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Apresentação
O Escotismo é um movimento educacional para jovens,

com a colaboração de adultos, voluntário, sem vínculos
político-partidários, que valoriza a participação de pessoas
de todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com
o Propósito, os Princípios e o Método Escoteiro concebidos
pelo fundador, Baden-Powell.

Oferecido a milhares de jovens, graças ao trabalho
voluntário de adultos que se preocupam com a construção
de um mundo melhor, o Movimento Escoteiro procura
alcançar o maior número possível de crianças e jovens, com
a formação de Grupos Escoteiros em todos os bairros e
cidades.

Este documento reúne informações básicas, úteis para
pessoas que acreditam na juventude e na possibilidade de
contribuir para sua educação através do Escotismo. Nas
páginas seguintes são apresentados todo os passos
necessários, orientações e explicações, para a formação de
um Grupo Escoteiro.

Desejamos que todos os que tomem contato com este
documento se interessem na constituição de um Grupo
Escoteiro, tomando parte neste maravilhoso Movimento e
tornando possível que mais crianças e jovens possam
praticar atividades sadias, relacionadas ao seu
desenvolvimento pessoal, utilizando o Método de educação
não formal que maior sucesso alcançou em todo o mundo.
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O Movimento Escoteiro constinui a mai-
or organização mundial de jovens, reunindo cer-
ca de 28 milhões de membros em 216 países e
territórios. No Brasil são aproximadamente 70
mil associados, entre jovens e líderes adultos,
que fazem parte da União dos Escoteiros do
Brasil, que reúne todos os que praticam Esco-
tismo em nosso país.

Propósito do Escotismo

O Propósito do Movimento Escoteiro é
contribuir para que os jovens assumam seu pró-
prio desenvolvimento, especialmente do cará-
ter, ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais, sociais,
afetivas e espitituais, como cidadãos responsá-
veis, participantes e úteis em suas comunida-
des, conforme definido no Projeto Educativo da
União dos Escoteiros do Brasil.

Os Princípios

Os Princípios do Escotismo são defini-
dos na Promessa Escoteira, base moral que se
ajusta aos progressivos graus de maturidade do
indivíduo:
a) Dever para com Deus
b) Dever para com o Próximo
c) Dever para consigo mesmo

A União dos Escoteiros
do Brasil, “UEB”, funda-
da em 4 de novembro
de 1924, é uma socie-
dade civil de âmbito na-
cional, de direito priva-
do e sem fins lucrativos,
de caráter educacional,
cultural, beneficente e
filantròpico, reconheci-
da de utilidade pública,
que congrega todos
quantos pratiquem o
Escotismo no Brasil.
(Estatuto da UEB - Art.
1o)

Fundamentos do Escotismo

FLOR DE LIS
SÍMBOLO DA UEB
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O Método Escoteiro
O Método Escoteiro, com aplicação efi-

cazmente planejada e sistematicamente avalia-
da nos diversos níveis do Movimento, caracte-
rizando-se pelo conjunto dos seguintes pontos:
a) Aceitação da Promessa e Lei

Escoteira;
b) Aprender Fazendo;
c) Vida em equipe;
d) Atividades progressivas, atraentes e

variadas;
e) Desenvolvimento pessoal com orienta-

ção individual.

A Missão do Escotismo

A missão do Escotismo é contribuir para
a educação dos jovens, por meio de um sistema
de valores baseado na Promessa e na Lei
Escoteiras, para ajudar a construir um mundo
melhor onde as pessoas se realizem como indiví-
duos e desempenhem um papel construtivo na
sociedade. Isto é alcançado:
• envolvendo-os, durante os anos de sua for-
mação, em um processo de educação não for-
mal;
• utilizando um método específico que torna cada
jovem agente principal de seu próprio
desenvolvimento,como uma pessoa
autoconfiante, solidária, responsável e compro-
metida; e
• auxiliando-os na construção de um sistema de
valores baseado nos princípios espirituais, soci-
ais e pessoais expressos na Promessa e Lei.

PROMESSA
Prometo pela minha honra
fazer o melhor possível
para:
Cumprir meus deveres para
com Deus e a minha Pátria;
Ajudar o próximo em toda e
qualquer ocasião;
Obedecer a Lei Escoteira

LEI ESCOTEIRA
I. O escoteiro tem uma só

palavra; sua honra vale
mais do que a própria
vida.

II. O escoteiro é leal.
III. O escoteiro está sempre

alerta para ajudar o
próximo e pratica
diariamente uma boa
ação.

