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GUIA ESCOTEIRO 
 

 Este guia foi especialmente elaborado para ser aplicado junto a Tropa Escoteira 
FÊNIX que atende jovens de 11 a 14 anos, que doravante serão indistintamente 
denominados escoteiros. 
 O termo “escoteiro” foi adotado no Brasil como tradução de “scout”. Outros povos 
dizem “esclarecedores”, “escutas”. Apesar de diferentes palavras, o sentido é um só. O 
escoteiro é o que se chama na vida militar um “esclarecedor”, o homem que segue à 
frente para guiar a tropa e surpreender o inimigo. É o individuo atento, ágil, inteligente, 
minucioso investigador, que explora o terreno, observa o adversário e informa com 
segurança. É um guia. Orientou os conquistadores de todos os continentes. Tem servido 
de bússola nas expedições mais arriscadas. Tem de ser naturalmente forte de corpo e 
de alma, para manter a confiança dos companheiros. 
 Modernamente nossos “escoteiros” transitam pelas ruas da cidade e não mais 
pelo sertão bravio. Pela formação, pelas atitudes, pelos exemplos de virtudes humanas, 
são ainda os guias da juventude. E amanhã, quando se fazer necessário e a Pátria e 
exigir, serão os pioneiros das arrancadas difíceis, das missões perigosas, das tarefas 
que requerem energia física, cidadania e, sobretudo, caráter. 
 Eis a razão por que o programa de educação escoteira apresenta a feição tão 
variada e procura atingir todas as capacidades individuais e incorporar ao homem as 
mais puras virtudes sociais. 
 

 

FRATERNIDADE ESCOTEIRA 
 

 O Escotismo desde sua fundação em 1907 se alastrou rapidamente em todo 

mundo e hoje existem irmãos nossos em quase todos do mundo. Temos, hoje, mais de 

30 milhões de jovens que pertencem ao Movimento Escoteiro Mundial. 

 Portanto, você pode notar que o escotismo é uma grande fraternidade mundial, 

que reúne, em torno de um ideal, uma grande cadeia de jovens e você faz parte dessa 

cadeia. 
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO ESCOTEIRO 
 

DO FUNDADOR AO BRASIL 
 

 Em 22 de fevereiro de 1857 nascia em Londres, Inglaterra, Robert Stephenson Smith 
Baden-Powell. Filho de pastor e professor H.G. Baden-Powell, ficou órfão de pai aos três 
anos de idade e assim coube a sua mãe, Henriette Smith, a tarefa de criar sete filhos, o mais 
velho com 13 anos e o mais novo com um mês. 
 Baden-Powell, nos seus primeiros anos de vida, experimentou uma sadia educação que 
certamente se refletiu no movimento que mais tarde criou. Suas primeiras lições foram 
ensinadas por sua mãe, que se inspirou nos métodos adotados pelo seu finado marido na 
educação dos filhos mais velhos. O professor Baden-Powell habitualmente ensinava seus 
filhos fora de casa, onde quer que fosse, através dos recursos naturais, usando plantas, 
animais e a natureza como um todo. Em casa, franqueava-lhes sua biblioteca para que 
pesquisassem e discutissem com ele as duvidas porventura surgida. 
 Baden-Powell cresceu numa família sadia e, em 1870, ingressou no Colégio de 
Chartehouse com uma bolsa de estudos, onde não foi um aluno brilhante, mas 
extremamente criativo e investigador. Era popular e tomava parte de todas as atividades 
colegiais, como teatro, desenho música e futebol (como goleiro da equipe do colégio). Foi no 
colégio que desenvolveu seus dotes teatrais, representando para os colegas, reconhecendo 
mais tarde o grande valor educacional desta prática. 
 No bosque, junto ao colégio, BP iniciou suas experiências como explorador, rastreando 
animais e descobrindo por si mesmo maravilhosos elementos da natureza. Posteriormente, 
com seu irmão, iniciou-se nas atividades marítimas, chegando a viajar num barco montado 
com tonéis até a costa da Noruega. 
 Pretendendo matricular-se na Universidade de Oxford, não o conseguiu, todavia. Mas a 
abertura de um concurso para aspirantes do Exercito deu-lhe uma oportunidade e o jovem 
Baden-Powell foi classificado em 2º lugar na cavalaria, numa turma de 700 candidatos. 
Estava aberto o caminho para a sua vida de aventura e glorias. 
 Como militar, em 1876, foi designado para servir em Bombaim no 13º Regimento de 
Hussardos (R.H.). Durante sua passagem pela Índia, BP dedicou-se em elevar a qualidade 
de vida dos soldados, proporcionando-lhes mais lazer e atividades recreativas, considerando 
o soldado como individuo em constante evolução. Que deveria, desenvolver 
permanentemente suas capacidades. Durante dois anos, na Índia, ocupava seu tempo livre 
desenhando em seu bangalô, atraindo os filhos dos oficiais, a quem ensaiava desenhar, 
assim como canções e jogos. 
 Após este tempo BP adoeceu e foi mandado à Inglaterra, em licença para tratamento da 
saúde. Restabelecido retornou à Índia, onde, por seus talentos, perspicácia e qualidade de 
explorador, foi promovido a capitão, com idade de 26 anos. 
 Em 1814, as agitações da África do Sul determinaram a transferência do 13º R.H. para a 
terra dos Bechuanas e novo teatro de aventuras se descerrou para Baden-Powell. Serviços 
de exploração e vigilância foram confiados. Nas horas de descanso identificava-se com a 
terra, empreendendo caçadas, excursões, reconhecimentos. 
 No ano de 1886 foi o 13º R.H. recolhido à Inglaterra. Baden-Powell aproveitou a ocasião 
para visitar a Rússia, Alemanha e França. 
 No posto de major, servindo no Estado-Maior, voltou à África em 1888, a fim de tomar 
parte na luta sustentada conta os Zulus. Durante um curto período de férias, fez uma 
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excursão pelo Mediterrâneo e Europa Central, voltando a seu Regimento, então na Irlanda 
no ano de 1893. 
 As tropas inglesas da Costa do Ouro, entrando em guerra contra os Achantes, 
necessitavam de seus serviços. É novamente enviado à África, pacificando a região em 
1896. No mesmo ano, em junho, participa, como Chefe do Estado Maior, da campanha 
contra os Matabeles, o que considera ser “a maior aventura da sua vida”. 
 Após 21 anos de serviço nos Hussardos, foi promovido ao posto de coronel, que lhe dá 
o comando do 5º regimento de Dragões da Guarda, na Índia. 
 Em 1899 foi novamente enviado à África do sul, onde sua maior glória foi à defesa de 
Mafeking, quando dispondo de 1.213 homens resistiu durante 217 dias ao certo feito por 
6.000 Boers, até que recebesse reforços para romper o sítio. Na falta de homens, BP utilizou 
jovens em funções como estafetas, sinaleiros, enfermeiros, etc. A forma positiva como os 
jovens responderam à confiança depositada marcou BP, que recolheu ali a semente que 
cultivou durante sete anos em experiências cada vez, melhores. 
Graças aos seus feitos na vida militar, agora como General, Baden-Powell tornou-se herói 
em seu país. De volta a sua pátria, BP encontrou meninos utilizando em suas brincadeiras 
um livro que ele havia escrito para militares “Aids to Scouting”, que continha ensinamentos 
sobre como acampar e sobreviver em regiões selvagens. 
 Em 1907 assentou as bases do Escotismo. Em Brownsea, no Canal da mancha, 
Inglaterra, realizou-se um acampamento com vinte jovens, de 12 aos 16 anos de idade, 
onde ensinou técnicas como primeiros socorros, observação, segurança, orientação, etc. 
como símbolo do grupo levaram aqueles jovens uma bandeira verde com uma flor-de-lis 
amarela no centro. 

