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Resumo: Este artigo compõe um estudo acerca das subjetividades de mulheres no 
escotismo, fazendo parte das pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa 
Educação, Cultura e Subjetividades (GPECS/CNPq/UNIT). Tem por objetivo 
compreender os aspectos da formação do movimento bandeirante.  Perpassando 
pelos elementos de construção do movimento escoteiro, a participação de seu 
fundador Baden-Powell, o crescimento do escotismo até a criação do movimento 
bandeirante destinado a mulheres. Como também trata da chegada do escotismo e 
do bandeirantismo no Brasil. Demonstrando como aos poucos as mulheres foram 
adentrando as brechas do movimento escoteiro, e com o passar do tempo inserindo-
se em suas atividades, depois do processo de co-educação. 
 
Palavras-chave: educação; mulher; movimento bandeirante. 
 
 
 
Abstract: This paper comprises a study of the subjectivity of women in scouting as 
part of research in the Research Group Education, Culture and Subjectivities 
(GPECS / CNPq / UNIT). Aims to understand the aspects of formation of the guiding 
movement. Running along the construction elements of the scout movement, the 
involvement of its founder Baden-Powell, the growth of scouting to the creation of the 
guiding movement for women. Also deals with the arrival of scouting and guiding in 
Brazil. Demonstrating how the few women were entering the gaps of the scout 
movement, and with the passage of time is inserting in its activities after the co-
education. 
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1. Baden-Powell e a composição do escotismo 

 

 Escoteiros e Bandeirantes, dois movimentos separados, um para meninos e o 

outro para meninas. Duas organizações fundadas por Baden-Powell, uma por meio 

da intenção de pensar elementos educacionais para a juventude, a outra por conta 

da repercussão gerada com o desenvolvimento do escotismo. 

 Em sua autobiografia, Lições da Escola da Vida (2009), o inglês, Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941) nos lembra o quanto a educação está 

perpassando toda a nossa vida quando diz que sua educação veio de vários 

encontros e momentos na “casa, escola, viagens, esportes”, entre outras coisas. 

 Nesses encontros uma mulher foi importante na vida do jovem B.-P.ii, que 

ficou órfão de pai aos três anos, sua mãe Henrietta contribuiu muito com sua 

formação, porque mesmo viúva conseguiu criar seus filhos. Em uma dupla jornada, 

como muitas mulheres atualmente, ainda assim foi “uma das fundadoras da Girls 

High School Movement”(BADEN-POWELL, 2009, p.16), que era um movimento que 

defendia a existência de Escolas Superiores Femininas na Inglaterra. 

 Robert teve uma infância rica, com uma intensa vida ao ar livre. O seu avô o 

almirante Smyth o levava a diversas aventuras. Essas experiências de crianças o 

motivou a pensar em uma forma de passar a outros rapazes um pouco do que havia 

vivido em sua infância. Ele relata que:  

 

Eu também já fui criança. E, quando criança, a melhor época da 
minha vida foi a que passei como um “sea scout” ou explorador do 
mar [...] Logo depois, nas horas de folga da escola, pratiquei, pelos 
bosques, muitas atividades de exploração escoteira, caçando e 
cozinhando coelhos, observando pássaros, seguindo rastros de 
animais, etc. (BADEN-POWELL, 2008, p.22) 

 

 Estudou na escola de Charterhouse em Londres, lugar onde desenvolveu 

suas habilidades esportivas e artísticas.  Em suas memórias indica que não foi um 
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bom aluno em disciplinas que não tinha muita aptidão, como estudar grego, e faz 

uma crítica a educação escolar que para ele “não enxerga mais longe do que a 

instrução” (BADEN-POWELL, 2009, p.301). Com o ingresso no exército, aos 

dezenove, foi ser subtenente do regimento da cavalaria inglesa. Na carreira militar 

ascendeu rapidamente, com experiências em diversos países, como por exemplo, 

da África, em que participou de batalhas contra os Zulus, Ashantís e Matabeles, e 

recebeu o apelido de Impisa (o Lobo que nunca dorme), defendeu também a cidade 

coração da África do Sul, Mafeking, durante dias lutou pela soberania do lugar. 

 Como herói regressou à Inglaterra, e sua popularidade se estendeu por conta 

de um livro seu destinado a formar jovens militares, que já estava sendo utilizado em 

escolas de meninos, o Aids to Scouting (Ajudas à exploração militar) (CCME, 

2000). O forte militarismo da Boys Brigade o levou a pensar em um método de 

cunho mais educacional para esses jovens. 

