Protocolo de Relacionamento
Político dos Escoteiros do Brasil

Protocolo de Relacionamento
Político dos Escoteiros do Brasil
Este guia pretende nortear os Grupos Escoteiros do Brasil a
desenvolverem um relacionamento positivo com as forças políticas
das esferas municipais, estaduais e federal. Contar com o apoio
do Poder Público pode trazer muitos benefícios para o seu Grupo
Escoteiro, então é importante ficar atento ao cenário político em volta
da sua organização e estabelecer diálogo com todas essas forças.
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Objetivos
Inicialmente, é fundamental que seu Grupo Escoteiro tenha
definido “o que queremos para o futuro”. Só assim será possível
engajar forças além dos muros do Grupo para a conquista de objetivos
a médio e longo prazo.
• Exemplo
Seu Grupo Escoteiro pode realizar um Indaba (com diretoria,
chefia e convidados) para definir os objetivos para daqui a 2, 5 ou
10 anos. É possível estabelecer metas de crescimento de efetivo
jovem e adulto, planejar um incremento na infraestrutura atual e
nos equipamentos, organizar a participação em eventos nacionais e
internacionais, projetos comunitários, etc.
A clara visão de futuro e a existência de um projeto comum a
todos, colabora muito para a motivação dos adultos e a participação
dos pais e da comunidade nos eventos e campanhas do Grupo
Escoteiro.
Objetivos claros ainda permitem uma correta projeção dos
resultados do Grupo Escoteiro na comunidade a sua volta. Isso
colabora para que a comunidade veja o Grupo como uma organização
de relevância e essa imagem pode influenciar o político a apoiar ou
não o Grupo.
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Política x Partidarismo
Deve-se ter muito cuidado para não confundir estes dois
termos. Vejamos um trecho do nosso Projeto Educativo:
Contribuímos para a formação de cidadãos responsáveis que
compreendem a dimensão política da vida em sociedade, que
desempenham um papel construtivo na comunidade e que
tomam suas decisões guiados pelos princípios escoteiros.
Como movimento educativo, não nos envolvemos nas disputas
político-partidárias. Entretanto, os princípios em que se baseia
o Movimento Escoteiro orientam as opções políticas pessoais
dos nossos membros e a formação de cidadãos responsáveis,
participantes e úteis em sua comunidade exige que estejamos
atentos à realidade política.
(Escoteiros do Brasil, Projeto Educativo, pág. 5)

Como movimento educativo, nós incentivamos nossos membros
a conhecerem e se envolverem com a política. Como movimento
educacional, nós fazemos política quando nos relacionamos com
outras organizações (públicas ou privadas). Por outro lado, não
indicamos um partido ou posicionamento que nossos membros devem
seguir, deixamos essa definição para cada pessoa de acordo com seus
valores pessoais. Baden-Powell não poderia ser mais didático neste
ponto:
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Muitos de vocês estarão automaticamente inclinados a pertencer
ao mesmo partido político de seu pai ou de seus amigos. Se fosse
você eu não o faria. Eu procuraria saber o que cada partido tem
a dizer. Prestando ouvidos exclusivamente a um partido você
certamente haverá de concordar que ele é quem está com a razão
e que os outros estão completamente errados. Mas verificando o
que diz o outro, é possível que você venha a achar que finalmente
é este que está certo, e o primeiro não tem razão.
(Baden-Powell, Escotismo para Rapazes, 1975, pág. 363)

Na prática, esse posicionamento da instituição nos direciona a
adotar uma postura equilibrada e justa em qualquer tratativa na área
política. É importante dar tratamento igual para todos os candidatos e
partidos políticos.
• Exemplo
Imaginemos que o seu Grupo Escoteiro vai se mobilizar para
coletar apoio dos candidatos na próxima eleição municipal através
do Pacto Escoteiro. É importante que todos os candidatos sejam
convidados a assinar o documento. Uma sugestão para este caso
seria publicar uma matéria num jornal local convidando os candidatos
a conhecerem as demandas do Grupo e assinarem o Pacto.
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Relacionamento
A construção de relacionamento vai além de um contato ou de
um pedido feito a um parlamentar. Relacionamento presume constante
interação. Quer dizer que seu Grupo Escoteiro deve entender o Poder
Público e os parlamentares como parceiros que devem ser informados
e, na medida do possível, participar do dia-a-dia do Grupo.
• Exemplo
Digamos que seu Grupo Escoteiro recebeu recurso da
Prefeitura Municipal para um projeto específico. O Grupo, agora, pode
convidar o gestor para participar de alguma das etapas do projeto,
seja com uma manifestação em alguma cerimônia ou na participação
em algum evento. Se o projeto se estender por meses, uma dica é
enviar um boletim mensal (via ofício) comunicando o andamento do
programa. O jornal local novamente pode ser parceiro, informando a
comunidade sobre o apoio da Prefeitura e as etapas do projeto até sua
conclusão.
Importante destacar a via de mão dupla. O Grupo Escoteiro é
agente de transformação social e age diretamente na comunidade para
promover mudanças positivas. O relacionamento com o parlamentar
deve ser via de mão dupla e permanente, ambos os lados, em sinergia,
pelo bem estar social.
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O documento Representando o Movimento Escoteiro poderá
auxiliar com algumas dicas sobre o que dizer, como falar e como
mostrar o Movimento Escoteiro. Você pode acessá-lo no link abaixo:
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/comunicacao/Representando_o_
movimento_escoteiro.pdf