Entusiasmado com os bons resultados deste acampamento, BP começou a escrever 
o Livro “Escotismo para Rapazes”, que foi publicado em 1908, inicialmente com seis 
fascículos, de janeiro a maio, vendidos em bancas de jornal. Em maio do mesmo ano foi 
editado como livro, com ligeiras modificações. 

A recepção das idéias de BP foi tanta que, em poucas semanas, centenas de 
Patrulhas Escoteiras estavam formadas, praticando Escotismo. Rapidamente o Escotismo 
se espalhou por vários países do mundo. Chegou em 1908, no Chile, e no Brasil em 1910, 
no Rio de Janeiro.  
Ainda em 1909, mais de 10.000 jovens realizam uma exibição de suas perícias escoteiras no 
famoso Palácio de Cristal, em Londres. Nem mesmo a chuva e o frio, naquela manhã do dia 
quatro de setembro, puderam ofuscar o entusiasmo deles. Nesta reunião histórica, os 
rapazes formavam a maioria, mas pequenos grupos de moças também compareceram. Elas 
apelaram a BP para que as inscrevesse como Girls Scouts (escoteiras), sob fundamento de 
que tudo quanto os rapazes haviam feito elas também poderiam fazer. Já em novembro de 
1909, BP escrevia um artigo sobre o “Programa para Guias” no Headquarters Gazette, 
publicação oficial do escotismo. O passo seguinte era encontrar-lhes uma chefe. Pediu a sua 
irmã Agnes, que lhe ajudasse. Ela aceitou prazerosamente e se constituiu na primeira 
presidente da Guias, permanecendo até 1920. Temendo a degeneração das suas idéias, e 
verificando a necessidade de integrar todos dentro de um movimento que crescia 
rapidamente BP passou a dedicar-se todo o tempo à organização do Movimento Escoteiro, 
que não era sua proposta original. Assim pede demissão do Exército em 1910, e ingressa no 
que chamou de sua “segunda vida”, dedicada ao crescimento e fortalecimento do escotismo. 