 Um convite para o grande jogo foi o que alguns rapazes receberam em 1907. 

Foram convidados para participar do primeiro acampamento escoteiro, na ilha de 

Browsea, no Canal da Mancha, contando inclusive com rapazes da Boys Brigade 

escocesa. Foi uma experiência, que se transformou em um desafio para B.-P., 

depois da atividade passou a escrever para a juventude do seu país. 

 Inseriu nos seus escritos e mais tarde no escotismo elementos adquiridos 

com a sua experiência na Índia e África. “Reuniu uma biblioteca especial e estudou 

nestes livros os métodos usados em todas as épocas para a educação e o 

adestramento de rapazes – desde os jovens espartanos, os antigos bretões e os 

peles-vermelhas, até os nossos dias” (HILLCOURT, 2008, p. 15). Depois de estudar 

esses elementos começou a construir o método escoteiro. Lançado em fascículos 

quinzenais o Scouting for Boys (Escotismo para Rapazes - 1908), rapidamente 

se tornou um sucesso. Essa iniciativa levou a centenas de jovens, inicialmente na 

Inglaterra a organizarem de acordo com as indicações de B-P. 

 

2. De escoteiros a bandeirantes 

 

 Scouting “palavra inglesa que significa esclarecimento militar, exploração das 

regiões selvagens e desconhecidas, e escotismo” (HILLCOURT, 2008, p. 15). Esse 
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elemento de exploração, o aprender fazendo, no grande jogo do escotismo, fez com 

que rapidamente surgissem ao redor do mundo patrulhas escoteiras. B.-P. deixou o 

exército para se dedicar ao escotismo, em 1910, para servir ao mundo, em prol da 

paz e contribuir com a formação de cidadãos, do que apenas preparar jovens para 

guerra. 

 O movimento escoteiro de Baden-Powell é baseado fortes valores morais.  No 

escotismo “a fixação dos valores morais e o estabelecimento dos padrões 

disciplinares não podiam ser obtidos através do castigo físico imposto aos meninos, 

mas através de atividades que substituíssem os maus hábitos por ocupações que 

absorvessem a sua atenção” (NASCIMENTO, J., 2008, p.130). Neste ponto 

lembramos como Foucault inicia História da Sexualidade I – a vontade de saber, 

no primeiro capítulo começa com o título “Nós, vitorianos” tratando de como o 

regime vitoriano baseado em fortes valores morais, nos impõe ainda hoje o modelo, 

a norma. Sendo assim, retorno para o processo de formação do movimento 

escoteiro, ocorreu no período de intensa influência da Era Vitoriana, mesmo que 

fundado depois da Inglaterra ter sido governada pela rainha Vitória (1819-1901), um 

momento de intensa repressão moral, toda a carga culturais e moral ainda 

reverberava muito presente no início da formação do escotismo. 

 “O Escotismo é um movimento, não uma organização” (BADEN-POWELL, 

2009), e enquanto movimento poderia ser modificado, recomposto com o tempo, 

com as experiências e com as mudanças. A circunstância que levou B.-P. a criar o 

movimento bandeirante foi a presença de mulheres entre escoteiros. 

 Meninas apareceram uniformizadas, com trajes parecidos aos escoteiros, 

entre os meninos em frente ao Palácio de Cristal, em Londres, no primeiro evento de 

demonstração de técnicas escoteiras, que contou com a presença de seu fundador. 

Sobre esse episódio de 1909, B.-P. disse: “‘somos escoteiras’ disse-me, com ar de 

segurança, uma meninazinha espevitada de mais ou menos onze anos, na primeira 

concentração escoteira” (2009, p.293). 

 

Nas suas notas de organização do livro Escotismo para rapazes, 
Baden-Powell afirmou que o método poderia ser estendido para 
treinamento de meninas. O sucesso que o modelo do pedagogo 
inglês encontrou junto aos rapazes também contaminou as meninas 
das ilhas britânicas, que leram os mesmos textos e começaram a 
praticar as atividades descritas, normalmente organizadas sob a 
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forma de patrulhas e fazendo as devidas adaptações no processo de 
adestramento, mesmo sem colaboração dos adultos. 
(NASCIMENTO, J., 2008, p.71) 

 

 No mesmo ano escreveu o artigo Programa para as Guias (UEB, 1987). 

