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RESUMO: 

Este artigo tratar do processo de co-educação, ao qual foi submetido o escotismo brasileiro, 
entre os anos de 1979 a 1985. O Escotismo em sua origem (1907) foi destinado a jovens 
meninos ingleses, seu fundador Baden-Powell não esperava o sucesso que o método escoteiro 
adquiriu rapidamente, ganhando adeptos inclusive do gênero feminino. As meninas foram aos 
poucos ganhando espaço nas Tropas de Escoteiros, o movimento teve que rever seus métodos. 
Este texto tem por objetivo analisar o conteúdo das propostas para implantação deste modelo 
no universo educacional no Brasil. Realizamos uma análise de documentos, que subsidiaram 
as discussões acerca da implantação da co-educação no movimento escoteiro, orientada por 
uma pesquisa bibliográfica. O processo de co-educação procurou rever a distorção de meninos 
e meninas viverem em uma realidade múltipla, mas no universo escoteiro eram separados por 
sexos, entre bandeirantes e escoteiros.  

Palavras-chave: Escotismo brasileiro – co-educação – gênero.    

 

THE “SCOUTING FOR BOYS” FOR GIRLS:                                  

 THE PROCESSE OF CO-EDUCATION IN BRAZILIAN SCOUTING (1979 TO 1985) 

 

ABSTRACT: 

Baden-Powell, when he created the scout movement in 1907, guided activities that scouts 
were performed by boys of his country. I did not expect the success that the method scout 
acquired rapidly gaining adherents including gender females, even though it was created for 
boys. The girls were slowly gaining ground in scout troops. This article aims to address the 
transition to coeducation, which was submitted to the brazilian scouts, between the years 1979 
to 1985. We conducted an analysis of documents, which supported the discussions on the 
implementation of co-education in scouting brazilian, guided by a literature search. The 
process of co-education sought to review the distortion of boys and girls live in a multiform 
reality, but in the universe scout were separated by sex, among scouts and guides. 

Kewords: Scouting brazilian - coeducation - gender. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por toda a História homens e mulheres duelam por espaços, discursos que analisaram 

as relações de gênero cunharam uma idéia de sexo oprimido e outro privilegiado. Neste 

sentido Joan Scott argumenta que as análises sobre os papéis sexuais e o simbolismo sexual 

devem possibilitar a transposição ou quebra de modelos de entendimentos. Visto que “a 

igualdade é um principio absoluto e uma prática historicamente contingente. Não é a ausência 

ou a eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la 

ou levá-la em consideração” (SCOTT, 2005, p.15). 

As interpretações sobre co-educação no escotismo não desvelam apenas histórias de 

meninas escoteiras, ou somente meninas, mas também seus irmãos, pais, mães, familiares, 

amigos, que perpassam suas histórias, moldam e incidem em marcas nas trajetórias dessas 

meninas, como nos indica Mary Del Priore, “a história das mulheres não é só delas é também 

aquela da família, da criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu corpo, da 

sua sexualidade, da violência que sofreram e que praticaram, da sua loucura, dos seus amores 

e dos seus sentimentos” (DEL PRIORE, 2009, p.7). 

Baden-Powell quando criou o movimento escoteiro em 1907 propôs que atividades 

escoteiras fossem realizadas pelos meninos de seu país. Não esperava o sucesso que o método 

escoteiro adquiriu em pouco tempo entre meninos e meninas, perpassando tanto o masculino 

como o feminino. Mesmo tendo sido criado para rapazes, o sexo oposto foi aos poucos 

ganhando espaço nas Tropas de Escoteiros. Com o tempo as discussões acerca da co-

educação tornaram-se uma constante dentro do movimento. No Brasil o processo de co-

educação ocorreu entre os anos de 1979 a 1985. A iniciativa que procurou rever distorções 

entre movimento escoteiro e realidade social acabou por promover uma nova orientação 

pedagógica para o escotismo. 

  

1. ENTRE ESCOTEIROS E BANDEIRANTES 

 

No livro base do Escotismo, Baden-Powell traçou inicialmente as orientações para a 

prática do método escoteiro. Neste texto indicava que tais atividades se destinavam a 
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meninos, sendo que o livro publicado pelo fundador chamava-se Scouting for boys (Escotismo 

para rapazes) (BADEN-POWELL, 2000, p.8). 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, o reconhecido “Escoteiro-Chefe Mundial” 

desde muito jovem sempre teve um espírito de explorador, usufruiu de uma intensa vida ao ar 

livre (HILLCOURT, 2008, p. 11). Teve uma intensa vida militar, combateu na África pelo 

exército inglês, onde aprendeu com os Zulus muitos dos elementos ritualísticos empregados 

no movimento escoteiro. Retornou a Inglaterra como herói de guerra, e por conta de sua 

atividade militar, obteve muito prestígio na sociedade inglesa que acolheu suas idéias, 

fazendo o sucesso de seus livros. 