Ainda em 1910 é criado o Escotismo do Mar, bem como surgem dentro do movimento 
as “Girls Guides” ou seja, as escoteiras.  
 Em 1912, BP casa-se com Olave St. Clair Soames, que veio a tornar-se a grande 
incentivadora do escotismo para moças. Ainda neste ano percorre o mundo, visita à Ásia e a 
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América, incentiva o movimento, organiza associações, divulgando e unindo o Escotismo, 
que se desenvolve agora como uma “Fraternidade Mundial”. 
 Também em 1912 foi publicado o primeiro Manual das Guias, “Como as Moças podem 
ajudar para construir o Império...”, escrito por Agnes Baden-Powell. 
 Foi em 1916 que, a pedido das crianças menores que queriam fazer parte do Movimento 
Escoteiro, BP cria o Ramo Lobinho, baseado no livro da Jângal, de Kipling, com auxilio de 
sua irmã Agnes. 
 Em 1917 é constituído informalmente o primeiro Conselho Internacional da Associação 
de Guias da Engler, e no ano seguinte é publicado o texto base do “Guidismo”, livro por BP, 
especialmente para as guias. 
 Durante a Grande Guerra provou o valor da instituição que criara. O Escotismo recebe 
de Willian F. de Bois Maclaren uma área de terra, na floresta de Epping, arredores de 
Londres, onde se instala Gilwell Park, onde BP realiza, em 1919 o primeiro curso destinado 
às chefes Escoteiros, que passa a denominar-se Curso da Insígnia de Madeira, tornando-lhe 
Giwell Park centro de formação de chefes escoteiros.  
 Em atenção aos relevantes serviços prestados a juventude mundial, com a criação de 
seu notável sistema de educação, na primeira concentração mundial escoteira, realizada em 
1920, em Olímpia (Londres), Baden-Powell foi aclamado “Chefe Escoteiro Mundial”, pelos 
chefes escoteiros das nações que já tinham adotado o escotismo, ali presentes. Foi mais 
uma expressão do caráter mundial do escotismo, sendo o titulo, entretanto, de caráter todo 
pessoal, extinguindo-se com a vida do grande fundador. 
 Não sendo de família nobre, recebeu Baden-Powell, por seus serviços prestados à 
nação, o titulo de “Sir” e, em 1929, na maioridade do escotismo, foi agraciado com o titulo de 
“Lord”, por sua dedicação à causa da juventude, escolhendo Gilwell para esse titulo. Em 
1930, Lady Olave Baden-Powell é aclamada chefe guia mundial, função que exerceu até 
1976, quando veio a falecer.  
Mais de 80 anos de constantes exemplos das virtudes escoteiras fizeram de Baden-Powell o 
Chefe. A ultima presença pública de BP para os escoteiros foi em 1937, no 5º Jamboree 
Mundial em Vogelezang, Holanda, depois do que viajou para o Quênia, onde fixou 
residência a partir de 1938 juntamente com lady Olave. Foi nesse lugar tranqüilo, cercado 
por florestas e montanhas que Baden-Powell em 8 de janeiro de 1941 veio a falecer e se 
encontra sepultado ao pé do monte Kilimanjaro. 
 A história do Movimento Escoteiro no Brasil se encontra contada neste através de uma 
cronologia exata até os dias de hoje, assim saberemos como vem crescendo o movimento 
no nosso pais desde a data de sua fundação 1910. 
 1910 – Funda-se no Rio de Janeiro o “Centro de Boy Scouts do Brasil”, organizado por 
suboficiais do encouraçado “Minas Gerais”, que na Inglaterra haviam estado em contato com 
o Movimento Escoteiro, recém criado por BP. 
 1914 – É fundada, em 29 de novembro, em São Paulo, a Associação Brasileira de 
Escoteiros, nela tomando parte elementos de destaque no Estado. Sob orientação da 
A.B.E., o escotismo propaga-se a todos os estados, sendo organizadas em entidades 
escoteiras estaduais. 
 1914 – Documentos comprovam que a Associação Brasileira de Escoteiros, com sede 
em São Paulo, já mantinha Tropas de Escoteiros em alguns Grupos Escoteiros em diversos 
Estados, chamando de Bruninhas às suas irmãs menores, incorporadas posteriormente. 
 1921 – Funda-se no Rio a Confederação Brasileira dos Escoteiros do Mar. 
 1922 – Realiza-se o 1º Ajuri Escoteiro Nacional, no Rio de Janeiro, conjuntamente com o 
1º Congresso Escoteiro Nacional, cujas teses são reunidas num livro. O Centenário da 
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Independência é comemorado com concentrações escoteiras, reunindo a de São Paulo 
10.000 elementos. 
 1924 – Funda-se a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) por iniciativa da Confederação 
dos Escoteiros do Mar, Associação de Escoteiros Católicos, Federação dos Escoteiros do 
Brasil e Federação dos Escoteiros Fluminenses. Uma delegação da UEBN comparece à 
Confederação Mundial de Escoteiros e ao “Jamboree” Mundial Escoteiro realizado em 
Copenhague, na Dinamarca. 
1928 – O Governo Federal, por decreto nº 5.497, de 23 de julho, reconhece a UEB como 
instituição de Utilidade pública e como dirigente do Escotismo Nacional. Em 23 de outubro a 
Federação Mineira de Escoteiros. 
 1929 - A UEB envia uma delegação de 53 escoteiros e 7 chefes ao “Jamboree” Mundial 
Escoteiro, na Inglaterra, comemorativo da maioridade do Movimento Escoteiro, visitando a 
delegação de Portugal, Espanha, França e Bélgica. O Governo do Estado do Rio cria a 
Associação Escolar do Escotismo. 
 1936 – As entidades existentes no Distrito Federal reúnem-se fundando a Federação 
Carioca de Escoteiros, a 19 de março. Em 24 de julho é criada a C.B.E.T., Departamento de 
Terra da UEB. A UEB comemora seu 12º aniversário com uma concentração no Rio e um 
Congresso Escoteiro. 
 1939 – Realiza-se em junho o Ajuri Escoteiro interestadual da Quinta da Boa Vista, 
inaugurado pelo Sr. Presidente da Republica, Com a presença de 4000 escoteiros. 
 1941 - A oito de janeiro falece em Nairobi, Quênia, África Oriental, O Chefe Mundial do 
Escotismo, Lord Baden-Powell of Gilwell. Realiza-se de janeiro a fevereiro a grande 
excursão dos Escoteiros do Distrito Federal, Estado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Pulo e Paraná, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. 
 1945 – De 6 a 13 de março reúne-se a 1ª Assembléia Nacional Escoteira. 
 1946 – A União dos Escoteiros do Brasil é reconhecido pelo Governo Federal, como 
instituição destinada à educação extra-escolar pelo Decreto-lei nº 8.228, de 24 de janeiro de 
1946. 
 1947 – De 19 a 26 de junho é inaugurado o Campo Escola Nacional de Itatiaia, no 
Parque Nacional de Itatiaia, com a realização do 1º curso Básico para Chefes Escoteiros, 
com a participação de chefes brasileiros e estrangeiros. 
 1949 – De 9 a 29 de junho realiza-se 1º curso de Chefes Escoteiros da Insígnia da 
Madeira, em São Paulo, sob a direção do Chefe Salvador Fernandez Bertran. 
 1950 – A 22 de abril é a provada a unificação do Movimento Escoteiro Nacional pela 6ª 
Assembléia Nacional Escoteira, da União dos Escoteiros do Brasil. 
 1951 – Em agosto uma delegação de 12 escoteiros brasileiros toma parte no Jamboree 
Mundial Escoteiro da Áustria. Em dezembro inaugura-se o “Chalé do Chefe”, no Campo 
Escola Nacional de Itatiaia, realizando-se, ali, o 1º acampamento Nacional de Chefes. 
1953 – de 22 a 24 de janeiro realiza-se em São Paulo, a 1ª Conferencia Nacional de 
Escotismo, promovida pela União dos Escoteiros do Brasil. Na mesma data também se 
realiza em São Paulo o 2º curso da Insígnia da Madeira. 
 Assim o escotismo vem realizando vários encontros, conferencias, cursos e outras 
atividades visadas para todos os ramos, lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro e chefia. Os 
últimos encontros realizados pela UEB foram: 1º Jamboree Nacional em Navegantes – SC, 
de 25-31 de janeiro, reunindo mais de 2.400 jovens e escotistas, dos ramos, escoteiro, 
sênior e pioneiro, também realizado em pouco tempo foi o Jampan, Jamboree Pan-
americano realizado em Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil. 
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LEMA, SAUDAÇÃO E SINAIS ESCOTEIROS 
 
 

Sinal Escoteiro 
O sinal escoteiro é feito com os dedos indicador, médio e anular estendidos e 

unidos, permanecendo o polegar sobre o dedo mínimo. Os três dedos estendidos 
representam as três partes da Promessa Escoteira. Os outros dedos se apóiam, o maior 
sobre o menor, simbolizando que mesmo os escoteiros mais distantes são unidos e que 
o forte defende o mais fraco. 

 
 

Sinal de Promessa 
O sinal de promessa é feito elevando-se à altura do ombro, com o antebraço 

dobrado e a mão direita formando o Sinal Escoteiro. O sinal de Promessa é usado 
apenas na cerimônia de promessa. 

 
                      

 
 

O Lema 
 
O nosso lema é: SEMPRE ALERTA! 
Significa que você está sempre preparado, atento, físico e mentalmente para 

cumprir o dever para com Deus, à Pátria e o Próximo. 