Como o movimento escoteiro estava em expansão, ao criar as Tropas de Guiasiii, 

pediu auxílio de sua irmã Agnes Baden-Powell para a condução do movimento das 

Guias. Depois do reconhecimento do movimento bandeirante foi publicado o livro 

Como moças podem ajudar a construir o Império – How girls com help bruld 

up the Empire (1912), escrito por B.-P. e sua irmã (UEB, 1987). 

 Na Inglaterra fortemente marcada pela cultura vitoriana. O método para o 

movimento bandeirante teve que sofrer um abrandamento, visto que as meninas 

bandeirantes não foram vistas com bons olhos fazendo atividades culturalmente de 

meninos. O escotismo já vinha rompendo com o estabelecimento de papéis de 

gênero, quando propunha que homens fizessem coisas de mulheres como cozinha, 

costurar, lavar e limpar. Levar mulheres para acampar e enfrentar o mundo 

desconhecido das aventuras não seria uma tarefa fácil. 

 

As meninas eram geralmente seguidas por meninos na rua, que lhes 
atiravam projéteis, ao mesmo tempo gritavam: “Guias, repolhos de 
Bruxelas, aí vão”. As portas das sedes das companhias deviam 
permanecer muitas vezes fechadas, devido ao tumulto muitas 
reuniões tiveram que ser suspensas. (UEB, 1987, p.14) 

 

 O Girl Guiding de Baden-Powell para fadas, bandeirantes, guias e chefes foi 

publicado pela primeira vez em 1918, nele B.-P. escreveu as principais característica 

do Guidismo. Neste texto faz uma análise da inserção da mulher em atividades que 

antes não desempenhava, e diz que “uma mulher capaz de desempenhar bem um 

trabalho é respeitada pelos homens e pelas outras mulheres, que estão sempre 

prontos a seguir-lhes os conselhos; ela se torna um guia. Mais tarde, se tiver filhos, 

ou se educar crianças, será verdadeiramente um guia para eles” (1955, p.74). 

 Agnes assumiu o movimento bandeirante e deixou a presidência em 1918, 

quando Lady Baden-Powell, a esposa de B.-P., ocupou a direção (BOULANGER, 

2011, p.245). Nela permaneceu até 1976, trabalhou pelo crescimento do movimento 
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tendo visitado muitos países pelo mundo inclusive o Brasil, para divulgar e observar 

como estava desenvolvendo-se o movimento. 

 No Brasil a prática do escotismo foi iniciada em 1910, com a fundação do 

Centro Boys Scouts of Brasil, no Rio de Janeiro, por suboficiais da esquadra 

brasileira, que voltaram ao país, no Navio Minas Gerais, vindos da Inglaterra, e 

trouxeram para as terras tupiniquins o método escoteiro, que já era muito difundido 

na Europa (UEB, 2007). 

 Alguns brasileiros em passagem ou residindo na Europa presenciaram o 

início do movimento escoteiro. O tenente Eduardo Henrique Weaver teve contato 

com o sergipano Manuel Bonfim, que encontrava-se em missão de estudos 

pedagógicos pela Europa, para estudar psicologia e pedagogia, a quem solicitou 

auxílio para divulgar o movimento que se espalhava pela Europa. E acabou por 

produzir as primeiras notícias sobre o movimento de Baden-Powell no Brasil, um 

artigo publicado na revista Ilustração Brasileira de 1º de dezembro de 1909, 

intitulado Scouts e a arte de Scrutar em que apresentava o trabalho que vinha 

sendo desenvolvido por Baden-Powell na Inglaterra (CCME, 2000). Alguns trechos 

da revista a Ilustração brasileira: 

  

Que este sistema, que esta educação representa o ideal sob todos 
os pontos de vista, parece-nos indiscutível, que o educar brincando 
seja o meio mais fácil e mais seguro de conseguir resultados reais, 
são e permanentes, porquanto os preceitos são absorvidos de boa 
vontade, sem repugnância, parece-nos fora de dúvidas. 

