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O Movimento Escoteiro, desde a sua fundação, em 
1907, e durante seu desenvolvimento através dos 
anos, não foi sempre um espaço com oportunida-

des iguais na perspectiva de gênero. Em 1910 as mu-
lheres e meninas começaram a demonstrar interesse 
em serem escoteiras, então nesta época foi criado o 
Movimento Bandeirante, que era exclusivo para me-
ninas, ao passo, que o escotismo era exclusivo para 
meninos. Na década de 1970 iniciou-se, a nível mundial, 
o debate sobre a coeducação mista, isto é, ambos os 
movimentos, escoteiro e bandeirante, serem abertos 
tanto para mulheres como homens. 

Então no período de 1979 a 1985 os Escoteiros 
do Brasil implantaram o projeto de coeducação no 
escotismo brasileiro, com o objetivo de abertura para 
as mulheres dentro do Movimento Escoteiro, e para 
os homens no Movimento Bandeirante. Gradualmente 
os grupos escoteiros passaram a ter seções mistas, 
entendendo a importância dessa coeducação para 
crescimento e desenvolvimento dos jovens. E desde 
então, cerca de 40 anos após o início desse processo, 
que gerou - e ainda gera - diversas dificuldades no 
que diz respeito à igualdade de gênero no ambiente 
escoteiro,  podemos atualmente contar com um 
grande avanço das mulheres no Movimento Escoteiro 
nos últimos 10 anos, ao compasso do crescimento 
dos associados dos Escoteiros do Brasil.

Em 2008 as mulheres eram 33% dos associados, 
já hoje representam 40% da instituição. Devido os 
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avanços dessa temática, com a transcendência  da 
igualdade de gênero e o empoderamento feminino 
dentro do Movimento Escoteiro, esta diferenciação 
tende a diminuir de forma mais célere. 

Neste contexto, a Insígnia ElesPorElas - 
HeForShe, desenvolvida pela Equipe Nacional de 
Diversidades e em parceria com a ONU Mulheres 
Brasil, tem como proposta principal fomentar 
a discussão e conscientização a respeito desse 
tema. Para colaborarmos na construção de 
um mundo melhor, acreditamos que o assunto 
da igualdade de gênero e empoderamento 
feminino, transversalmente com todas as áreas 
das diversidades, deve ser mais frequente 
entre os associados e as associadas, com a 
promoção de espaços de conversa, capacitação, 
rodas de debate, aplicação de dinâmicas, 
dentre várias outras atividades possíveis.

O objetivo dessa insígnia, portanto, é esse: 
oportunizar discussões saudáveis sobre 
igualdade de gênero, sobre a importância do 
movimento ElesPorElas - HeForShe e sobre 
a tomada de atitudes e ações necessárias 
para diminuir cada vez mais (acabar 
com) as desigualdades existentes.

dos associados da 
instituição são de 
mulheres, hoje.

40%
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Omovimento ElesPorElas - HeForShe é um 
movimento  internacional da ONU Mulheres 
para promover a igualdade de gênero e o 

empoderamento de mulheres, que tem como objetivo 
engajar homens e mulheres para novas relações de 
gênero sem atitudes e comportamentos machistas, 
entre outras formas de discriminação, preconceito e 
racismo.

ElesPorElas - HeForShe é um convite para que 
homens, meninos e pessoas de todos os gêneros se 
demonstrem solidários e solidárias às mulheres e 
meninas para, assim, formar uma frente ambiciosa, 
visível e unida em direção à igualdade de gênero. 

Em 2019, os Escoteiros do Brasil assinaram, junto 
a ONU Mulheres, a Declaração de Apoio ao Movimento 
de Igualdade de Gênero ElesPorElas - HeForShe, se 
tornando uma associação signatária ao movimento.

