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Resumo: O presente artigo trata de aspectos da presença da mulher no movimento educacional escoteiro.
Para pensar por essa possibilidade, de uma educação que perpassa a vida e produz subjetividades, me
utilizo de autores da Filosofia da Diferença, entre eles estão: Deleuze, Foucault e Guattari. O texto
apresenta uma pesquisa cartográfica desenvolvida com três mulheres que passaram ou ainda participam
do 13º Grupo Escoteiro Uirapuru de Sergipe. Tendo por objetivo cartografar subjetividades de mulheres no
movimento escoteiro. No escotismo e em tantos outros dispositivos educacionais, em seus fundamentos,
são ensinados valores que conduzem as mulheres a enquadramentos sociais, que seria um modelo do que
ser, e, induz demarcações de comportamentos que correspondem a padrões construídos socialmente.

Palavras-chave: subjetividades, escotismo, mulher.

Resumen: Este trabajo se ocupa de los aspectos de la presencia de las mujeres en el movimiento scout.
Pensar por esta posibilidad, de una educación que impregna la vida y produce subjetividades, utilizo los
autores de la filosofía de la diferencia, entre ellos se encuentran: Deleuze, Guattari y Foucault. El texto
presenta una investigación cartográfica desarrollada con tres mujeres que tienen o participan en el 13 º
Grupo de Scouts Uirapuru Sergipe. Tiene como objetivo cartografar subjetividades de las mujeres en el
movimiento scout. E el scout y muchos otros dispositivos educativos, sus fundamentos son valores que
llevan a las mujeres a los marcos sociales, lo que sería un modelo para ser enseñados, e induce
demarcaciones patrones de comportamiento que corresponden a construcción social.

Palabras clave: subjetividades, scouting, mujer.

Introdução

Esta pesquisa aborda aspectos da presença da mulher no movimento educacional escoteiro, pensando o
processo de coeducação[1] e as produções de subjetividades nesse percurso, porque só recentemente o
escotismo passou a ser misto e a promover atividades voltadas a meninos e meninas mutuamente.
Trabalhamos com subjetividades de mulheres que perpassaram o 13º Grupo Escoteiro Uirapuru de Sergipe
(GEU), desde sua criação, em 1983, até os dias atuais.

Este texto baseia-se em pesquisa cartográfica desenvolvida com três mulheres que passaram ou ainda
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participam do Grupo Escoteiro Uirapuru.

Propomos pensarmos o conceito de educação não apenas no sentido escolarizado. Tendo em vista, todo o
legado herdado da modernidade, que nos reafirmou a ideia de que a escola é o lugar para formar o
cidadão, o sujeito uno, e muitas vezes nos esquecemos de que educação está na vida.

O movimento escoteiro assim entendido é um lugar educacional, não escolar e nem extraescolar. Um
território permeado de encontros e desencontros de devires[2] e multiplicidades[3]. Estes se compõem em
movimentos que são de aprendências e ensinâncias, que estão sempre em processo de construção,
produzindo outros movimentos, subjetividades, novos conhecimentos.

Aspectos da co-educação no canto do uirapuru

Neste momento, é mister recordar a referência ao canto do uirapuru que começa este texto. O 13º Grupo
Escoteiro Uirapuru foi autorizado pela UEB a funcionar em março de 1983, passando a ser o décimo
terceiro da Região Escoteira de Sergipe. Iniciou suas atividades pela tropa escoteira com as patrulhas
raposa e tucano, contando com oito escoteiros. Contudo, um grupo escoteiro tem sua fundação efetiva no
dia das primeiras promessas, que, no caso, foram realizadas numa sexta-feira, 13 de maio de 1983, na
Gruta da Pedra Furada, no Município de Laranjeiras, Sergipe[iii].