IV. O escoteiro é amigo de
todos e irmão dos
demais escoteiros.

V. O escoteiro é cortês.
VI. O escoteiro é bom para

os animais e as plantas.
VII. O escoteiro é obediente

e disciplinado.
VIII. O escoteiro é alegre e

sorri nas difiduldades.
IX. O escoteiro é econômico

e respeita o bem alheio.
X. O escoteiro é limpo de

corpo e alma.



4

Como surgiu o Escotismo
Em 22 de fevereiro de 1857, nascia em

Londres Robert Stephenson Smith Baden-
Powell, que se tornaria o fundador do Movi-
mento Escoteiro.

Baden-Powell, como era conhecido, se-
guiu a carreira militar e rapidamente foi promo-
vido a todos os posto,  sendo, inclusive, o mais
jovem  militar a alcançar o posto de general.do
Exercíto Britânico.

Passou por ricas experiências de vida,
desde o ambiente criativo em que viveu a infân-
cia e adolescência,  mas principalmente quando
em serviço na África e Índia. Em várias oportu-
nidades teve contato com jovens, em especial
durante os 217 dias em que defendeu Mafeking
de um cerco, durante a Guerra do Transvaal.

De regresso à Inglaterra, já como heroi
nacional, “B-P” preocupou-se em oferecer um
sistema educacional aos jovens, baseado em
atividades ao ar livre. Aprofundou seus estudos
sobre educação e, em 1907, realizou o primei-
ro acampamento escoteiro na Ilha de Brownsea.

No início de 1908 foi publicado o livro
“Scouting for Boys” (Escotismo para rapazes),
que se tornou uma verdadeira “febre” na juven-
tude da época, desencadeando um Movimento
que expandiu-se e alcançou rapidamente todo
o mundo.

A história completa do Fundador do Movimento Es-
coteiro é encontrada em vasta literatura a venda nas
Lojas Escoteiras

ROBERT BADEN-POWELL
FUNDADOR DO ESCOTISMO

PRIMEIRA EDIÇÃO DO LIVRO
ESCOTISMO PARA RAPAZES

SÍMBOLO DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DO MOVIMENTO

ESCOTEIRO
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O Programa do Escotismo
O Programa educativo do Escotismo,

aplicado de acordo com o Método e funda-
mentado nos Princípios, é composto por um
conjunto de atividades e conhecimentos que o
jovem deve desenvolver, que resultam em ex-
periências educativas e contribuem para o cres-
cimento pessoal, o aumento da autonomia e
capacidade de assumir responsabilidades.

Existem 4 Ramos, formados de acordo
com faixas etárias que caracterizam diferentes
etapas de desenvolvimento:
• Ramo Lobinho,  de 7 a 10 anos.
• Ramo Escoteiro, de 11 a 14 anos
• Ramo Sênior,  de 15 a 17 anos
• Ramo Pioneiro, de 18 a 20 anos.

Organização Escoteira
Existe uma Associação de abrangência

nacional, que é a União dos Escoteiros do Bra-
sil, e que é subdividida em Regiões Escoteiras,
geralmente uma por Estado,  que são respon-
sáveis pela promoção, orientação e coordena-
ção doMovimento em suas áreas de atuação.

Os Grupos Escoteiros, que fazem parte
da Região Escoteira, são os órgãos mais im-
portantes dessa estrutura, pois é neste nível que
acontece a aplicação do Escotismo.

Um Grupo Escoteiro completo é com-
posto de pelo menos uma Seção de cada Ramo,
tem seus próprios órgãos de direção e uma
grande autonomia.

A Seção é a unidade do
Movimento Escoteiro que
congrega os membros de
um mesmo Ramo. Confor-
me os Ramos, as Seções
de um mesmo Grupo  Es-
coteiro podem ser:

 Ramo Lobinho: Alcatéia
de Lobinhos, Alcatéia de
Lobinhas ou Alcatéia Mis-
ta. Uma Alcatéia não deve
ter mais do que 24
lobinhos(as).

Ramo Escoteiro: Tropa de
Escoteiros, Tropa de
Escoteiras ou Tropa
Escoteira Mista. Uma Tro-
pa não deve ter mais do
que 32 escoteiros(as)

Ramo Sênior: Tropa de
Seniores, Tropa de Guias
ou Tropa Sênior Mista.
Uma Tropa não deve ter
mais do que 24 jovens.

Ramo Pioneiro: Clã Pionei-
ro. Um Clã não tem núme-
ro limitado de membros.
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As atribuições e responsabilida-
des dos órgãos do Grupo Esco-
teiro estão descritas no Estatuto
da UEB, no POR, nas Resolu-
ções do Conselho de Adminis-
tração Nacional e demais regu-
lamentos escoteiros.