Fonte: www.heforshe.org/pt-br/movement

O QUE É O 
ELESPORELAS 

HEFORSHE? 
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O programa educativo de todos os ramos do 
Movimento Escoteiro salienta a necessidade 
de respeitar e de acolher as diversidades – 

dentre elas, as questões de desigualdade de gênero. 
Nesse contexto, a discussão trazida pelo ElesPorElas 
- HeForShe se faz necessária em um ambiente 
educativo que respeita as diferenças. Para elucidar a 
temática nas competências e atividades do programa, 
em cada uma das fichas de atividade sugeridas pela 
Equipe Nacional de Diversidades há a lista de qual(is) 
item(ns) da progressão pessoal do e da jovem 
está(ão) sendo trabalhado(s) naquela dinâmica.

Um dos princípios do Programa Educativo dos 
Escoteiros e das Escoteiras do Brasil estabelece 
que nossa oferta educativa deve ser PARA TODAS AS 
PESSOAS e deve atender às necessidades de jovens 
de todos os segmentos da sociedade, sendo flexível 
o suficiente para que possa adaptar-se e assegurar 
oportunidades de aprendizagem significativa para 
todos: coeducação, jovens com deficiência, jovens 
vivendo em situações de risco, jovens de todas 
as comunidades, culturas, classes, identidades 
de gênero, orientações sexuais, etnias, religiões, 
áreas geográficas ou de qualquer outra natureza. 

Considerando este contexto, a discussão trazida 
pelo movimento ElesPorElas - HeForShe se converte 
numa importante ferramenta para fortalecermos um 
ambiente educativo que respeita as diferenças. Mais 
importante do que nos apropriarmos deste discurso é 
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fomentarmos ações afirmativas e concretas que 
ajudem a mudar nosso comportamento. Isso deve 
acontecer em todos os níveis da nossa instituição, 
começando obviamente pelas atividades 
e ambiente que oferecemos a juventude, 
chegando até as estruturas de governança. 

Fortalecendo o caráter educativo da iniciativa 
ElesPorElas - HeForShe, destacamos que para 
cada uma das fichas de atividades propostas 
pela Equipe Nacional de Diversidades, são 
destacadas as competências que podem 
ser trabalhadas e devem ser consideradas 
na avaliação da Progressão Pessoal. 

Além disso, é importante salientar que o Brasil é 
signatário da Declaração do Rio de Educação Não 
Formal de 2019, que estabeleceu que Organizações 
do Terceiro Setor, tais como o Movimento 
Escoteiro, irão atuar na coordenação de trabalhos 
que visem ao desenvolvimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre eles, o 
quinto objetivo é atingir a igualdade de gênero e o 
décimo objetivo é o de redução de desigualdades.

NOSSA OFERTA 
EDUCATIVA DEVE 
SER PARA TODAS 

AS PESSOAS.
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Para conquistar a insígnia, cada jovem deverá 
cumprir as etapas propostas para a sua faixa 
etária, como descrito a seguir.

A conquista da insígnia tem caráter individual; 
portanto, cada jovem deverá ter um formulário 
individual preenchido, que deverá ser encaminhado 
pelo ou pela escotista responsável para validação 
pela Equipe Nacional de Diversidades.

COMO 
CONQUISTAR  

A INSÍGNIA

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

Ramo Lobinho

Ramo Pioneiro

Ramo Escoteiro

Ramo Sênior
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Etapa I: Saber por que agir
 

O principal objetivo dessa etapa é que o ou 
a jovem entenda que existem desigualdades de 
gênero na sociedade brasileira e as formas como 
elas se manifestam. A partir dessa conscientização 
inicial, estará apto ou apta a entender por que 
as desigualdades são prejudiciais e, portanto, a 
importância de nos engajarmos para diminuí-las e 
eliminá-las.

Pré-requisito para cumprir a etapa: o ou a jovem 
deve participar de, pelo menos, 2 (duas) dinâmicas 
que abordam o assunto da igualdade de gênero, 
mostrando-se ativo na discussão (quando houver) e 
mantendo uma atitude de respeito.