Inicialmente essa unidade escoteira local se chamava 13º Grupo Escoteiro Universal de Sergipe. Com o
crescimento da denominação religiosa Igreja Universal do Reino de Deus, no final dos anos 90, muitas
pessoas passaram a questionar se o grupo de escoteiro tinha ligação com a Igreja. Desse modo, para
dirimir quaisquer dúvidas, foi necessário mudar de nome para Grupo Escoteiro Uirapuru, por escolha dos
membros juvenis. O uirapuru é um pássaro da Amazônia[iv]. Na segunda entrevista com Akelá, aproveitei
para perguntar sobre a mudança de nome do grupo, já que era chefe durante esse período, e ela indicou
que,

As pessoas ficavam perguntando: é da igreja Universal E a gente não tem nada
contra a religião nenhuma, mas a gente não queria estar vinculado. Como os
desbravadores são da Adventista. Eles pensavam que a gente é da Universal.
Então a gente ficou um ano sem usar nome, usando só GEU. Porque foi uma coisa
que ninguém queria que mudasse essa sigla, mudasse o nome do grupo, mas que
a sigla continuasse a mesma. Quando o grupo fez 16 anos mudou de nome, em
98, mas ficamos um ano sem, para a Região[v] a gente continuava sendo
Universal agora pra gente, a gente não dizia, que era Universal. Ai, depois
pensamos que a gente tem que ter um nome, e como a gente ficou um ano
usando GEU, os meninos foram propondo outros nomes para votar, eu sei que
ficou Universo, Uirapuru, Aracaju, acho que Serigy também, eu sei que foram seis
nomes que deram e ficou cada um defendendo o seu. Ai foi quando um disse bote
Uirapuru, vixe Uirapuru, ai ele foi contar a lenda do Uirapuru. Ai todo mundo
disse vai ser esse, por causa da lenda todo mundo se encantou com o Uirapuru e
ficou Uirapuru.[vi]

Este foi o primeiro grupo de escoteiros em Sergipe a passar pelo processo de coeducação, iniciando pelo
Ramo Pioneiro (1984)[vii] com o Clã misto, depois pelo Ramo Lobinho (1985)[viii] com uma Alcateia
mista, a Tropa de Escoteiras (1986)[ix] e, por último, a Tropa de Guias Escoteiras (1987)[x]. Esses anos
referem-se à solicitação para iniciar as atividade coeducativas, aos poucos os grupos passavam pela
transição até serem autorizados pela UEB a seguir com as tropas mistas.

Desde a fundação do GEU, iniciou-se o estudo acerca do processo de coeducação em curso no escotismo
brasileiro desde que as primeiras alcateias mistas experimentais começaram a funcionar em 1978. Sendo
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oficializada a coeducação de escoteiras, guias e lobinha, respectivamente, em 1980, 1981 e 1982.

O Conselho de chefes, pais e membros do GEU passou a discutir a implantação da coeducação, visto que
se tornava uma realidade necessária. Sendo assim, em 1984, passou a funcionar o Clã misto, já tendo em
seguida sua autorização. Como se tratava do primeiro grupo da região Sergipe a ser coeducacional, era
necessário estudar as propostas de coeducação e promover testes para saber como iniciar a coeducação
no grupo nos outros ramos. Em 1985, foi feita a solicitação para iniciar a coeducação pela alcatéia.
Naquele momento o grupo entendia que “a coeducação no Escotismo sergipano deve ser mais que logo
uma realidade, que é sumamente necessária, haja vista que não podemos continuar negando às meninas
de nossa terra os benefícios que o Movimento Escoteiro proporciona” [xi].

O GEU prosseguiu com o desenvolvimento de atividades mistas na alcateia e permitindo a entrada de
meninas, formando chefes para atuar com a coeducação e promovendo seminários de esclarecimento para
os pais. Entretanto, apenas em 1987, foi autorizada a coeducação na alcateia, muito por conta do
atendimento parcial dos requisitos para coeducação no Ramo Lobo. O que mais impedia o processo de
coeducação era a formação de chefes escoteiros, uma vez que não eram realizados em Sergipe os cursos
que a UEB solicitava para permitir que o chefe pudesse conduzir uma tropa escoteira. Em ofício de maio de
1987, o grupo justifica o atendimento parcial dos requisitos para a existência de uma alcateia mista[xii],
em razão de que a formação de chefes estava em desenvolvimento. Com a opção pela alcateia mista, o
grupo passou a ter meninos e meninas juntos numa mesma seção, o que legou uma experiência quanto a
coeducação mais efetiva e próxima da realidade que vivenciavam.