 
Saudação Escoteira 
 

Todos os portadores do distintivo Escoteiro fazem a saudação, uns aos outros 
quando se encontram pela primeira vez no dia. O primeiro a ver o outro é quem toma a 
iniciativa de saudar, independente do cargo, graduação ou classe. 

Os escoteiros fazem também a saudação para cumprimentar as autoridades e 
durante as cerimônias de hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional. Quando o 
Hino Nacional é tocado e não cantado, também, fazemos a saudação escoteira. Quando 
é tocado e cantado ficamos somente em posição firmes. 
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Na saudação, a posição dos dedos é igual ao sinal escoteiro da promessa, mas a 
mão toca ligeiramente a fronte do lado direito. 

                    
 

 
Quando portando o bastão (os monitores, por exemplo, com o bastão totem) faz-se a saudação 
parado, com o bastão na vertical ao longo do corpo, com o sinal escoteiro feito pela mão 
esquerda, dobrando o braço na horizontal e levando-se a mão esquerda ao bastão, na altura do 
cotovelo direito. 
 

 
 

 
O Aperto de Mão 
 

Parece estranho que os escoteiros se cumprimentem com a mão esquerda, mas 
isso tem uma explicação. No entanto é que um escoteiro confia no outro escoteiro. Isso 
se deve a uma passagem da vida de B-P. certa vez, ao estender a mão direita para um 
chefe de uma tribo africana surpreendeu-se, quando o indígena estendeu a esquerda 
para cumprimentá-lo. Depois o chefe deu a B-P. a seguinte explicação: aqui os grandes 
guerreiros se cumprimentam com a mão esquerda, largando para isso o escudo. Assim 
deixa claro a sua coragem e a confiança que depositaram no outro, mesmo que este 
seja o adversário. Entre nós, os guerreiros são homens de honra e os homens honrados 
são sempre leais. 
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O Lenço Escoteiro 
 
A origem do lenço escoteiro está na participação de Robert Baden-Powell na Segunda Guerra 
Matabele, em 1896, onde trabalhou com Frederick Russell Burnham, o batedor (scout) 
americano a trabalhar para o exército inglês. Burnham usava no seu uniforme um lenço 
triangular ao pescoço que servia para prevenir queimaduras solares, o qual Baden-Powell 
adaptou, sugerindo também que o lenço triangular aberto deveria ter o tamanho ideal para servir 
para primeiros socorros. 
Hoje em dia, o uso das cores dos lenços é diferente entre associações e países, mas a honra 
que lhe devemos será sempre igual. Usado geralmente em cerimônias, o lenço é enrolado, 
colocado ao redor do pescoço e então preso com um anel. Cada organização escoteira tem 
liberdade para definir as cores e o emblema de seu lenço. É uma tradição em acampamentos e 
eventos ao redor do mundo trocar lenços com outros escoteiros, sendo que alguns chegam a 
formar verdadeiras coleções. 

 
 
 
O Lenço Macuxi 
O lenço do nosso grupo usa as cores Vermelho predominante simbolizando o amor, amarelo 
simbolizando o ouro e o azul o céu. 
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O Distintivo de Promessa 
 

O símbolo escoteiro é a Flor-de-lis que aponta o norte nos mapas e nas bússolas. 
Mostra o caminho do cumprimento do dever e da ajuda ao próximo. 
Suas três folhas, também, lembram os três itens da promessa. 
Em 1907, no primeiro acampamento escoteiro do mundo, a Flor-de-lis apareceu pela 
primeira vez simbolizando o ideal do Escotismo. Uma bandeira, toda verde, tendo no 
centro a Flor-de-lis na cor amarelo-ouro, sendo hasteada junto com a bandeira Inglesa, 
durante todo o acampamento. Hoje a Flor-de-lis representa o escotismo, identificando 
todos os países que pertencem à Fraternidade Mundial. A fim de distinguir uma 
nacionalidade da outra, muitas vezes, o emblema nacional é colocado junto à Flor-de-lis. 
No Brasil, o Selo da República, com o circulo de estrelas e o Cruzeiro do Sul é usado 
para esse fim. Sob a Flor-de-lis há uma faixa com o nosso lema: Sempre Alerta! Sob a 
faixa, ou listel há um nó. Seu objetivo é lembrar a boa ação diária,que você deve fazer 
em benefício de alguém, sem outra recompensa que a de sentir-se útil.  
 
 

 

 

 

SINAIS MANUAIS DE FORMAÇÃO 
 

 Você irá perceber que os chefes e seus assistentes dirigem a formação da tropa 
através de comandos (movimentos) estes diversificados, e também por toques de apito, 
não através de comandos vocais. Como os escoteiros sempre estão sempre alerta, 
imediatamente, segue o significado destes sinais. Isto facilita muito o andamento das 
atividades com a tropa, pois assim não se perde tempo podendo este ser aproveitado 
para as atividades. 
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Atenção ou Alerta 
 
Utiliza-se quando se deseja obter a atenção ou o silêncio da Tropa. Normalmente 

também édito o comando “ALERTA”, para reforçar a atenção. 
Portanto, sempre que este sinal for feito, procure ficar em silêncio e, se 

necessário, peça aos seus companheiros para também atenderem ao sinal. 
 

 

Firme /Descansar 
 
Logo após o sinal de ATENÇÃO, utiliza-se esse sinal manual para colocar a 

Tropa em uma posição adequada ao trabalho a ser executado. 
 Seguindo o sinal você deve ficar na posição de firmes ou descansar, deslocará o 
pé esquerdo, a uma distância aproximadamente igual a largura de seus ombros, para a 
esquerda. Simultaneamente, a mão esquerda segurará o braço direito pelo pulso, 
estando a mão direita fechada colocada às costas, pouco abaixo da cintura. 
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Fila Indiana 
 
Utiliza-se para formar uma única fila. Este sinal é utilizado pelo monitor para 

formar a patrulha. Quando utilizado pelo Chefe, significa que toda a Tropa deve formar 
uma única fila. 

 

 

 
 

Por Patrulha 
 
É um dos sinais manuais mais utilizados. As patrulhas ficam formadas em fila à 

frente do chefe, duas à sua esquerda e duas à sua direita. Quando a tropa é formada 
por três ou menos números de Patrulhas o chefe deve se encontrar no meio dentre elas 
formadas. 
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Em Linha ou Coluna Ombro a Ombro 
 
Outra formação bastante utilizada. Como o próprio nome diz, os escoteiros ficam 

formados um ao lado do outro.  