Dentre as sugestões de dinâmicas para o 
cumprimento dessa etapa, estão as atividades 
propostas no Kit de Ação ElesPorElas - 
HeForShe www.escoteiros.org.br/wp-content/
uploads/2019/04/kit_de_acao_HeForShe.pdf e 
as fichas de atividade elaboradas e disponibilizadas 
pela Equipe Nacional de Diversidades. As atividades 
poderão ser aplicadas por qualquer pessoa (adulto, 
jovem ou profissional de fora do Movimento Escoteiro) 
que esteja apta para tal. Em caso de dúvida e/ou 
necessidade, entrar em contato com a equipe através 
do e-mail: diversidades@escoteiros.org.br

ETAPAS PARA 
CONQUISTA  

DA INSÍGNIA:

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/04/kit_de_acao_HeForShe.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/04/kit_de_acao_HeForShe.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/04/kit_de_acao_HeForShe.pdf
diversidades@escoteiros.org.br
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Etapa II: Fazer o compromisso
 
Uma vez consciente dos benefícios promovidos 

pela igualdade de gênero, é necessário 
comprometer-se com essa discussão e com 
o movimento ElesPorElas - HeForShe. 

Pré-requisito para cumprir a etapa: o ou a jovem 
deve demonstrar que está engajada com a campanha 
ao assinar o compromisso ElesPorElas - HeForShe.

Escoteiras e escoteiros podem se comprometer 
on-line e gratuitamente pelo link www.heforshe.org/
pt-br/commit/scouts. O compromisso também pode 
ser feito preenchendo a Folha de Comprometimento 
(disponível no Kit de Ação ElesPorElas - HeForShe) 
e enviando-a ao ElesPorElas - HeForShe através 
do e-mail HeForShe@unwomen.org.

EXEMPLO DE COMPROVAÇÃO 
DE ADESÃO AO COMPROMISSO:

www.heforshe.org/pt-br/commit/scouts
www.heforshe.org/pt-br/commit/scouts
http://heforshe@unwomen.org
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Etapa III: Planejar seu 
próximo passo 

 
Depois de conscientizar-se e de engajar-se na 

caminhada pela igualdade de gênero, o ou a jovem 
deve tomar atitudes para mobilizar pessoas e divulgar 
a campanha ElesPorElas - HeForShe, agindo em sua 
Unidade Escoteira Local e/ou em sua comunidade.  

 
PRÉ-REQUISITO PARA CUMPRIR A ETAPA:  
organizar e executar pelo menos um Plano de Ação 
a respeito da igualdade de gênero, publicando na 
internet um pequeno relato da  
ação com as hashtags #ElesPorElas e #HeForShe.

 
No Kit de Ação ElesPorElas - HeForShe 

damos algumas sugestões de Plano de Ação, 
dentre elas a organização de uma campanha de 
conscientização, de um workshop ou de um vídeo 
defendendo a igualdade de gênero. Lembre-se 
que a ação deverá ter como principal objetivo a 
divulgação dos benefícios da igualdade de gênero 
e do movimento ElesPorElas - HeForShe.
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Após concluir as etapas necessárias de 
acordo com os requisitos para cada ramo, o 
ou a escotista responsável por cada jovem 

deverá preencher o Formulário de Conclusão da 
Insígnia dentro do Paxtu (conforme orientações da 
página 15 em diante). E em caso de dúvidas, enviar 
e-mail diversidades@escoteiros.org.br.

ENVIO DO 
FORMULÁRIO
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O Movimento Escoteiro é um movimento de 
educação não-formal, cuja proposta educativa 
está focada em “Educar para a Vida” por 

meio da aquisição de conhecimentos, habilidades e 
atitudes. Nosso propósito é de que os e as jovens 
se tornem pessoas ativas, que sejam úteis em 
suas comunidades e ajudem a construir um Mundo 
Melhor. Nesse contexto, trabalhar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável é essencial 
para atingirmos nossa proposta educativa.

Com este intuito foi criada a Iniciativa Mundo 
Melhor: uma oportunidade de aprendizagem para 
uma Cidadania Ativa. O Mundo Melhor é um conjunto 
de programas coordenados, campanhas, apelos 
à ação e eventos projetados para desenvolver 
as competências dos jovens e incentivá-los 
a tornarem-se cidadãos ativos globalmente, 
tomando medidas referentes às questões 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

O Mundo Melhor também visa facilitar a 
incorporação de tópicos e o desenvolvimento 
de novos recursos pelos níveis dos Escoteiros 
do Brasil (Nacional, Regional e Local) e 
apoiar parceiros para envolver os e as 
jovens em questões globais importantes.  