O livro denominado Scouting for boys ganhou traduções por todo o mundo. O termo 

Scouting é uma palavra inglesa, que significa “esclarecimento militar, exploração das regiões 

selvagens e desconhecidas, e Escotismo” (BADEN-POWELL, 2000, p.8).  

Muitas patrulhas escoteiras surgiram não só em território inglês. Em 1910, o escotismo 

havia crescido tanto que B.-P. compreendeu que isso seria a obra de sua vida. Entendeu que 

seria muito mais válido contribuir com a formação de cidadãos, e de uma geração com boa 

cidadania, do que apenas preparar jovens para guerra. Pediu dispensa do Exército e passou a 

servir ao mundo por meio do Escotismo. No ano de 1912 o Escotismo passou a ser conhecido 

como “Fraternidade Mundial” (UEB, 1987, p.9). 

Assim como os meninos, meninas inglesas também demonstram o interesse em 

ingressar no Movimento Escoteiro. Em um evento destinado a escoteiros, no ano de 1909, 

Baden-Powell estava preste a ministrar uma demonstração de técnicas escoteiras quando se 

deparou com patrulha de meninas uniformizadas em frente ao Palácio de Cristal, em Glasgow 

(Reino Unido). A presença de meninas interessadas em ingressar no Movimento, o provocou 

a pensar uma forma de adequação do Método às meninas. Escreveu, no mesmo ano, um artigo 

intitulado Programa para Guias (UEB, 1987, p.14), em que já definia noções gerais para a 

prática do método escoteiro pelas meninas. Em 1910 foram criadas as primeiras Companhias 

de Guias. 

Coube a irmã de B.-P., Agnes Baden-Powell a incumbência de escrever o Manual das 

Guias, em 1912. Quando B.-P. casou com Olave St. Clair Soames, sua esposa passou a 

administrar o Movimento de Guias (Bandeirantes) (UEB, 1987, p.14), que é oficializado em 

1917, sendo paralelo ao Movimento Escoteiro. Em 1921, o fundador do escotismo, escreveu o 
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livro Girl Guiding, em que apresentava características específicas do método escoteiro para as 

guias. 

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

Movimento Escoteiro Brasileiro. O Escotismo passou gradativamente a comportar 

mutuamente lobinhos e lobinhas, escoteiros e escoteiras, seniores e guias, pioneiros e 

pioneiras.  

 

2. A CO-EDUCAÇÃO NO MOVIMENTO ESCOTEIRO 

  

O debate em torno da co-educação estava em voga, por conta da discussão acerca da 

passagem das escolas tradicionais para escolas mistas.  A Fraternidade Escoteira nasceu como 

resposta a realidades vislumbradas por B.-P., que sempre quis que o escotismo fosse se 

modificando conforme as mudanças de realidade. O Escotismo seria “uma resposta constante, 

suficiente, precisa e simples, às situações de mudanças da realidade que os tempos e as 

regiões apresentavam ao grande desafio de sempre: Formar o Homem” (BALLESTEROS, 

1980, p.1).  

O movimento que se inicia com patrulhas de escoteiros, logo precisou criar as 

Alcatéias de Lobinhos, Clãs Pioneiros e as Bandeirantes. Mas no princípio as mulheres não 

estavam realmente integradas. Em 1980, o movimento escoteiro chegou à conclusão de que 

estavam aplicando um Escotismo que descriminava sexualmente. 

O universo social de escoteiros e bandeirantes era plural, mas dentro do movimento 

meninos e meninas eram separados, estava sendo aplicado um escotismo desvinculado da 

realidade. Seria necessário adequar o movimento escoteiro a co-educação. 

Durante as conferências mundiais ficou decidido o estabelecimento do convênio 

mundial entre o Movimento Escoteiro e o Movimento de Guias Escoteiras Mundial 

(Bandeirantes). Segundo os relatórios de tais reuniões, o Escotismo foi criado para o ser 

humano, sem distinção de sexo, por conta disso o movimento decidiu pela implantação da co-

educação (UEB, 1981, p.2).  

