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Resumo: Esta pesquisa percorre caminhos que levam a pensar o escotismo aliado a história 

da educação da mulher. Tendo por objetivo analisar alguns aspectos do processo de 

implementação da co-educação no escotismo brasileiro. Realizamos uma análise de 

documentos que subsidiaram as discussões acerca da implantação da co-educação no 

movimento escoteiro, orientada por uma pesquisa bibliográfica relacionada ao objeto. Com a 

implementação das tropas mistas no Movimento Escoteiro Brasileiro, o escotismo passou 

gradativamente a comportar mutuamente meninos e meninas. Essa discussões proporcionou 

um escotismo voltado a um pensamento de integração, nessa nova realidade múltipla. 

Percebe-se um comprometimento do movimento escoteiro no que concerne a co-educação, 

mas o reflexo de nossa sociedade patriarcal legou o escotismo a hierarquia dos gêneros, em 

que a mulher pelo ato de educar-se continuou a reafirmar sua condição de submentimento.  

Palavras-chave: Mulher; Co-educação; Escotismo. 

 

 

LAS MUJERES EN LAS TROPAS DE SCOUTS: UNA PROPUESTA 

PARA PENSAR EN LA CO-EDUCACIÓN EN MOVIMIENTO SCOUT 

 

 

Resumen: Esta investigación abarca caminos que conducen a pensar El movimiento de scouts 

en conjunto con la historia de la educación de las mujeres. Con el fin de analizar algunos 

aspectos de la aplicación de la coeducación en movimiento de scouts en Brasil. Se realizó un 

análisis de los documentos que apoyaron las discusiones sobre la aplicación de la coeducación 

en el movimiento Scout, guiados por una búsqueda bibliográfica relacionada con el objeto. 
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Con el despliegue de tropas en el Movimiento Scout brasileño compuesto, se ha ido de 

exploración se comportan entre sí los niños y las niñas. Esta discusión proporciona una 

exploración de nuevo a un pensamiento de integración, esta nueva realidad múltiple. Se 

observa un deterioro del movimiento Scout en relación a la coeducación, sino un reflejo de 

nuestra sociedad patriarcal ha dejado a la jerarquía de exploración de géneros, en los que la 

mujer por el acto de educar se siguió para reafirmar su condición de submentoniana. 

Palabras clave: Mulher; Co-educação; Escotismo. 

 Um lugar para meninas no movimento de escoteiros 

  

 A presença da mulher no movimento escoteiro desvela-se em diversos 

momentos, aos poucos essa instituição vai se modificando para agregá-las. Se 

pararmos para pensar em movimento escoteiro logo recordamos de meninos, 

vestidos com seus uniformes, nos desfiles cívico-militares. Aliás, pensamos eles 

como pequenos militares, são homens, um modelo de bom menino, com bons 

preceitos morais, uma imagem do que ser. 

 Talvez, se pensarmos em Bandeirantes lembraremos das meninas. Este que, 

foi um lugar pensado para elas, não dentro do movimento de escoteiros, mas como 

um elemento à parte. Uma instituição do mesmo fundador Baden-Powell, contudo 

em lugar distinto, e com orientações específicas para o trato com meninas e uma 

metodologia adaptada para a aplicação de suas atividades. 

 Foi à imagem da mulher vestida de “escoteiro”, que provocou Baden-Powell a 

pensar um espaço para as meninas. Em meio a uma demonstração de técnicas 

escoteiras, apareceram em tropas solicitando seu ingresso no movimento. Sendo 

assim, solicitou o auxílio de uma mulher, sua irmã Agnes, que pensou no primeiro 

método para meninas. 

 Essa primeira idéia de escotismo para meninas foi pensada sob a mesma 

condição da entrada de mulher nas salas de aula. Era necessário educar a mulher 

para mantê-la em uma condição de submetimentoiv. Como uma idéia de controlar o 

corpo, para que a mulher continuasse a seguir pelos enquadramentosv feitos a ela.  

 São postos esses dois movimentos em paralelo, supostamente pensamos 

assim, mas a nossa primeira idéia é pensar em escoteiros, dificilmente recordamos 

das bandeirantes. O lugar de menino e o de menina, direcionados por seus sexos 

para o movimento escoteiro ou o movimento bandeirantevi. 
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 O movimento escoteiro foi criado em 1907 quando Baden-Powell 

experimentou suas idéias, adquiridas a partir de leituras e de produção para a 

juventude, em um acampamento, com cerca de 20 meninos, em agosto do mesmo 

ano, na ilha de Browsea (Inglaterra), no Canal da Mancha, que se configurou no 

primeiro acampamento escoteiro realizado no mundo (UEB, 2007, p.2). O fundador 

do escotismo instrumentalizou-se de novas teorias educacionais, como as idéias 

escolanovistas aliadas a sua experiência de vida, para formar o conjunto de 

pensamentos que compôs o “Método Escoteiro” (CARVALHO, 2006, p.269). 