Quanto ao Ramo Escoteiro, a partir de 1986, iniciou-se a solicitação da de ampliação da coeducação para
as tropas escoteiras, visto que já era desenvolvida nas alcateias de lobos, permitindo assim a inscrição de
meninas em uma tropa de escoteiras, com uma seção de meninas paralela à dos meninos, com a
realização de atividades mistas progressivamente. Depois de um ano teve seu funcionamento autorizado.

Na tropa Sênior, a solicitação se deu em 1987, a coeducação se estendeu para a criação da tropa de guias
(meninas) paralela a tropa de seniores (meninos), seguindo a adoção de seções independentes, que vinha
sendo desenvolvida no Ramo Escoteiro. Um ano depois recebeu sua autorização para o exercício da
coeducação.

Com o desenvolvimento da coeducação no GEU, os chefes realizaram cursos de formação na diretoria
regional escoteira, bem como atividades em conjunto entre meninos e meninas das tropas escoteiras.
Entretanto, a direção regional ia sendo comunicada sobre a situação do desenvolvimento da coeducação
na unidade local. Aos poucos percebeu-se a intenção da junção das tropas escoteiras e da sênior com as
de guias, para se tornarem mistas, tendo em vista o desenvolvimento de suas atividades experimentais
com a coeducação. No ofício de 13 de julho de 1992, destinado ao comissário regional, o representante do
GEU afirmou que “de há muito os nossos escotistas desenvolvem atividades conjuntas, com escotistas do
sexo masculino dirigindo atividades de tropas femininas e vice-versa, sem que fosse constatado nenhum
problema”, indicando ainda que “o tempo de aplicação da coeducação no nosso grupo e as constantes
avaliações do processo qualifica os Escotistas para assumir a responsabilidade de direção de tropas
mistas”[xiii].

Aos poucos o grupo foi implantando a coeducação em suas tropas até torná-las todas mistas, mas foi um
longo processo muito por conta da preocupação não apenas do grupo, como da região em permitir a
presença de mulheres em um movimento que não estava pronto para o convívio mútuo e respeitoso entre
meninos e meninas.

Atualmente, o GEU, tem uma sede para atividades localizada no SEST/SENAT, na Av. Tancredo Neves, n°
5657, no bairro Jabotiana, em Aracaju, Sergipe. Também tem uma sede administrativa situada no Centro
da mesma cidade, na Praça Godofredo Diniz, n° 29. Funciona com duas seções: a alcateia e a tropa
escoteira, ambas mistas.
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Subjetividades de mulheres escoteiras

Iniciamos as entrevistas pensando em três mulheres, as denominamos com nomes relacionados a
elementos do escotismo Raksha, Akelá e Lis. Nessas três fomos encontrando multiplicidades, outras
mulheres em nossas conversas.

A primeira dessas mulheres é Raksha[4], ela passou por todos os ramos escoteiros até se tornar chefe. Ela
é a mãe loba, uma mulher e a intensidade de ser mãe, foi lobinha, escoteira, guia, pioneira, chefe, e hoje
dedica-se a cuidar da cria.

A segunda é Akelá que para a alcateia de lobos é a chefe, no escotismo nunca foi membro juvenil, mas é
uma docente da vida, com ensinamentos, aprendizados e experiência de uma vida dedicada ao
movimento. Ela é chefe de escoteiros no GEU. É voluntária do movimento há 26 anos, e nunca foi membro
juvenil, já entrou como assistente de alcateia.

A terceira, denominada Lis, e com ela me dei conta de como o escotismo está a produzir subjetividades de
mulheres. Esta ex-escoteira carrega consigo o elemento que poucos conseguiram, é lis de ouro, uma das
conquistas mais desejadas pelos escoteiros e escoteiras.

Portanto, pensar as subjetividades dessas mulheres no território do escotismo perpassa por compreender
a experiência de cada uma com o movimento. Essas experiências têm mostrado o tanto de inusitado que
encontram-se nas atividades escoteiras, que diferem dos modelos constituídos e pensados para o
escotismo.