Para analisarmos do interesse, entusiasmo e carinho com que o 
sistema tem sido acolhido, basta-nos citar que, em um ano 
existência, se esgotou a primeira edição do livro Instrução para 
Scouts, consistindo em 50.000 exemplares; já havia, tão somente na 
Inglaterra, mais de 300.000 moços scouts. E tão aparentes são as 
vantagens do sistema, que a Alemanha, os Estados Unidos da 
América do Norte, a Rússia, a Argentina, o Chile, já têm 
organizações semelhantes. 

Começaremos por bem a frisar que os Scouts não são militares nem 
ao menos militarizados; é essencial que cada moço se compenetre 
de sua independência, do que se espera de sua iniciativa própria, e 
consciência da sua responsabilidade são os elementos formadores 
de caráter. (CCME, 2000, p.3) 
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 Nesses trechos percebe-se o entusiasmo do tenente Weaver com o 

escotismo. Mesmo sendo um militar nota-se que lhe chama atenção que este seja 

um movimento criado por um militar, mas não é militarista, mas um elemento 

educacional em que as crianças aprendem fazendo, e pensa em sua aplicação no 

Brasil. 

 Do termo “scrutar” acabou surgindo a palavra escotismo, e com ela a ABE – 

Associação Brasileira de Escoteiros de 1914, que contou com o apoio de uma 

mulher Jerônima Mesquita, que “residia em Paris e mandou imprimir folhetos de 

propaganda com tradução do código e juramento (Lei e promessa, como 

denominado mais tarde) e de trabalhos de B.-P., e enviou para São Paulo” (UEB, 

2007, p.6). 

 No ano seguinte a Associação Brasileira de Escoteiros instalou em São Paulo 

uma escola de Instrutores para formar chefes escoteiros (NASCIMENTO, J., 2008, 

p.83). No jornal “O escoteiro” de 1945, uma publicação da UEB, no artigo O que é a 

escola de chefes da federação paulista de escoteiros traz indicações sobre a 

formação de chefes no período, e indica que nessa escola os chefes poderiam 

trocas experiências e participar de cursos de formação de chefes, e compreender 

que o “escotismo não passa da união de pessoas de todas as classes, de todas as 

religiões, de todas as idades, que decidiram viver procedendo de maneira 

voluntariamente correta e alegre” (UEB, 1945, p.16). 

 Já existia escotismo em muitas partes do Brasil em 1915. As diversas 

organizações que difundiam sua prática passaram por um longo processo de 

discussão até que fosse fundada a União dos Escoteiros do Brasil – UEB, em 1924, 

com o reconhecimento da Organização Internacional, a WOSM. 

 A ABE implantou escotismo para as mulheres tendo um departamento 

destinado para elas, dirigido por Kathleen Crompton. Posteriormente, em 1915, a 

Associação Brasileira de Escoteiras passou a atuar. Entre suas fundadoras estavam, 

além de Kathleen Crompton, Anna de Queiroz Telles Tibiriçá, Olívia Guedes 

Penteado, Hens Coachman, Carolina Penteado da Silva Telles, Albertina Guedes 

Nogueira, Amélia Sabino de Oliveira e Flora Jaguaribe Ekman (NASCIMENTO, J., 

2008). 
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 No grupo das fundadoras da Associação Brasileira de Escoteiras estavam 

mulheres que eram intelectuais femininas do período. Anna de Queiroz Telles 

Tibiriçá e Olívia Guedes Penteado eram membros do Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo, a segunda criou o Salão de Arte Moderna de 1922, foi a patronesse 

do movimento modernista e participou ativamente da Revolução Constitucionalista 

de 1932iv, assim como o 1º Grupo Escoteiro Paulista filiado a Associação Brasileira 

de Escoteiros. Por essa inclinação em se pensar enquanto escoteiras e ligação com 

a associação de escoteiros acabou por criar divergências entre a Organização 

Paulista de Escoteiras e a Federação das Bandeirantes do Brasil.  

 

As dirigentes da OPE consideravam os uniformes adotados pelas 
bandeirantes inadequados para atividades no campo e muito caros. 
A FBB era freqüentada, predominantemente, por meninas e moças 
mais abastadas economicamente, enquanto as escoteiras e os 
escoteiros, geralmente, eram pessoas de menor poder aquisitivo 
(NASCIMENTO, J., 2008, p.244). 