 

 
 

 
Círculo 

 
É formado um círculo em torno do Chefe. Os monitores devem conduzir suas 

patrulhas, sempre no sentido anti-horário, por uma volta ou uma volta e meia em redor 
do chefe até formar o circulo desejado. 
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Ferradura 
 
Formação bastante utilizada nas cerimônias (hasteamento, arreamento, 

promessas, ascensão a outro ramo, entrega de distintivos). 
Facilita que a chefia observe toda a Tropa sem realizar qualquer deslocamento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coluna Fechada 
 

Sinal de formação utilizado em espaços pequenos, pois apresenta características 
pouco desejáveis: o chefe não pode ver toda a seção e nem mesmo todos os monitores. 

Porém essa formação será usada quando a Tropa estiver em recintos fechados 
ou com muito público, pois será muito útil para passar informações sem recorrer à voz 
muito alta. 
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Debandar 
 

Indica o encerramento da atividade que esta sendo realizada. Normalmente 
utilizado no final da reunião. São feitos três movimentos rápidos e seguros, dizendo-se 
então o lema, realizando uma vigorosa saudação. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobrir 
 

Esse sinal é sempre utilizado após a seção já estar formada (fila 
indiana, por patrulha), é diferente do sinal de linha, observar o detalhe da 
mão. 
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SINAIS SONOROS 

1 SILVO (apito) 
Chamada de chefia; 
 

2 SILVOS (apitos) 
Chamada de monitor 
 

3 SILVOS (apitos) 
Chamada Geral, todos devem procurar a sua Patrulha imediatamente para se 
formarem junto ao Chefe que apitou, deve-se formar no máximo em 15 segundos 
e se apresentar. 
 

4 SILVOS (apitos) breves + 1 SILVO (apito) longo 
Hasteamento/Arreamento da bandeira pela patrulha de serviço;  
 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESCOTISMO NO NÍVEL LOCAL 
 

Grupo Escoteiro 
O Escotismo em Nível Local, tanto pode ser representado por um Grupo Escoteiro 

como por uma Seção Escoteira Autônoma. 
Em se tratando de uma Seção Escoteira Autônoma, a sua organização é 

extremamente flexível, de forma que pode apresentar-se distintamente de uma Seção 
Escoteira Autônoma para outra. 

De qualquer maneira, sugere-se que a estrutura a ser adotada seja similar a de 
um Grupo Escoteiro, ou seja: 

- Assembléia; 
- Diretoria; e, 
- Comissão Fiscal 

Um Grupo completo deve manter seções de todos os Ramos, de forma co-
educativa. 

O Conselho de pais de cada seção é órgão de apoio familiar à educação 
escoteira, e se reúne periodicamente, pelo menos a cada semestre, para conhecer o 
relatório de atividade passadas, assistir às atividades escoteiras dos membros juvenis e 
participar do planejamento. 

 
As seções de um grupo escoteiro são: 
 

ALCATÉIA 
 
É formada de crianças de 6,5 a 10 anos. O chefe da alcatéia tem o nome de 

Akelá, mas podendo ser adotado o novo método onde os chefes são chamados pelos 
nomes como nas outras seções ou podem também serem chamados pelos nomes dos 
personagens da história de Mowgli, sendo eles KAÁ, BAGHEERA, GRIS, RAKSHA, 
HATHI, CHIL, BALOO, etc. A Alcatéia é formada por até 4 (quatro) equipes 
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denominadas matilhas, cada uma com até 6 (seis) lobinhos. O líder da Matilha é o 1º 
Primo, e o seu substituto é o 2º Primo. 

 
 

TROPA ESCOTEIRA 
 
É formada por crianças de 11 a jovens de 14 anos. Sendo coordenados por um 

chefe de tropa e seus assistentes. A tropa escoteira é formada por até 4 patrulhas, 
essas patrulhas são formadas por até 8 escoteiros, logo a tropa pode chegar ate 32 
escoteiros. A patrulha é liderada pelo monitor, e seu substituto é o submonitor.  

 

 
TROPA SENIOR, TROPA DE GUIAS ou TROPA MISTA. 

 
É formada por jovens de 15 a 17 anos. O Chefe é chamado Chefe Sênior. Os 

jovens compõem pequenos grupos de 4 a 6 elementos denominados patrulhas. Até 
quatro patrulhas formam uma tropa. As patrulhas têm o nome de acidentes geográficos 
ou de uma tribo indígena nacional, o líder da patrulha é o monitor e o substituto é o 
submonitor. 

 

 

CLÃ PIONEIRO 
 

 É formado por jovens de 18 a 21 anos (incompletos). O chefe é chamado de 
Mestre Pioneiro. O Clã não tem um número fixo de pioneiros. 

 

ESTRUTURA DE UMA TROPA ESCOTEIRA 
 
A Tropa Escoteira é uma das seções de um Grupo Escoteiro. A Tropa é formada 

por até 4 (quatro) patrulhas de 5 a 8 jovens de 11 a 14 anos. 
Quem dirige a Tropa Escoteira é o Chefe de Tropa e seus Assistentes.  
A patrulha tem como líder o monitor, que tem como seu auxiliar o submonitor, 

membro da patrulha, escolhido pelo monitor.  
Na Tropa ainda temos os seguintes órgãos: 

 
Corte de honra 

 
É formado pelos monitores e submonitores, tendo a presença do chefe de tropa e 

seus assistentes, como assessores, o chefe pode solicitar somente a presença dos 
monitores assim os submonitores não participarão da mesma. A Corte de Honra é 
responsável pela administração interna da Tropa e pela programação das atividades 
interpatrulhas, quando assim solicitada pelo chefe. Suas reuniões são presididas por um 
dos monitores que é o presidente da Corte de Honra. 
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Conselho de Tropa 
 
É formado por todos os escoteiros da Tropa e dirigido pelo Presidente da Corte de 

Honra. Reuni-se para sugerir e avaliar atividades ou emitir opiniões sobre assuntos 
relevantes para á vida da tropa, porém as decisões cabem à Corte de honra. O Chefe de 
Tropa e seus assistentes atuam como conselheiros e sintetizadores dos assuntos em 
discussão. 

 
 

Conselho de Patrulha 
 
É formado por todos os escoteiros da patrulha, sob a coordenação do Monitor e 

tem como função vigiar e melhorar as condições da Patrulha em todos os sentidos. 
Cuida, também do progresso de cada membro da patrulha. 