O LENÇO DO GRUPO
Os Grupos Escoteiros adotarão
um Lenço Escoteiro, que deve
ser usado por todos os seus
membros, nas cores e com o
brasão definido pelo Grupo.
Antes de decidir-se pelas cores
do lenço um modelo deve ser
enviado ao Escritório Regional
a fim de que não coincida com o
lenço de outro Grupo já existen-
te.
Por opção de sua diretoria o
Grupo pode optar em usar o
Lenço da UEB, usando seu bra-
são em distintivo junto ao nume-
ral do Grupo.

O que é um Grupo Escoteiro.
O Grupo Escoteiro é a organização local

destinado a proporcionar a prática do Escotis-
mo aos seus membros, devendo ser organizado
e constituído na forma do Estatudo da UEB, do
POR - Princípios, Organização e Regras, e as
demais normas pertinentes baixadas pelos ór-
gãos competentes;

Os principais órgãos de um Grupo Esco-
teiro são:
a) a Assembléia de Grupo - órgão deliberativo
composto pelos membros da diretoria, os pais
ou responsáveis, os escotistas e os pioneiros.
b) a Diretoria de Grupo - órgão executivo,
eleito pela Assembléia de Grupo, composto por
um Diretor Presidente e dois diretores, poden-
do ser integrada por outros membros nomea-
dos.
c) a Comissão Fiscal de Grupo - órgão de
fiscalização e orientação, composto por três
membros titulares e três suplentes eleitos pela
Assembléia de Grupo.
d) As Seções do Grupo, organizadas de acor-
do com as faixas etárias.

ASSEMBLÉIA
DE GRUPO

COMISSÃO
FISCAL

DIRETORIA

SEÇÃO SEÇÃOSEÇÃOSEÇÃOSEÇÃO
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5 Passos para fundar um
Grupo Escoteiro

A fundação de um novo Grupo Esco-
teiro deve ter o apoio da Região Escoteira.
Nenhum passo deve ser dado para reunir
crianças e jovens a fim de praticar Escotis-
mo sem a prévia expedição da Autorização
Provisória, válida por quatro meses, conce-
dida pelas autoridades escoteiras regionais,
em favor da entidade (igreja, escola, clube,
fábrica, etc.), da pessoa ou do conjunto de
pessoas interessadas na criação de um
Grupo Escoteiro. Se o Grupo Escoteiro for
patrocinado, será necessária a assinatura
de convênio entre a instituição patrocinado-
ra e a UEB, representada pela Direção Re-
gional.

Essa reunião deve ser com poucas
pessoas; de preferência 5 a 10 participan-
tes, dentre os interessados. Você pode
convidá-los para uma reunião em sua casa,
ou pedir uma sala emprestada de um Clu-
be ou de uma Escola. O importante é que
seja um local tranquilo.

Tendo em mãos pelo menos uma có-
pia deste documento, você dirigirá a reunião
apresentando o que é Escotismo, seu Pro-
pósito, Princípios, Método, e sua organiza-

1 REUNIÃO COM OS
INTERESSADOS AGENDA

Boas vindas e introdução.
Porque estamos aqui?
O que é Escotismo.
Necessidades de adultos
e funções.
Definir responsabilidades;
Data da Palestra.
Data da próxima reunião.
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ção, dentro do que aqui está exposto.
Apresente, também, quais os passos

necessários para a formação do Grupo Es-
coteiro, verificando quem está realmente dis-
posto a participar.

Antes de encerrar a reunião deve ser
marcada uma data para que seja realizada
uma palestra para a sua comunidade. Esta
data deve ser comunicada a Direção Regio-
nal da UEB, para que seja enviando um re-
presentante para proferir a palestra (anexo
1).

Os convites para a palestra devem ser
feitos, se possível, por escrito, comunican-
do todas as pessoas interessadas. Devem
ser convidadas, também, as autoridades do
Município ou da comunidade, que poderão
contribuir com o Grupo Escoteiro. Tome cui-
dado de enviar os convites somente após a
confirmação do representante da Direção
Regional da UEB.

Providencie um local adequado para a
palestra, com acomodações suficientes
para todos os convidados.

Confirme com os convidados a reali-
zação da palestra, através de telefonemas
ou contatos pessoais, e divulgue informa-
ções  junto à imprensa local.