Nesse grande jogo do escotismo, são ensinados e aprendidos conhecimentos, fundamentos, valores que
produzem marcas, aqui trato das possíveis que constroem subjetividades de mulheres no movimento
escoteiro. São linhas que estão a atravessa-las. As palavras de ordem estão a construir discursivamente
essa subjetivação, no escotismo se produz subjetividades específicas, mas não delimitadas, finitas, muito
pelo contrário são permeadas de multiplicidades. Existem linhas de fuga é o que possibilita a potência do
desejo agir. Afinal, as mulheres estão prenhas de multiplicidades[5], de linhas segmentariedades duras e
binárias, estratos, territorialidades, linhas de fuga e movimentos de desterritorializações.

O que resiste aos enquadramentos é a diferença, a singularidade e a criação. Essas subjetividades estão
sendo fabricadas no escotismo, em uma multiplicidade de agenciamentos com diversos elementos que
estão a nos afectar, produzindo sempre outras e infinitas afecções. As linhas de fuga possibilitam romper
as raízes e iniciar diversas outras ligações. Nessa incessante construção, a subjetividade não é total ou
única, por isso desliza em nossas mãos.

Mulheres, ou melhor, mulher é um conceito historicamente e culturalmente construído. Discursivamente
uma concepção dual que separa homens e mulheres, ganhou grau de legitimidade não só social, como
também biológica, em uma sentença universal em seu valor e específica em sua intensidade.

Essa ideia de dualidade homem/mulher acaba por ser uma contradição, em vista da existência das
multiplicidades no mundo, a “sexualidade é uma produção de mil sexos” (DELEUZE e GUATTARI, 1997,
p.72), não é mensurável, a sexualidade está atravessada por devir mulher e pelo devir homem e por
possíveis outros devires. Para isso Foucault nos indica “os humanos são feitos para viver também numa
multiplicidade. O homem é ao mesmo tempo conjugal e social: a relação dual e a relação plural são
ligadas” (FOUCAULT, 1985, p.155).

Raksha, Akelá e Lis estão nesse plano de multiplicidades, o escotismo promove intersecções entre elas.
Buscamos nelas conceitos de mulher, traços, vestígios, algumas linhas. Eu precisava ouvi-las. Os conceitos
vieram carregados pelas suas subjetividades. Para Lis, a ideia que o escotismo passa é de ser apenas para
meninos, e que a mulher tem que se identificar com as atividades.
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Quando eu entrei tinha assim bastante menina, assim é meio complicado. Na
alcateia eu lembro de que tinha poucas meninas eram mais meninos. Então o
movimento é mais visado pra homens. Mais assim de um tempo pra cá, de
muitos anos atrás foi acrescentando mulheres, mas pelo o que eu entendi quando
eu entrei o Uirapuru, o Universal na época foi o que colocou as meninas primeiro,
foi o que acolheu as meninas.[6]

Sua concepção de mulher perpassa sua experiência com o movimento escoteiro, e carrega junto modelos
de ser para menino e menina, afirmando que essas atribuições fazem com que o escotismo seja visto
como um território de meninos. É uma construção que faz com que se produza socialmente e
culturalmente demarcações. Ainda é um problema para o movimento a questão da entrada das mulheres,
o que acaba por potencializar a eliminação da diferença, visto que não é problemático apenas para
mulheres, mas para toda a multiplicidade que não consegue entrar ou permanecer em um grupo escoteiro.

Eu assim, eu sempre gostei. Eu só fui assim, uma primeira vez num
acampamento e fiquei com aquilo, mas... a mulher tem que se identificar na
questão da coisa toda. Porque menino já gosta de subir em árvore, isso e aquilo
outro, menina gosta de ficar mais calma, mais tranqüila. Eu vejo assim. Na época
eu via poucas meninas, mas tinha muitas escoteiras que eu via e muitas guias
também, quando eu era lobinha.[7]

A escoteira-mulher está por desterritorializar a concepção de escotismo como lugar de homem. Sua
presença em tropas vai minando a existência de um território apenas de homens. Entretanto, ainda
permanecem os conceitos sociais que agem a enquadrar homens e mulheres, lembremos que os
enquadramentos nem sempre objetivam um mesmo fim. Os movimentos que enquadram podem nos
confundir. Na mesma fala que Akelá me afirma a potencialidade ativa da mulher no movimento, ela
também repete a ideia do elemento maternal atrelado a mulher.