Quando o Escotismo foi criado na Inglaterra, o modelo educacional formal 

pregava uma educação regrada pela disciplina e obediência, como virtudes 

primordiais. A educação era regrada pelo desrespeito as diferenças e impregnada 

de preconceitos. 

A idéia de Baden-Powell contribuiu com uma proposta de formação de jovens, 

para que pudessem superar dificuldades e conflitos internacionais, crises 

econômicas e revoluções culturais. Visto que, foi gestado como resposta a 

realidades vivenciadas por seu fundador, que entendia a necessidade do Escotismo 

modifica-se conforme as mudanças de realidade. Tendo como quatro elementos 

fundamentais: o Propósito, o Método, os Princípios e o Programa Educativo. Sendo 

que, “o Propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens assumam 

o próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar 

plenamente suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, 

como cidadãos responsáveis, participativos e úteis em suas comunidades (...)” 

(UEB, 2007, p.9). 

Seu projeto educativo prevê: a adesão a promessa e a lei escoteira, a 

aprendizagem pelo serviço e pela ação, um sistema de equipes, a formação de uma 

sociedade de jovens, a aprendizagem pelo jogo, um sistema progressivo de 

objetivos e atividades, vida ao ar livre, um marco simbólico, cerimônias para celebrar 

e o estímulo constante de adultos. 

 Já o movimento de bandeirantes foi construído a partir do interesse de 

meninas pelo escotismo. Em 1910 foram criadas as primeiras Companhias de 

Guias. Coube a irmã de Robert, Agnes Baden-Powell a incumbência de escrever o 

Manual das Guias, em 1912. Quando B.-P. casou com Olave St. Clair Soames, sua 
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esposa passou a administrar o Movimento de Guias (Bandeirantes) (UEB, 1987, 

p.14), que é oficializado em 1917, sendo paralelo ao Movimento Escoteiro.   

 A primeira presença da mulher no movimento de escoteiros foi o auxílio de 

Vera Barclay na elaboração do Manual do Lobinho (The Wolf Cub´s Handbook) 

publicado em 1916 (UEB, 1983, p.8). A partir de então as mulheres passam a chefiar 

as Alcatéias, de meninos de 6 a 11 anos, um longo percurso segue até que o 

movimento de co-educação que tornaram Escoteiros e Bandeirantes instituições 

mistas. 

 Admitia-se no escotismo apenas as mulheres como chefes de alcatéiasvii, 

semelhante a sua entrada na sala de aula, as professoras vão ensinar primeiro nas 

séries primárias, ou ensino de primeiras letras. Naquela noção de que mulher com 

seu instinto maternal saberia lidar com essas urgências dessa faixa etária. 

Escoteiros e bandeirantes vão constituir-se em dois movimentos, o primeiro 

destinado a meninos, o outro a meninas até que o processo de co-educação 

estabeleceu educação mista para ambos. O tema co-educação entrou nas 

discussões das conferências mundiais na segunda metade da década de 70, 

resultado da instituição das escolas mistas no ensino escolarizado.   

O Método Escoteiro chegou ao Brasil por meio da Marinha, seus oficiais 

tiveram contato com as idéias do movimento, que estava nascendo na Inglaterra. 

Em novembro de 1910, é fundado o Centro de Boy Scouts do Brasil na cidade do 

Rio de Janeiro. O termo escotismo aparece no Brasil em 1914, quando a ABE – 

Associação Brasileira de Escoteiros é fundada. Em 1915, o escotismo estava 

presente em quase todos os Estados brasileiros (UEB, 2007, p.1).  

Em 1921 a associação filiou-se à organização internacional, com sede em 

Londres, a primeira associação escoteira brasileira reconhecida internacionalmente, 

por Baden-Powell. Em 1924 é fundada a União dos Escoteiros do Brasil-UEB, que 

agregou tanto escoteiros da antiga associação, mais as modalidades do mar e do ar, 

está instituição é a que coordena até os dias atuais a prática do Escotismo no Brasil. 

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-educação. O Ramo Pioneiro experimentou a co-educação no ano de 1968, sendo 

oficializada em 1979. As primeiras Alcatéias Mistas Experimentais começaram a 
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funcionar em 1978 e sua oficialização ocorreu quatro anos depois. Escoteiras e 

guias, respectivamente, em 1980 e 1981.  