Ao final da palestra confirme a idéia da
formação de um Grupo Escoteiro, enume-

2 PREPARANDO E REALIZANDO
A PALESTRA

CONVITE

No dia 23 de abril de
2004, às 20 horas, no
Salão Paroquial, será
realizada uma palestra
sobre ESCOTISMO, e
como contribuir para o
desenvolvimento dos

jovens de nossa comuni-
dade.

COMPAREÇA!
Confirme sua participa-
ção pelo telefone 333-

3333
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rando para tanto as exigência que se fazem
necessárias, tanto no aspecto legal como
no que se refere aos recursos humanos e
materiais.

Apresente a idéia de formar neste
momento uma Diretoria de Grupo e, desde
já, reunir alguns escotistas (chefes).
Provamelmente você e seus companheiros
já relacionaram alguns nomes com antece-
dência. Apresente-os e peça apoio para a
indicação.

Caso não seja possível decidir neste
oportunidade a composição da Diretoria de
Grupo, marque imediatamente uma próxima
reunião, convidando todos os interessados,
com o único propósito de formar este órgão
de direção, sem o qual não será possível
prosseguir.

Já temos composta nossa Diretoria,
que terá mandato de dois anos, contados a
partir da data de fundação do Grupo.

A Diretoria deverá, agora, solicitar a
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA para funcio-
namento do Grupo. Para isso devem preen-
cher o formulário com todos os dados e
enviá-lo à Direção Regional da UEB (anexo
2)

Devemos informar, também, qual o
nome que foi escolhido para o Grupo Esco-
teiro, o modelo do lenço e com que Ramo

3 SOLICITANDO A AUTORIZAÇÃO
PROVISÓRIA E MONTANDO A
ESTRUTURA

LISTA DE
PROVIDENCIAS
1. Definir data, local e
horário.
2. Marcar com a Direção
Regional.
3. Enviar convites.
4. Convidar autoridades e
pessoas de destaque na
comunidade.
5. Confirmar presenças.
6. Verificar o local e
equipamentos para a
palestra.
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os trabalhos vão começar.
Tomada a decisão é necessário traba-

lhar para reunir os Escotistas necessários
para trabalhar na chefia da(s) Seção(ôes).

Escotista é o termo utilizado para de-
nominar todos aqueles que atuam com jo-
vens como chefes escoteiros.

Para que alguém seja nomeado como
escotista faz-se necessário o cumprimento
de alguns requisitos estabelecidos nas Di-
retrizes Nacionais de Gestão de Adultos, no
POR, nas Resoluções dos Níveis Nacional
e Regional.

A Diretoria do Grupo tem a competên-
cia para nomear e exonerar os escotistas
do Grupo. Deve, também, providenciar para
que cada Escotista assine, em conjunto com
a Diretoria, o documento denominado “Acor-
do Mútuo”, que estabelece condições deste
trabalho voluntário.

Será ótimo se os Escotistas já tenham
iniciado o processo de formação, com apoio
de outro Grupo Escoteiro. Caso isso não
tenha acontecido a Diretoria do Grupo deve
solicitar apoio e indicação da Direção Regi-
onal para nomear Assessor(es) de Forma-
ção para os escotistas, e dar início no Nível
Preliminar de Formação.

Devemos ter consciencia de que o iní-
cio é mais difícil, e começar reunindo pou-
cas crianças ou jovens, dentro das seguin-

4 REUNINDO OS ESCOTISTAS E
MEMBROS JUVENIS
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tes alternativas, considerando os diferentes
Ramos.
- Lobinhos: 8 crianças divididas em duas

matilhas;
- Escoteiros: 8 crianças, reunidas em duas

patrulhas;
- Sênior / Guia: 8 jovens, reunidos em duas

patrulhas.
Todos os jovens ingressam na Seção

num período introdutório, que, neste caso
específico, deve durar de dois a três meses.
É o tempo em que conhecerão o Grupo, a
estrutura da Seção, formarão laços de ami-
zade e aprenderão um mínimo de técnicas
que lhes permitam realizar um acampamen-
to.

Como todos os jovens estão come-
çando juntos, e o Grupo está funcionando
com Autorização Provisória, pode-se progra-
mar para que a Cerimônia de Investidura seja
realizada juntamente com a Cerimônia de
Promessa.

Uma vez esgotado o período
Introdutório, e antes que termine a Autoriza-
ção Provisória, deve ser marcada a data
para essas cerimônias, que se constituirá,
também, na data de Fundação do Grupo
Escoteiro.

Terminado o período Introdutório os
primeiros jovens do Grupo estarão prontos
para a Cerimônia de Investidura e a Ceri-

5 CERIMÔNIAS DE INVESTIDURA E
PROMESSA
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mônia de Promessa.
Deve-se marcar uma data, comuni-

cando a Direção Regional, os jovens, seus
pais e membros da comunidade.