 
 

 

A BANDEIRA NACIONAL 

 
1.Dimensões 

Para cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se 
esta em 14 partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida ou 
módulo. 

  
2. Comprimento 

O comprimento será de vinte módulos (20m). 
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3. Losango 
A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo 
e sete décimos (1,7m). 

  
4. Circulo 

O círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio de três módulos e meio 
(3,5m). 

  
5. Faixa Central 

O centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos (2m) à esquerda do ponto 
do encontro do prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do 
quadro externo. 
O raio do arco inferior da faixa branca será de oito módulos (8m); o raio do arco 
superior da faixa branca será de oito módulos e meio (8,5m). 
A largura da faixa branca será de meio módulo (0,5m). 

  
8. Frase "Ordem e Progresso" 

As letras da legenda Ordem e Progresso serão escritas em cor verde. 
Serão colocadas no meio da faixa branca, ficando, para cima e para baixo, um 
espaço igual em branco. A letra P ficará sobre o diâmetro vertical do círculo. As 
letras da palavra Ordem e da palavra Progresso terão um terço de módulo (0,33 m) 
de altura. A largura dessas letras será de três décimos de módulo (0,30 m). A 
altura da letra da conjunção E será de três décimos de módulo (0,30 m). A largura 
dessa letra será de um quarto de módulo (0,25 m). 

  
9. Estrelas 

As estrelas serão de cinco dimensões: de primeira, segunda, terceira, quarta e 
quinta grandezas. Devem ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: de 
três décimos de módulo (0,30 m) para as de primeira grandeza; de um quarto de 
módulo (0,25 m) para as de segunda grandeza; de um quinto de módulo (0,20 m) 
para as de terceira grandeza; de um sétimo de módulo (0,14 m) para as de quarta 
grandeza; e de um décimo de módulo (0,10 m) para a de quinta grandeza. 

 

FORMA E APRESENTAÇÃO 
COM BANDEIRA DO ESTADO: Nacional à direita e Estado à esquerda.  
Observação: a referência de direita e esquerda é sempre de quem, junto às bandeiras, 
olha para o público. 
 

 

 
 
COM BANDEIRA DO MUNICIPIO: Nacional à direita e Município à esquerda. 
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COM BANDEIRA DO ESTADO E DO MUNICIPIO: Nacional ao centro, Estado à direita e 
Municipio à squerda. 

 

 
 
COM BANDEIRA DO ESTADO E OUTRA INSTITUCIONAL: Bandeira Nacional ao 
centro, do Estado à direita e a institucional à esquerda. 
 

 

 
COM BANDEIRA DO ESTADO, MUNICIPIO E INSTITUCIONAL: Nacional ao centro 
direita, Estado à esquerda da Nacional, município à direita e institucional à esquerda, ao 
lado da bandeira do Estado. 
 

 
 

 
 
COM BANDEIRAS DE VÁRIOS ESTADOS EM NÚMERO ÍMPAR: Coloca-se a bandeira 
do Estado anfitrião à direita da Bandeira do Brasil. As bandeiras dos demais Estados irão 
à esquerda e à direita alternadamente, obedecendo ao critério de precedência por ordem 
cronológica de criação histórica de cada um deles, conforme segue (decreto 709234, art. 
85): BA, RJ, MA, PA, PE, SP, MG, GO, MT, RS, CE, PB, ES, PI, RN, SC, AL, SE, AM, 
PR, AC, DF, RD, MS, TO, AP, RR. 
 

 
    

 
 
 
 
 
COM BANDEIRAS DE VÁRIOS ESTADOS EM NÚMERO PAR: Coloca-se a bandeira 
do Estado anfitrião à esquerda da Bandeira do Brasil. As bandeiras dos demais Estados 
irão à direira e à esquerda alternadamente, obedecendo ao critério de precedência por 
ordem cronológica de criação histórica de cada um deles, conforme o decreto 709234, 
art. 85, BA, RJ, MA, PA, PE, SP, MG, GO, MT, RS, CE, PB, ES, PI, RN, SC, AL, SE, AM, 
PR, AC, DF, RD, MS, TO, AP, RR. 
 

Estado 
Anfitrião 
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As bandeiras atribuem credibilidade aos eventos, devendo ser respeitadas como 
símbolos oficiais que representam, cujas formas de uso, conservação e localização 
seguem leis e normas protocolares internacionais. 
 
 

número par de bandeiras número ímpar de bandeiras 
... 5 3 1 2 4 6 ... ... 4 2 1 3 5 ... 

PLATÉIA PLATÉIA 
 

Obs. A Bandeira Nacional é identificada como a de número 1 

 
A Bandeira é, normalmente, hasteada às 8 horas, arriada às 18 horas. No dia 19 de 
novembro, Dia da Bandeira, o hasteamento é feito às 12 horas, com solenidades 
especiais. Durante este dia são incineradas as Bandeiras sem condições de uso. 
Durante a noite, a Bandeira deve estar devidamente iluminada.  
Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a Bandeira 
Nacional é a primeira a atingir o topo e a última a dele descer.  
 

HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA 
 

O hasteamento e arreamento da Bandeira são cerimônias realizadas no inicio da 
reunião e ao seu término assim respectivamente. Estas cerimônias fazem parte do 
movimento escoteiro já designada na promessa, onde prometemos fazer o melhor 
possível para com Deus e minha Pátria.  

 

 
Preparando a bandeira para a cerimônia de hasteamento. 

 

É tradição realizar a cerimônia da Bandeira em todas as reuniões de 
escoteiros(as). 

A Patrulha de Serviço encarrega-se de fixar a bandeira no mastro, 
antecipadamente. 

 
Hasteamento: dois escoteiros(as), nas posições indicadas pelo desenho, 

preparam a Bandeira para ser hasteada. Depois de certificar-se de que a Bandeira está 
na posição correta, o(a) escoteiro(a) que segura a Bandeira diz: 

“Chefe, Bandeira pronta”. 
 
A seguir o chefe comanda o hasteamento. 

Estado 
Anfitrião 
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Antes de voltarem para suas patrulhas,os(as) escoteiros(as) fazem juntos(as) a 
saudação à Bandeira. 

 
Arreamento: os(as) escoteiros(as) fazem juntos(as) a saudação à Bandeira. O(a) 

escoteiro(a) que está longe do mastro diz: 
“Chefe, Bandeira pronta”.  
A seguir o chefe comanda o arreamento.  
Os(as) escoteiros(as) arriam e dobram a Bandeira, que entregam ao chefe. 
 