Eu acho que a mulher tem a mesma importância que o homem no movimento
escoteiro e não me sinto, nem nunca me senti discriminada, por ser mulher. Eu
acho que os lobinhos, eles se identificam mais com a chefe feminina, com a chefe
mulher do que com o homem, eu acho assim, eu tenho essa opinião, eu acho que
pelo lado maternal da mulher, não sei, o lobinho se identifica mais com a mulher.
Isso eu vejo lá no grupo os lobinhos ficam mais comigo e com a chefe, e faz
pergunta mais pra gente mesmo eu não sendo chefe de lobinhos.[8]

No decorrer da fala ela apresenta um conceito de mulher forte e independente. Essa mulher desvia ao
dever ser, ela desliza dos labirintos pré-traçados. “Não somos, portanto, nem maiores nem menores do
que nós mesmos, somos o que inventamos para sermos e, nesta medida, somos potencialmente senhores
da vida” (FELDENS, 2008, p.41).

O processo de produção de subjetividades atua de forma a compor modelos de ser homem ou mulher no
escotismo, de compor jovens entre meninos e meninas cidadãos. É dificultoso produzir linhas de fuga no
emaranhado movimento maquínico de subjetivação. A produção de subjetividade é a matéria-prima das
forças que induzem os enquadramentos. O poder está em todos os lugares, é múltiplo e age sutilmente.
“Quem exerce o poder deve se situar num campo de relações complexas onde ocupa um ponto de
transição: seu status pode tê-lo colocado ali, mas não é esse status que fixa as regras a serem seguidas e
os limites a serem observados” (FOUCAULT, 1985, p.95).
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Considerações Finais

O movimento escoteiro só recentemente aceita meninas em suas tropas, outras experiências com o
escotismo, que não a apresentada nesta pesquisa, pode trazer referenciais sobre essa presença ainda
mais escassas. Trabalhamos com uma experiência, que acabou por atravessar diversas outras. Estas são
mulheres marcadas e tocadas pelo escotismo. A coeducação neste grupo apresenta-se como uma
resistência, mesmo contra outros indicativos e especificações o grupo prosseguiu na tarefa de possibilitar a
existência de tropas mistas. As experiências dessas mulheres nos indicam como não podemos conceber na
educação espaços separatistas e segregadores. Não podemos continuar a enquadrar o outro no nosso
modelo do que ser e o que não ser. Essas delimitações sociais e culturais só agem em prol da exclusão da
diferença. Mulher é vida, multiplicidade, força e devir mulher.
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personalidade, favorecendo a educação recíproca de uns pelos outros e levando em consideração as
realidades locais e pessoais. A coeducação não é, portanto, simplesmente uma questão de reunir crianças
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que ela comporta em ‘intenção’”(p.27).
[4] Refere-se a mãe loba da história de Rudyard Kipling no livro da Jângal (2002), em que Raksha cuida
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[5] Para Deleuze e Guattari (1995) “as multiplicidades são a própria realidade, e não supõe nenhuma
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unidade, não entram em nenhuma realidade, e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as
totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e aparecem nas
multiplicidades”(p.8).
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[7] Entrevista com Raksha no dia 09/10/2011.
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[xi] Ofício expedido pelo 13º Grupo Escoteiro Universal, nº 006/1988, de 01/07/1988 – destinado ao
comissário regional da UEB/SE.
[xii] Ofício expedido pelo 13º Grupo Escoteiro Universal, nº 05/1987, de 19/05/1987 – destinado ao
comissário regional da UEB/SE.
[xiii] Ofício expedido pelo 13º Grupo Escoteiro Universal, nº 10/1992 – 13/07/1992 – destinado ao
comissário regional da UEB/SE.
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