 

 

 

O escotismo de lobinho a pioneiro 

 

Inicialmente o Escotismo só estabelecia o método para jovens escoteiros, que 

atualmente compõe a faixa etária de 11 a 15 anos. Foram criadas as Tropas 

Escoteiras, compostas por patrulhas de oito membros cada. Nesse principio, o 

movimento era exclusivamente masculino. 

Junto com a implantação das tropas muitos meninos mais jovens 

apresentavam o desejo de ingressar no movimento. Esses jovens receberam a 

denominação de lobinhos. O ramo lobo inicia-se em 1916 com a publicação do 

Manual do Lobinho (The Wolf Cub´s Handbook) (BADEN-POWELL, 1985). Com um 

universo lúdico orientado pelo livro da Jângal, do indiano Rudyard Kipling, que conta 

a história de Mowgli, o menino lobo. Tendo esse parâmetro, os lobinhos compõe 

uma alcatéia de 24 lobos, subdividida em quatro matilhas de seis lobos cada, numa 

faixa etária de seis e meio a onze anos. 

Os rapazes de 15 a 18 anos são os denominados seniores. Este é um ramo 

que prioriza a aventura em suas atividades, são divididos em patrulha de seis 

membros cada, que compõe uma tropa de 24 seniores. 

O ramo pioneiro criado em 1918 a partir do folheto intitulado Regulamento de 

Rovers, no qual se pretendia estimular os jovens acima de 18 anos, a participarem 

do movimento. Hoje, os jovens de 18 a 21 compõe os Clãs Pioneiros. 

Neste ponto, tratamos o Escotismo eminentemente de caráter masculino. 

Entretanto, quando Baden-Powell criou o Escotismo já vislumbrava que o movimento 

“pode ser estendido para o treinamento de meninas” (UEB, 1987, p. 13). 

    

A co-educação para escoteiros e bandeirantes 



6 

 

  

 Por um tempo estes dois movimentos vão se mantêm afastados, as 

discussões acerca das escolas mistas  incide em pensar Escoteiros e Bandeirantes 

como lugares de co-educação. Para o escotismo havia uma idéia de não ser apenas 

um ambiente misto, juntar meninas e meninos nas tropas escoteiras. O termo co-

educação é pensado de forma gerar modificações na aplicação do método escoteiro, 

que até então era destino apenas a meninos, era preciso educar mutuamente como 

expõe Rubem Suffert,  

 

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) 

  

 Entretanto, assim como a escola o escotismo esbarrou nos enquadramentos 

de nossa sociedade, que ainda tende a pensar esse e outros tantos lugares como 

apenas para homens. Ao passo em que as meninas adentravam as tropas 

escoteiras estes conflitos iam ocorrendo. Como ser esse ambiente harmônico 

proposto pelo Rubem Suffert se este ainda é fortemente marcado pelas delimitações 

impostas pela sociedade? 

 A justificativa para a implantação era que o Escotismo precisava “propiciar 

uma formação mais adequada à criança e ao jovem; possibilitar uma maior 

integração da família no Escotismo; ampliar a participação feminina no Movimento” 

(BADEN-POWELL apud UEB, 1982, p.1).  

 Tinha-se ainda que reafirmar um ideal de mulher, que não convinha com 

espírito aventureiro do escotismo. Quem ia querer suas meninas em acampamentos, 

com outros meninos? Um dos entraves a co-educação no escotismo foi trabalhar a 

imagem que os pais tinham de que mesmo em um espaço educacional suas 

meninas não estariam em contato, durante as atividades, com a presença de 

meninos. Esses grupos escoteiros mistos deveriam incentivar a colaboração dos 

pais por meus de atividades como reuniões, em que se possibilitasse um debate 
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crítico, a comunicação e o planejamento das ações educativas; contar com o auxílio 

dos mesmos em atividades relacionadas as práticas escoteiras; e contar com a 

participação dos interessados em cursos informativos e preliminares (UEB, 1983, 

p.6).  

 O caráter familiar foi uma das motivações e preocupações fundamentais do 

processo de implantação de tropas mistas. Visto que, no universo familiar as 

meninas encontravam a barreira para a permissão do seu ingresso no Movimento 

Escoteiro. Ao passo que propiciava uma discussão acerca da discriminação das 

mulheres no Movimento Escoteiro, obtinha uma maior participação da família, que 

em seus lares conviviam meninos e meninas juntos.  

 Para 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). Sendo 

assim, esse era apenas mais um espaço social em que a mulher poderia partilhar 

atividades em convivência mútua. 