União Parlamentar Escoteira do Brasil (UPEB)
A UPEB é formada pelos parlamentares brasileiros que
firmaram compromisso com os valores do Movimento Escoteiro,
através da assinatura do Pacto Escoteiro.
Os Parlamentares são os representantes da população que
exercem o poder legislativo, sendo eles: os Deputados Federais e
Senadores, no nível nacional; os Deputados Estaduais, no nível estadual;
e os Vereadores, nos municípios. São atribuições dos Parlamentares a
elaboração das leis e a fiscalização do Poder Executivo.
A aproximação com os vereadores é o mais indicado para os
Grupos Escoteiros. É possível solicitar ajuda aos pais e responsáveis
ou ainda a ex-integrantes para uma primeira abordagem. Na rede de
contatos do próprio Grupo você vai encontrar apoio.
O contato com os deputados e senadores, normalmente é
feito através de seus assessores. Os assessores tem acesso rápido
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aos parlamentares e, normalmente, organizam suas agendas. Os
parceiros em nível municipal podem indicar os contatos dos assessores
de deputados e senadores.

Pacto Escoteiro
Conforme o próprio documento:
O Pacto Escoteiro é uma proposta dos Escoteiros do Brasil
para apresentar o Escotismo, suas principais características
e necessidades, com o objetivo de permitir o engajamento de
lideranças políticas em prol do Movimento Escoteiro.
Em outras palavras, é uma carta de intenções, na qual o
parlamentar ou outro agente político se compromete a seguir valores
morais compatíveis com o Movimento Escoteiro, agindo de forma ética
e apoiando a União dos Escoteiros do Brasil em suas necessidades e
demandas.
Para o Grupo Escoteiro, o Pacto é uma ferramenta que facilita
a abordagem ao político. O documento apresenta o Movimento
Escoteiro e seis premissas dos Escoteiros do Brasil que representam
o compromisso com uma atuação ética, o incentivo ao protagonismo
juvenil, e a divulgação e expansão do Escotismo. O Grupo Escoteiro
ainda pode personalizar o Pacto, incluindo suas demandas específicas
em uma página adicional ao restante do documento.
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• Exemplo
O Pacto em si já permite um primeiro contato com o Poder
Público. O Grupo Escoteiro pode solicitar uma reunião com o Prefeito
Municipal para entregar o Pacto Escoteiro, apresentar suas demandas
e solicitar a adesão. A assinatura pode ser feita em uma atividade,
integrando o político à realidade do Grupo e gerando visibilidade para
o ato.
O Pacto Escoteiro também é a ferramenta de adesão à UPEB
e para que esse processo seja efetivado, deverá ser enviado para a
Equipe Nacional de Relações Institucionais uma cópia digitalizada
do Pacto Escoteiro assinado, uma foto do momento da assinatura e
os contatos do parlamentar em questão. Você pode acessar o Pacto
Escoteiro, no link abaixo:
http://www.escoteiros.org.br/upeb/facaparte.php

Equipe Nacional de Relações Institucionais (ENRInst)
Os Escoteiros do Brasil estão dispostos a auxiliar o seu Grupo
Escoteiro ou a sua Região Escoteira por intermédio da ENRInst. A
ENRInst é a equipe da Direção Nacional voltada ao gerenciamento
dos relacionamentos institucionais dos Escoteiros do Brasil com
os seus parceiros não escoteiros e pode auxiliar nos processos de
aproximação com políticos para facilitar a apresentação do Pacto
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Escoteiro além de firmar e fortalecer parcerias. Entre em contato
através do institucional@escoteiros.org.br.

Iniciativas
Durante o período de elaboração deste Protocolo, tivemos
contato com algumas conquistas vindas de todas as regiões do país.
Decidimos listar algumas delas abaixo para divulgar estas iniciativas
e replicá-las. Seguem:
• Meia-Passagem para Escoteiros nos finais de semana
Através da atuação dos dirigentes do Grupo Escoteiro junto ao
Poder Executivo do município, foi possível viabilizar naquela cidade,
a concessão de pagamento de meia passagem para escoteiros, nos
finais de semana.
• Passagem gratuita nos ônibus do município
A Lei Municipal declara que o benefício é válido para escoteiros
uniformizados que apresentarem a carteirinha de registro dos
Escoteiros do Brasil do ano vigente.
• Sessões nas câmaras municipais
O reconhecimento do Movimento Escoteiro pelo Poder
Legislativo por meio de sessões especiais nas Câmaras Legislativas
ajuda a dar visibilidade ao Escotismo.
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• Uso de espaços públicos
Tivemos contato com projetos de lei que viabilizam a utilização
de espaços públicos por membros do Movimento Escoteiro. Através
dessa iniciativa, universidades, autarquias, fundações, parques e
diversos outros entes vinculados ao Poder Público serão incentivados
a permitir o uso de seus espaços para atividades escoteiras.
• Reconhecimento de utilidade pública
O Prefeito Municipal concede o reconhecimento de Utilidade
Pública ao Grupo Escoteiro da cidade através de Decreto. A Utilidade
Pública Municipal facilita o registro do Grupo Escoteiro em órgãos de
financiamento a nível estadual e federal.
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Consulte também
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