Única Organização Brasileira reconhecida pela OMME;

• Referência nacional em educação não formal;

• Integrante dos Conselhos Nacional de Juventude e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SP: 19.100 
Escoteiros



2. Uma sociedade dinâmica…

• Diversidade  geracional;

• A sociedade tem maior acesso às informações;

• Novas demandas para o Movimento Escoteiro.

Bulling, Pedofilia, Segurança, Treinamento dos 
adultos, entre outros.



3. Política de Proteção infantil

� Garantir que o ambiente escoteiro seja 
seguro e reconhecido pela sociedade 
como tal;

� Resguardar crianças e jovens de abusos 
e crimes;

� Orientar escotistas e dirigentes;
� Resguardar a UEB, em seus diversos 

níveis: Grupo Escoteiro, Região, 
Nacional;

� Resguardar a imagem do Movimento 
Escoteiro perante a sociedade;

� Preparar os associados para lidar com 
questões relacionadas à proteção 
infantil de forma tranquila, segura e 
madura.



4. Instrumentos

� Curso online obrigatório para todos os 
adultos a partir de 2014 (MEU SIGUE);

� Proteção da Criança e do Adolescente 
- Orientações sobre como proteger e 
prevenir abusos - Manual para 
Escotistas;

� Proteção da Criança e do Adolescente 
- Orientações sobre como proteger e 
prevenir abusos - Manual para Pais;

� BULLYING - O que todos devem saber 
no Grupo Escoteiro



4. Instrumentos

� Ficha Técnica BULLYING;

� Reedição do Livro “Padrões de Acampamentos”
com a incorporação de Parâmetros de Proteção 
Infantil;

� Inclusão do Conteúdo “Proteção Infantil” tanto 
nos cursos quanto nos materiais de Programa;

� Orientação para que os Grupos Escoteiros que 
comuniquem as autoridades e concluam 
procedimentos administrativos em casos de 
violação às regras de Proteção Infantil;

� Cadastro de violadores no SIGUE.



Obrigado!



O adulto no Movimento Escoteiro

“A tarefa do Chefe Escoteiro (que é verdadeiramente 
interessante) consiste em explorar o íntimo de cada 
jovem, descobrir sua personalidade para então encontrar 
e desenvolver o que é bom, deixando o ruim de lado”

“É fácil que o jovem veja no chefe o herói, bem como o 
irmão mais velho … Um chefe escoteiro, sendo um herói 
para os jovens, maneja uma arma poderosa para o 
desenvolvimento deles, mas ao mesmo tempo assume 
uma grande responsabilidade.”

“Seus modos serão também os deles. Suas atitudes corteses, suas bruscas 
irritações, sua radiante felicidade, seu ponto de controle e disciplina, suas 
pequenas quebras de padrões morais, tudo enfim, não só será observado, 
como também será imitado”