A Associação Mundial das Guias e das Bandeirantes e a Organização Mundial do 

Movimento Escoteiro eram duas organizações independentes. Compartilhavam os mesmos 

princípios fundamentais, baseados na promessa e Leis estabelecidas pelo fundador Baden-
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Powell. As duas organizações mantinham relações em todos os seus âmbitos internacional, 

nacional e local (NAGY, 1982, p. 1). 

A associação escoteira se destinava principalmente a meninos, mas com a co-educação 

o movimento escoteiro entendeu que seus objetivos poderiam ser melhor atingidos mediante 

uma colaboração total e equitativa de meninas e meninos numa unidade. Em acordo com a 

organização bandeirante, o Movimento Escoteiro passou inscrever moças como membros. 

Esse passa a ser um dos objetivos do Movimento Escoteiro, tendo em vista a realidade social 

de escoteiros e bandeirantes, que convivem entre si, mas no escotismo são separados ou 

excluídos.  

A recomendação era de que a co-educação fosse implantada aos poucos, sendo fruto 

do devido debate, observando o desenvolvimento dos jovens de cada região. Os pais deveriam 

ser esclarecidos, para não alimentar estereótipos e promover a devida integração. Os Chefes 

deveriam conhecer os programas de educação sexual dirigido nas escolas e incentivar o 

respeito mútuo.  A transição deveria ser planejada, porque a escolha pela co-educação deveria 

ser livre, de acordo com a conscientização de cada dirigente. 

A co-educação necessitou do trabalho conjunto da Associação Mundial da Guias e a 

Organização Escoteira Mundial. A discussão acerca da co-educação deixava de ser acadêmica 

para se tornar uma realidade exigente e imediata.  O conceito de co-educação aplicado pelo 

Movimento Escoteiro indicava que, 

 

A co-educação é um processo pelo qual meninos e meninas, rapazes e moças 
vivenciam um plano educacional para um melhor e mais harmônico 
desenvolvimento da personalidade, favorecendo a educação recíproca de uns 
pelos outros e levando em consideração as realidades locais e pessoais. Isto 
tendo presente os fins e o método do Escotismo. A co-educação não é, 
portanto, simplesmente uma questão de reunir crianças e jovens de ambos os 
sexos. (SUFFERT, 1980, p.1) 

 

Os Grupos Escoteiros teriam três formas para transformarem-se em Grupo Escoteiros 

Mistos. A primeira, forma seriam as seções paralelas ou independentes, em que um Grupo 

Escoteiro com uma seção feminina realizaria atividades eventuais e progressivas com a Seção 

Masculina. A segunda, denominada seções integradas, agregaria meninos e meninas em uma 

mesma Tropa, mas em patrulhas ou matilhas distintas por sexo. A terceira, chamada seções 

mistas seriam formadas por equipes mistas com equilíbrio numérico entre meninos e meninas, 

com Chefia Mista. 
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Os modelos foram adotados pelas associações escoteiras pelo mundo. No Cone Sul, no 

ano de 1981, a Associação de Guias y Scouts de Chile atuou basicamente com seções 

independentes. O Instituto Nacional de Scoutismo Argentino encontrou nas seções 

independentes mistas o modelo ideal. A União dos Escoteiros do Brasil testou o sistema de 

tropas mistas, iniciando pelas alcatéias. A Asociación de Scouts do Paraguay resolveu adotar 

em caráter definitivo a presença de meninas e moças, em seções mistas. O Boys Scouts Del 

Uruguay adotou a co-educação, inicialmente, somente para o ramo Pioneiro (Rovers – jovens 

de 18 a 21 anos) (SÜFFERT, 1981, p.1). Nesses países, não houve restrição de ingresso de 

moças. As Chefas passaram a ter formação para atuar nas seções. 

A escolha deveria levar em consideração a realidade de cada Grupo Escoteiro. No 

Brasil, entre 1979 e 1985, em 16 Grupos Escoteiros Experimentais, 11 testaram o 

funcionamento de Tropa de Guias Escoteiras em paralelo a Tropas de Seniores, notou-se um 

rápido crescimento em menos de dois anos. Segundo Rubem Suffert, em meados da década de 

80,  

 

A prática vem demonstrando que nos Grupos Escoteiros Mistos, aumenta 
bastante a participação da família no Movimento Escoteiro, e inclusive é 
maior o número de pais que aceitam assumir funções de Chefia. A causa 
provável é que a família se sente amplamente integrada no Escotismo, 
favorecendo também o ambiente familiar no próprio Grupo (SUFFERT, 
1980, p.2). 