 
 
Nós usados na bandeira 

 

Nó escota alceado 
O nó escota alceado serve para unir 2 cabos de diâmetros diferentes. É usado 

para prender a adriça na alça da bandeira. Esse nó pode ser desfeito rapidamente, pois 
é terminado com uma alça em lugar da ponta. 

 
 

 

Nó de fateixa 
Serve para ancorar um cabo em uma boia de salvamento ou para unir o cabo em 

uma argola, no caso se a bandeira possuir ilhós. 
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 Firme com segurança a bandeira na adriça do mastro, para evitar problemas na hora 
da cerimônia; 

 Verifique se a Bandeira foi fixada com o lado correto 
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HASTEAMENTO 

 

 
ARRIAMENTO 
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ACAMPAMENTOS, BIVAQUES, JORNADAS E 
ACANTONAMENTOS. 

 

Estas atividades são realizadas ao decorrer do ano, são atividades onde nós 
escoteiros conhecemos lugares novos, fazemos atividades diversificadas, pomos em 
prática nossas técnicas e confraternizamos com nossos amigos e companheiros de 
patrulha e tropa. 

 
 

ACAMPAMENTOS 
 
Os acampamentos são atividades onde está prevista a pernoite no local, 
obrigatoriamente sendo esta realizada em barracas, abrigos e outros lugares que não 
sejam casas, salas, quiosques e outras edificações. 

 
 

BIVAQUES 
 
Os bivaques são atividades realizadas fora da sede com duração de um dia inteiro, 
normalmente realizado em lugares em contato com a natureza, lugares diferente dos 
do cotidiano dos membros da tropa. 

 
 

JORNADAS 
 
As jornadas são bivaques onde nosso intuito é chegar a algum lugar através de 
caminhadas estas podendo ser longas ou curtas. 

 
 

ACANTONAMENTOS 
 
Os acantonamentos são do mesmo conceito dos acampamentos, mas a pernoite é 
realizada em edificações cobertas onde a patrulha não se preocupará com 
montagem de barraca, campo e etc. 
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LEIS ESCOTEIRAS 

 

1ª) O ESCOTEIRO É HONRADO E DIGNO DE CONFIANÇA. 
 
2ª) O ESCOTEIRO É LEAL. 
 
3ª) O ESCOTEIRO ESTÁ SEMPRE ALERTA PARA AJUDAR O 

PRÓXIMO E PRATICA DIARIAMENTE UMA BOA AÇÃO. 
 
4ª) O ESCOTEIRO É AMIGO DE TODOS E IRMÃO DOS DEMAIS 

ESCOTEIROS. 
 
5ª) O ESCOTEIRO É CORTÊS. 
 
6ª) O ESCOTEIRO É BOM PARA OS ANIMAIS E AS PLANTAS. 
 
7ª) O ESCOTEIRO ÉOBEDIENTE E DISCIPLINADO. 
 
8ª) O ESCOTEIRO É ALEGRE E SORRI NAS DIFICULDADES. 
 
9ª) O ESCOTEIRO É ECONOMICO E RESPEITA O BEM ALHEIO. 
 
10ª) O ESCOTEIRO É LIMPO DE CORPO E ALMA. 
 

PROMESSA ESCOTEIRA 
 

 Chegou o momento que você escoteiro tanto esperava, o momento em que você 
fará parte da grande família escoteira, não que você não fazia antes, mas agora é 
diferente agora você carregará no peito o verdadeiro significado do movimento escoteiro. 
Você carregará o orgulho de utilizar o traje, se sentirá diferente porque você agora sabe 
o que você realmente quer, ser um(a) cidadão(ã), uma pessoa pura de corpo e alma, 
pura de preconceitos e sabe o que realmente é o escotismo, e o que ele significa para 
todos aqueles que te rodeiam como uma grande família, um grupo de irmãos. A 
Fraternidade Escoteira te mostra como deves prosseguir no caminho do bem, sempre 
seguindo os eternos ensinamentos de Robert Stephenson Smith Baden-Powell. 
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Promessa  Escoteira 
 

 

“PROMETO PELA MINHA HONRA FAZER O MELHOR POSSÍVEL PARA: 
CUMPRIR MEUS DEVERES PARA COM DEUS E MINHA PÁTRIA (E O 
BRASIL)*: AJUDAR O PRÓXIMO EM TODA E QUALQUER OCASIÃO; 
OBEDECER À LEI ESCOTEIRA”. 

*somente para estrangeiros 
 
 

Promessa para adultos 
 

“PROMETO PELA MINHA HONRA FAZER O MELHOR POSSÍVEL PARA: 
CUMPRIR MEUS DEVERES PARA COM DEUS E MINHA PÁTRIA (E O 
BRASIL)*: AJUDAR O PRÓXIMO EM TODA E QUALQUER OCASIÃO; E 
SERVIR À UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL”. 

*somente para estrangeiros 

CANÇÃO DA PROMESSA 

 
Prometo neste dia, cumprir a Lei 
Sou Teu escoteiro, Senhor e Rei 
  
(Refrão) 
Eu Te amarei pra sempre, cada vez mais. 
Senhor, minha promessa protegerás. 
 
 Da Fé eu sinto orgulho, quero viver 
tal como ensinastes, até morrer. 
 
(Refrão) 
  
Com alma apaixonada, servi-lo-ei; 
a minha pátria amada, fiel serei. 
  
(Refrão) 
  
A promessa que um dia fiz junto a Ti, 
pra toda minha vida a prometi. 
  
(Refrão) 
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UNIFORME ESCOTEIRO 
 

 
 
 
 

HINO ALERTA 

 

Ra-ta-plan do arrebol, Escoteiros vede a luz! 
Ra-ta-plan olhai o sol do Brasil que nos conduz! 
  
Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta! 
Erguei para o ideal os corações em flor! 
Ó mocidade ao sol da Pátria já desperta, 
Ó Pátria consagrai o vosso eterno amor! 
  
Por entre os densos bosques e vergéis floridos 
Ecoem as nossas vozes de alegria intensa 
E pelos campos fora, em cânticos sentidos, 
Ressoe um hino ovante à nossa Pátria imensa! 
Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 
Um-dois, um-dois! 
  
Ra-ta-plan do arrebol, Escoteiros vede a luz! 
Ra-ta-plan olhai o sol do Brasil que nos conduz! 
  