Fazem parte da Iniciativa Mundo Melhor 
as equipes nacionais: Escoteiros do Mundo, 
Mensageiros da Paz, Meio Ambiente, Espiritualidade, 
Migração e Refúgio e Diversidade e Inclusão.

INICIATIVA  
MUNDO MELHOR
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A subdivisão de Diversidades tem como objetivo 
a conscientização dos associados dos 
Escoteiros do Brasil sobre a importância de 

trabalharmos a temática de diversidades. Como 
também o de diminuir o preconceito social existente, 
propiciando um espaço seguro e acolhedor para 
os e as jovens e adultos e adultas voluntárias. 

Além de desmistificar o tabu presente nas pautas 
envoltas a diversidades, de forma a deixar o assunto 
mais natural a ser desenvolvido dentro do Programa 
Educativo dos Escoteiros do Brasil, a equipe visa, 
desta forma, trabalhando nos níveis locais, regionais 
e nacional, propiciar um escotismo para todos, de 
forma eficiente, onde os associados sejam acolhidos 
e respeitados, independente de suas cores, raças, 
orientações sexuais e quaisquer diversidades que 
possam possuir, uma vez que todos somos diversos.  

A Equipe Nacional de Diversidades possui 
como áreas estratégicas de atuação:

·      Igualdade de Gênero;
·      Diversidades Sexual e de gênero
·      Questões Raciais e Étnicas
·      Saúde Mental
·      Desigualdades Sociais.
 
Entre em contato: diversidades@escoteiros.org.br

EQUIPE 
NACIONAL DE 

DIVERSIDADES
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50 ANOS DA CHEGADA DO HOMEM À LUA

Grande Jogo Aéreo 2019
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GRANDE JOGO NAVAL 2019

TUTORIAL PARA A COMPRA DE DISTINTIVOS DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS/ESPECIAIS

1. Entrar no PAXTU Administrarivo:

2. Cadastrar a atividade no PAXTU > em atividades fora de sede;
 

COMO 
SOLICITAR?

TUTORIAL PARA A COMPRA DE DISTINTIVOS 
DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS/ESPECIAIS

1. Entrar no PAXTU Administrarivo:

2. Cadastrar a atividade no PAXTU > 
em atividades fora de sede;
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3. Inserir o nome da atividade e a data;

4. Escolher o tipo da atividade* > Insígnia 
HeForShe / Mensageiros da Paz / 
Escoteiros do Mundo / Mares Limpos

* Tipo: Insígnia HeForShe / Mensageiros da Paz / Escoteiros do Mundo
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5. Após o preenchimento com todas as informações necessárias e confirmar a inclusão da atividade, irá aparecer as opções 
para a compra e baixa do certificado;
 

6. Para a compra dos distintivos, basta clicar no ícone ao lado e dentro do círculo;

7. Irá aparecer a tela para a compra dos distintivos conforme abaixo:
 

5. Após o preenchimento com todas as 
informações necessárias e confirmar a 
inclusão da atividade, irá aparecer as opções 
para a compra e baixa do certificado;

O certificado e o distintivo somente serão liberados depois que a atividade 
for avaliada e aprovada, conforme os requisitos da Insígnia HeForShe.

6. Para a compra dos distintivos, basta clicar 
no ícone ao lado e dentro do círculo;

7. Irá aparecer a tela para a compra dos distintivos conforme abaixo:
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8. Clicar em novo Lote para abrir a compra:

9. A primeira situação é escolher se irá via correio 
(PAC) ou Malote (para Regiões Escoteiras que 
possuem o serviço de malote – RS/PR/SP/DF/RJ);
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com o 
Escritório Nacional pelo e-mail:  
atividades@escoteiros.org.br ou 41 3353-4732

10. Depois basta informar a quantidade e 
clicar no “disquete” para salvar o pedido;