 

O caráter familiar realmente foi uma das motivações e preocupações fundamentais do 

processo de implantação. Ao passo que a co-educação propiciava a formação integral aos 

membros da Associação, propunha uma eliminação à discriminação das mulheres no 

Movimento Escoteiro, obtinha uma maior participação da família, e, também encontrava no 

meio familiar uma barreira para a permissão do ingresso de suas meninas no Movimento 

Escoteiro. 

 

3.  O MÉTODO ESCOTEIRO PARA MENINAS 

 

No Brasil desde a primeira metade do século XX as concepções educacionais, 

reiteravam a posição secundária do ser feminino dentro da educação, como argumenta 

Guacira Lopes Louro: 
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(...) a educação da mulher seria feita, portanto, para além dela, já que sua 
justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou necessidades, 
mas em sua função social de educadora dos filhos ou, na linguagem, 
republicana, na função de formadora dos futuros cidadãos (PRIORE, 2009, 
p.447). 

 

As meninas ganhavam espaço antes destinado apenas a meninos nas tropas escoteiras, 

mesmo assim o pensamento que encontrava-se nos documentos de co-educação defendiam a 

entrada de meninas no escotismo a fim de formar mulheres que irão contribuir com a 

formação do caráter de seus filhos, no futuro. O método escoteiro destinado as meninas 

defendia que as guias atuariam no serviço a sociedade (BADEN-POWELL, 1984, p.4). 

Sendo assim, a inserção de meninas na fraternidade atendia a um propósito de 

proporcionar um ambiente repleto de atividades extra-escola. Sua prática iria contribuir para 

uma socialização, que estaria mais próxima com a realidade vivida no momento. Baden-

Powell entende que a finalidade do escotismo para as meninas seria, 

 

(...) é atrair meninas pelo encanto de uma alegre camaradagem, por um 
uniforme bem cuidado, por jogos e concursos agradáveis(...) é fornecer uma 
distração e um passatempo sadios, mas que não signifiquem perda de tempo. 
Em nossos dias, não podemos permitir às crianças, nenhum desperdício de 
um tempo que lhes é preciso na reparação para a vida. O Guidismo, sem 
fatigá-las, oferece às moças um ideal e uma atividade suplementar, que não 
impedem a presença à escola (BADEN-POWELL, 1993, p. 11). 

 

O termo guia vincula-se a um renomado corpo militar que atuou na Índia, enquanto 

B.-P. serviu ao exército. Para o fundador do Escotismo a mulher que fosse “capaz de 

desempenhar bem um trabalho é respeitada pelos homens e pelas outras mulheres, que estão 

sempre prontos a seguir-les os conselhos; ela se tornará um guia” (BADEN-POWELL, 1984, 

p.7). 

 

4. O ESCOTISMO BRASILEIRO E A CO-EDUCAÇÃO 

 

O escotismo brasileiro desde 1915 apresenta referências às meninas dentro do 

movimento (UEB, 1982, p.1). Entre 1915 e 1950 alguns grupos experimentaram a co-
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educação. O Ramo Pioneiro experimentou a co-educação no ano de 1968, sendo oficializada 

em 1979. As primeiras Alcatéias Mistas Experimentais começaram a funcionar em 1978, sua 

oficialização ocorreu quatro anos depois. Escoteiras e guias, respectivamente, em 1980 e 

1981.  

O escotismo comportava os Ramos: Lobo, Escoteiro, Sênior e Pioneiro. As faixas 

etárias por Ramo Escoteiro seriam: 

 

TABELA DE FAIXA ETÁRIA PARA O MOVIMENTO ESCOTEIRO 

RAMO EFETIVO MASCULINO EFETIVO FEMININO 
Lobinho 7* a 10 anos 7* a 9,5 anos 
Escoteiro 11 a 14 anos 10,5 a 13 anos 
Sênior 15 a 17 anos - 
Pioneiro 18 a 23 anos 17 a 23 anos 
(*Podendo aceitar crianças de 6,5 anos, desde que alfabetizadas e em escola)  

Fonte: Informativo da União dos Escoteiros do Brasil - Ano 1982. 