Unindo o passo firme à trilha do dever, 
Tendo um Brasil feliz por nosso escopo e norte. 
Façamos o futuro em flores antever 
A nova geração, jovial, confiante e forte! 
 
Mas se algum dia, acaso, a Pátria estremecida 
De súbito bradar: Alerta! Ó Escoteiros! 
Alerta respondendo, á Pátria nossas vidas 
E as almas entregar, iremos, prazenteiros! 
Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 
Um-dois, um-dois! 
 
Ra-ta-plan do arrebol, Escoteiros vede a luz! 
Ra-ta-plan olhai o sol do Brasil que nos conduz. 
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ORAÇÃO DO ESCOTEIRO 
 

Senhor ensina-me a ser 

A servi-te como mereces 

A dar sem medir 

A combater sem medo de ser ferido 

A trabalhar sem descanso 

E não esperar outra recompensa 

Senão a de saber que faço a tua vontade 

Amém 

POESIA DOS NÓS 

 

Que o nó direito, nos leve ate às pessoas semelhantes... 
Que o nó escota, nos leve ate às pessoas diferentes... 
Que a volta do fiel, nos envolva com ternura e atenção... 
Que o nó de correr, nos faça lembrar que até os mais simples também são 
importantes.. 
Que o aselha, nos salve das más influencias.. 
Que o catau, encurte nossas distancias e que nos fortaleça cada vez mais... 
Que a volta do salteador, nos segure quando estivermos caindo... 
Que a volta da ribeira, nos dê a devida firmeza em vias diagonais... 
Que o prucick, só nos leve pra cima... 
Que o balso pelo seio, nos transporte com segurança quando estivermos 
feridos... 
Que o nó da amizade, sirva de base pra nossa relação... 
Que o nó de pinha, nos faça ver a beleza de nossa amizade... 
E que a Flor de Lis e o Escotismo sejam o sangue que corre em nossas veias 
sem cessar, nos fazendo acreditar que temos o poder para melhorar nossa vida e 
bem-estar ! 
 
 
Autor desconhecido 
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GRITO DO GRUPO 
 

MACUXI 
 

Na sede, na mata ou em qualquer lugar, 

Macuxi está chegando para servir e ajudar 

Com Esperteza, Paciência, Lealdade e Teimosia. 

E mais dia ou menos dia a lei da selva vai mudar, 

E o valente dos valentes, vai nos respeitar. 

Todos juntos somos fortes 

Somos flecha. 

Somos arco, 

Todos nós no mesmo barco. 

Não há nada para temer 

Ao meu lado há um amigo, 

Que é preciso proteger. 

 

Grupo Macuxi!!! 
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Grito Tropa Fênix 
 

Uma estrela no céu, 

Uma luz a brilhar  

Sempre juntos vamos estar. 

Ressurgimos do fogo com força e poder 

Gritando bem alto que não vamos perder  

Voamos alto com determinação  

Trazendo conosco paz e união 

Tropa Fênix! 
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Grito Patrulha Leão 
Leão estou feliz, carrego no peito a Flor de 
Liz, 
Para a Pátria honrar, escotismo praticar, 
Por isso se chama patrulha Leão 
Patrulha varonil 
Está sempre alerta para servir o Brasil! 
 
 

Grito Patrulha Pica-pau 
Vinte vezes por segundo Pica-Pau vai bicar 
Sai da frente estou com pressa; 
A vitória vou buscar; 
É pedra, é Pau 
Patrulha Pica-Pau 
Hee,Hee,Hee 
Hehehehehehehe! 
 

Grito Patrulha Gavião 
Gavião está sempre alerta, 
Com sua forte visão; 
Ajudando todo mundo; 
Com seu forte coração;  
Patrulha Gavião! 
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Lenda Macuxi 
 
Na tribo Macuxi havia um índio forte e muito inteligente. Um dia ele se 
apaixonou por uma bela índia de sua aldeia. Casaram-se logo depois e 
viviam muito felizes, até que um dia a índia ficou gravemente doente e 
paralítica.  
 
O índio Macuxi, para não se separar de sua amada, teceu uma tipoia e 
amarrou a índia à sua costa, levando-a para todos os lugares em que 
andava. Certo dia, porém, o índio sentiu que sua carga estava mais pesada 
que o normal e, qual não foi sua tristeza, quando desamarrou a tipoia e 
constatou que a sua esposa tão querida estava morta.  
 
O índio foi à floresta e cavou um buraco à beira de um igarapé. Enterrou-se 
junto com a índia, pois para ele não havia mais razão para continuar 
vivendo. Algumas luas se passaram. Chegou a lua cheia e naquele mesmo 
local começou a brotar na terra uma graciosa planta, espécie totalmente 
diferente e desconhecida de todos os índios Macuxis.  
 
Era a TAMBA-TAJÁ, planta de folhas triangulares, de cor verde escura, 
trazendo em seu verso outra folha de tamanho reduzido, cujo formato se 
assemelha ao órgão genital feminino. A união das duas folhas simboliza o 
grande amor existente entre o casal da tribo Macuxi.  
 
O caboclo da Amazônia costuma cultivar esta curiosa planta, atribuindo a 
ela poderes místicos. Se, por exemplo, em uma determinada casa a planta 
crescer viçosa com folhas exuberantes, trazendo no seu verso a folha 
menor, é sinal que existe muito amor naquela casa.  
 
Mas se nas folhas grandes não existirem as pequeninas, não há amor 
naquele lar. Também se a planta apresentar mais de uma folhinha em seu 
verso acredita-se então que existe infidelidade entre o casal. De qualquer 
modo, vale a pena cultivar em casa um pezinho de TAMBA-TAJÁ. 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada  

Música: Francisco Manuel da Silva 
 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

 

Parte II 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores." 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- "Paz no futuro e glória no passado." 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 
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HINO A BANDEIRA 
Letra: Olavo Bilac  

Música: Francisco Braga 

 
Salve lindo pendão da esperança! 

Salve símbolo augusto da paz 
Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da Pátria nos traz. 
 

Refrão 
Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 

 
Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 

A verdura sem par destas matas, 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 

 
(Refrão) 

 
Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever, 
E o Brasil por seus filhos amado, 

Poderoso e feliz há de ser! 
 

(Refrão) 
 

Sobre a imensa nação brasileira, 
Nos momentos de festa ou de dor, 
Paira sempre sagrada bandeira, 
Pavilhão da justiça e do amor! 

 
(Refrão) 
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