 

 Depois da fundação em 1919 do movimento bandeirante brasileiro, o 

movimento se desvinculou do escoteiro. Com isso “o movimento bandeirante, no Rio 

de Janeiro, ganhou muita legitimidade em face da sua ação para atender a infância 

pobre de alguns bairros, oferecendo colônia de férias” (NASCIMENTO, J., 2008, 

p.245). O movimento bandeirante foi influenciado pela Igreja Católica, o que 

acabava por ter uma única tendência religiosa, e a desmotivar a atuação de outras 

religiões. E como já foi exposto anteriormente no período da Era Vargas sofre assim 

como o movimento escoteiro com a fiscalização feita pelo Estado varguista de suas 

atividades. 

 Aos poucos as mulheres foram adentrando as brechas do movimento 

escoteiro, com o passar do tempo inserindo-se em suas atividades. Com a guerra 

muitas mulheres passaram a ocupar lugares que eram só para homens. O próprio 

B.-P. diz que “a mulher conquistou o seu lugar e, o que é notável conquistou pelo 

seu próprio merecimento. Todas as mulheres podem, agora, com razão se sentir 

orgulhosas de si mesmas, do se sexo e do que fizeram durante a Grande Guerra” 

(1955, p.209). 
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 Entre essas mulheres que passaram a ocupar lugares de homens está Vera 

Barclay, que colaborou com B.-P. na elaboração do Manual do Lobinho (The Wolf 

Cub´s Handbook) publicado em 1916 (BADEN-POWELL, 1985, p.11). A partir de 

então mulheres passam a poder chefiar as Alcatéias, de meninos de 6 a 11 anos. 

Para Jorge Carvalho do Nascimento, 

 

Após o início da Primeira Guerra Mundial, muitos jovens escoteiros 
tiveram que responder aos apelos do Exército e abandonar as 
práticas do movimento escoteiro, partindo para as frentes de batalha. 
Assim, algumas mulheres tomaram os lugares antes ocupados por 
tais jovens. Elas estavam entusiasmadas com a possibilidade de 
adestrar os escoteiros mais jovens. Uma dessas mulheres 
transformar-se-ia na principal colaboradora de Robert Baden-Powell 
para o ramo dos lobinhos: Vera Barclay. (2008, p.61) 

 

 O elemento maternal da mulher possibilitou sua entrada no movimento 

escoteiro. Com a criação das Alcatéias de lobos, composta por meninos de 6 a 11, a 

mulher passou a ser acionada pelo movimento, para auxiliar os chefes escoteiros no 

trato dos lobinhos, as exigências da idade justificaram a permissão para atuação de 

mulheres no Ramo Lobo. Na II Conferência Escoteira Interamericana em 1948 foi 

adotada pela resolução de nº 53 a recomendação da utilização de chefia feminina 

nas alcatéias, entendendo-se o quanto seria importante para o desenvolvimento do 

Ramo. A presença de mulheres nas tropas escoteiras só foi oficializada no 

escotismo com os processos de co-educação, que instituíram a possibilidade de 

uma educação mista para os grupos escoteiros. 

 Idealizando o movimento escoteiro B.-P. já pensava na sua aplicação para 

mulheres, quando disse que o escotismo “pode ser estendido para o treinamento de 

meninas”. Mesmo assim tendo em vista a constituição moral da sociedade inglesa 

foi preferível criar dois movimentos separados o Bandeirante e o Escoteiro.  

 Em 1915 a Associação Brasileira de Escoteiros tinha um departamento 

voltado às mulheres, em que meninas recebiam o adestramento escoteiro. Muitas 

associações internacionais já adotavam a co-educação e obtinham êxitov. Entre os 

anos 1915 e 1950 vários grupos experimentaram tropas mistas. A UEB autoriza o 

funcionamento do primeiro Clã misto em Porto Alegre Rio Grande do Sul, no ano de 

1968, sendo oficializada onze anos mais tarde. As primeiras Alcatéias Mistas 
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Experimentais começaram a funcionar em 1978. Escoteiras e guias, 

respectivamente, em 1980 e 1981. A partir de 1982, o ramo lobo. 

Entre os anos de 1979 a 1985 o processo de co-educação foi implantado no 

Movimento Escoteiro Brasileiro. O Escotismo passou gradativamente a comportar 

lobinhos e lobinhas, escoteiros e escoteiras, seniores e guias, pioneiros e pioneiras. 

Entretanto, atualmente esta tem sido uma discussão presente no movimento, como 

se trata de uma presença recente de mulheres é preciso pensar como esses 

elementos têm refletido na prática do escotismo. 
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