 

Nesta tabela que delimita as faixas etárias por ramos escoteiros, atribui idades distintas 

para meninos e meninas, na época levou-se em consideração a diferença de desenvolvimento 

entre os gêneros.  

A implantação da co-educação se dá entre 1979 e 1983 para o Ramo Lobo. Em 1983 

para o Ramo Escoteiro, e o Ramo Sênior dois anos após. Para receber o gênero feminino 

dentro movimento, os Grupos Escoteiros precisaram se adequar a alguns pré-requisitos para 

receber lobinhas, escoteiras, guias e pioneiras. 

As exigências perpassavam por ter permissão de funcionamento concedida pela União 

dos Escoteiros do Brasil; contar com um local definido para reuniões e pelo menos uma sede 

administrativa; ter um Chefe de Grupo com pelo menos 25 anos, 2º grau completo e com 

formação específica voltada a Chefia; ter Chefes de Seções, dispensada a Chefia de Alcatéia, 

com 2º grau completo, e com formação específica para o respectivo ramo. No caso de seções 

mistas, seria necessário chefes de ambos os gêneros (UEB, 1982, p.2). 

Para receber lobinhas o grupo deveria esperar a autorização, e promover o debate, 

analisando os documentos fornecidos pela UEB. As atividades mistas no deveriam ser 

estimulados, bem como a promoção de estágio de escotistas, se possível, em seções mistas, 

além da participação de cursos de co-educação. 
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A justificativa para implantação da co-educação indica que este perfil educacional 

propicia uma formação mais adequada à criança e ao jovem. Além de possibilitar uma maior 

integração da família com o Escotismo, e ampliar a participação feminina no Movimento, 

eliminando essa discriminação (idem, p.2). 

As providências a serem adotadas pelos grupos no recebimento de lobinhas seriam: 

promover a discussão entre os chefes sobre co-educação; verificar a opinião dos pais; abrir 

inscrição para lobinhas e fazer o convite para o ingresso de meninas dessa faixa etária; fazer 

um planejamento anual com atividades co-educativas; formar chefia capaz de lidar com as 

atividades mistas; e promover avaliações da aplicação do programa. A recomendação é de que 

a co-educação iniciasse pelo Ramo Lobo. 

A chefia deveria estabelecer um estudo sobre o tema, para definir a faixa etária a ser 

adotada pela Tropa Escoteira e o cronograma de implantação da co-educação. Fazer um 

planejamento anual ou semestral das atividades. Fazer avaliação dos trabalhos realizados 

entre rapazes e moças. 

Meninas e meninos deveriam participar de atividades mistas, que deveriam ser 

programadas pela Chefia masculina e feminina em conjunto, levando em consideração 

experienciais anteriores de educação mista. Tendo o cuidado para não propor jogos violentos 

e noturnos muito demorados, propiciando atividades com equipes mistas. As instalações 

devem ter alojamentos separados, a chefia deve ficar com crianças do mesmo sexo, dispor de 

sanitários específicos e chuveiros. 

Para o escotismo a participação dos pais nesse processo era essencial. Realizar a 

reunião de pais para informá-los sobre as atividades e ações educativas para os próximos 

meses, a fim de estimular a colaboração da família com o movimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A década de 80 foi marcada pela implementação do processo de co-educação no 

Movimento Escoteiro Brasileiro. O Escotismo passou gradativamente a comportar 

mutuamente lobinhos e lobinhas, escoteiros e escoteiras, seniores e guias, pioneiros e 

pioneiras, a fim de promoverem a prática do escotismo.  

Desta forma, a iniciativa de instituição da co-educação foi uma tentativa de sanar a 

questão da discriminação sexual visualizada dentro do escotismo desde sua criação. As 

discussões sobre a implantação de tropas mistas proporcionou um escotismo voltado a um 

pensamento de integrar meninos e meninas, nessa nova realidade múltipla. 

 

Esta análise fundamentou-se em indicações contidas nos documentos, que orientam os 

processos de co-educação. Possivelmente, na prática, o processo pode não ter transcorrido tal 

qual a proposta da Organização Escoteira Mundial. Entretanto, percebe-se um 

comprometimento do movimento escoteiro com a questão da co-educação. Mesmo sendo um 

movimento criado para meninos, aos poucos em seu processo de desenvolvimento e ao 

interesse de meninas, o método escoteiro teve que rever suas indicações para inserir as 

meninas no movimento. 
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