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, o papel da mulher neste ambiente teria a finalidade que segundo Baden-

Powell seria, 

 

O termo Escotismo [...] significa um Sistema de preparação e 
adestramento de cidadãos, através de jogos, tanto para rapazes 
como para moças. As meninas são mais importantes, porque quando 
as mães de uma nação forem boas cidadãs e mulheres de caráter, 
elas farão certamente que seus filhos também tenham essa 
qualidade. (BADEN-POWELL apud UEB, 1982, p.1)  

  

Aqui o escotismo vai transformando a subjetividade da mulher, interferindo de 

forma a pensar que há um destino para menina que é o mesmo reforçado pela 

escola, ela tem que ser mulher de um homem e mãe de outro, que vai cuidar e 

apresentá-lo um modelo do bom cidadão. Essa é uma interferência subjetiva da 

sociedade patriarcal, como uma disciplinarização dos corpos para induzir 
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comportamentos. “É desejo de eliminação da diferença, de normalização do outro” 

(RAGO, 1997, p. 61). 

 O espaço de atividade foi demarcado e delimitado para agrupar atividades 

mistas, deveria contar com um local definido para reuniões e pelo menos uma sede 

administrativa. Com espaços que pudesse comportar atividades em separado e em 

conjunto.  

 Os Grupos Escoteiros poderiam acionar três formas para transformarem-se 

em Grupo Escoteiros Mistos. A primeira, seria 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. 

 A escolha deveria levar em consideração a realidade de cada Grupo 

Escoteiro. No Brasil, entre 1979 e 1984, 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 1980, “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).   

 É preciso pensar também que a co-educação até hoje, no que concerne a 

medida normativa, não representou uma aplicação de co-educação em todos os 

grupos escoteiros. A própria resolução estabelecia duas possibilidades a unidade 

escoteira poderia escolher continuar apenas com efetivo masculino ou adotariam a 

co-educação em um ou mais ramosviii. 

 Atualmente, o movimento é reconhecido como uma instituição extra-escolar e 

entende que “o Grupo Escoteiro deve ter por objetivo tornar-se completo, isto é, ser 

co-educativo e atender aos quatro Ramos, de modo a oferecer aos seus 
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participantes juvenis o Programa de Jovens integral, progressivo e contínuo” (UEB, 

2008, p.16). E define 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 e levando em consideração as realidades locais 
e pessoais, tendo presentes os Princípios, o Propósito e o Método 
Escoteiro.  (Idem, p.20) 

  

 O POR - Princípios, Organização e Regras - da União dos Escoteiros do 

Brasil permite que a existência de grupos, patrulhas ou tropas apenas para meninas 

ou meninos. É facultativo a cada grupo abrir espaço à mulher. Sendo que, ainda 

existem grupos escoteiros que não aceitam o ingresso de meninas. Ainda, continua 

em um pensamento de eliminação da diferença. A mulher ainda não pode ocupar 

esses espaços.  

 As tropas escoteiras têm patrulhas apenas de meninos e outras apenas de 

meninas. Sendo que, por vezes a liderança é exercida por meninos. É preciso 

pensar que a mulher pode mais, do que aquilo que foi lhe dado. Embora, os 

documentos que tratem da co-educação defendam que “a eventual liderança dos 

elementos masculinos, resultante de sua maior experiência escoteira, deve ser 

equilibrada com justas oportunidades de desenvolvimento das meninas e moças e 

de sua chefia, inclusive nas atividades mistas” (UEB, 1983, p.3). 

 Nossa sociedade ocidental reitera uma idéia grega de que a mulher tem uma 

posição social inferior ao homem, o adulto e cidadão. A educação para elas está na 

finalidade de formá-la, para que no futuro transmita valores, uma moral a seus filhos, 

e que cuidem de seus maridos. 

 A escola e o escotismo têm canalizado os melhores alunos em busca de um 

projeto da pólis para a juventude. Estes são lugares de exclusão da diferença. Estes 

espaços não foram pensados para a mulher. O próprio movimento escoteiro foi 

criado em um momento em que o espaço em que se espelhava, a escola, 

enquadrava em espaços distintos homens e mulheres. 

 Também é preciso pensar que, o momento em que o escotismo abriu a 

possibilidade para entrada de meninas, a sociedade não via aquele como um lugar 
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para elas. Assim como tantos outros, um dia também foi a escola, a universidade, o 

mundo do trabalho fora do lar. Mesmo que carregue todo um pensamento patriarcal 

que vê a mulher e não conceber que meninas possam construir autonomia, 

acampar, liderar, e romper com enquadramentos tão impostos, e acionados para 

defender uma superioridade masculina. Em um período as mulheres quase não 

ocupam o lugar público no meio social. 
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