Normalmente estas cerimônias são
íntimas do Grupo, mas como este é o mo-
mento que marca a fundação do Grupo Es-
coteiro, é interessante convidar autoridades
e apoiadores.

Nesta cerimônia os jovens vão rece-
ber o Lenço do Grupo (Cerimônia de
Investidura) e efetuar a Promessa Escoteira
(Cerimônia de Promessa) numa  única so-
lenidade. Também é normal que se tenha
algum discurso, mas deve-se ter o cuidado
de não permitir que muita gente se manifes-
te.

Uma vez que o Grupo foi fundado a
Diretoria deve enviar para a Direção Nacio-
nal da UEB os documentos relativos ao re-
gistro do Grupo e de seus membros. Após
processado o Grupo receberá Certificado de
Reconhecimento e todos os seus membros
registrados receberão carteira referente ao
ano em curso.

Com esses 5 Passos o Grupo
Escoteiro estará fundado, em plenas
condições de funcionar. O bom tra-
balho que foi feito vai permitir a ex-
pansão do Grupo, completando as Se-
ções que iniciaram e criando Seções
dos demais Ramos, a fim de que mais
crianças e jovens possam benefici-
ar-se do Escotismo.

A União dos Escoteiros do Brasil
tem uma estrutura para apoiar
todas as pessoas que desejam
fundar um Grupo Escoteiro.

Caso não se disponha do ende-
reço da Região Escoteira, entre
em contato com o Escritório Na-
cional da UEB

União dos Escoteiros do Brasil
Trav. José do Patrocínio, 100
Alto da Glória
Curitiba - PR
CEP 80030-190
Tel. (41) 353-4732
www.escoteiros.org.br
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ANEXO 1
,          de                               de

Ao
Diretor Presidente
Região Escoteira

Os abaixo assinados, conscientes dos benefícios obtidos pela prática
do Escotismo, vêm pelo presente solicitar o comparecimento de um
representante da União dos Escoteiros do Brasil, para proferir pales-
tra sobre o Movimento Escoteiro, conforme segue:

Dia:

Hora:

Local:

Endereço:

Cidade:

CONTATO:
Nome:_______________________________________________
Rua:_________________________________________________
CEP:_________________Cidade:_________________________
Telefones: (___) _______________   (___) __________________
E-Mail:________________________________________________

NOME NOME

NOME NOME
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ANEXO 2
,          de                               de

Ao
Diretor Presidente
Região Escoteira

Os abaixo assinados, após reunião com interessados, foram indicados para
compor a Diretoria do Grupo Escoteiro em formação em nossa comunidade.
Para prosseguimento dos trabalhos, vêm pelo presente solicitar a AUTORIZA-
ÇÃO PROVISÓRIA para funcionamento.

DIRETOR PRESIDENTE

Assinatura:_____________________________________________
Nome:_________________________________________________
Idade:_________ Profissão:________________________________
Endereço:______________________________________________
______________________________________________________

DIRETOR

Assinatura:_____________________________________________
Nome:_________________________________________________
Idade:_________ Profissão:________________________________
Endereço:______________________________________________
______________________________________________________

DIRETOR

Assinatura:_____________________________________________
Nome:_________________________________________________
Idade:_________ Profissão:________________________________
Endereço:______________________________________________
______________________________________________________
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ANEXO 3
,          de                               de

Ao
Diretor Presidente
Região Escoteira

Informamos que o Grupo Escoteiro em formação em nossa comuni-
dade teve escolhido o nome de Grupo Escoteiro ________________
__________________________________________________, sendo
o seu Lenço conforme modelo anexo.

Decidimos iniciar os trabalhos com o(s) Ramo(s) _______________
_______________________________________________________.

Gostariamos de uma confirmação do Escritório Regional sobre a pos-
sibilidade de uso do nome e do Lenço citado, para que possamos
considerá-los aprovados

Sempre Alerta Para Servir

Diretor Presidente
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ANEXO 4
,          de                               de

Ao
Diretor Presidente
Região Escoteira

Informamos que os primeiros membros juvenis do Grupo Escoteiro
______________________________________ realizarão suas Pro-
messas no dia_____de____________________de______, às _____
horas, tendo como local____________________________________
______________________________________________, ocasião em
que será oficialmente fundado o Grupo Escoteiro.

Aproveitamos para convidá-los para esta Cerimônia.

Sempre Alerta Para Servir

Diretor Presidente


