
 

 

 

 

 

 

O Herói Militar que fundou e cimentou o princípio do escutismo!  

 

A sua singular visão resultou das experiências que viveu… Cresceu sem pai. Este faleceu quando 

B.P. tinha 3 anos de idade. Cresceu com sete irmãos, numa família cujas tarefas diárias exigiu que em 

jovem se tornasse capaz de enfrentar desafios singulares, aprendendo a superá-los. Baden-Powell 

sempre foi um jovem carismático e multifacetado, que encarava os desafios como oportunidades, 

exemplo disso foi a sua opção de carreira.  

 

Viajou para a Índia aos 19 anos, na campanha militar da Crimeia. Enquanto militar experienciou 

várias culturas, viajando pela índia e grande parte do continente Africano onde se destacou. Em 

Mafeking, a pequena cidade no sul de África que ficou famosa pelo cerco que durou 211 dias e 

colocou B.P. nos estatutos heroicos que hoje o conhecemos. Ficou famoso pelo importante papel que 

deu aos jovens daquela localidade e que resolveram aquela batalha saindo vitoriosos. Os trabalhos 

complementares que Baden-Powell atribuía aos rapazes, permitiu munir de uma autonomia logística 

que tornou possível resistir às privações imposta pelos Boers.  

 

Durante este período militar B.P. escreveu um livro (para militares) com o nome “Aids to Scouting” 

(Ajuda à Exploração Militar), o qual viu, com surpresa, ao regressar para Inglaterra, ser usado nas 

escolas masculinas. Surpreendido pela aplicação do livro empenhou-se na adaptação de um novo 

livro, encontrando nas experiências vividas nas suas viagens e contactos na Índia, 

África, com as tribos Zulus e demais tribos “Selvagens”. Adaptou a sua vida militar 

ao contexto dos jovens e Estudou os diferentes métodos usados na época aplicados 

à educação e à disciplina dos jovens desen-volvendo aquele que hoje conhecemos 

como Método Escutista, que foi pela primeira vez colocado em prática em 1907, em 

Brownsea, com os 20 rapazes que participaram no 1º Acampamento e viram nascer 

um movimento que hoje prolifera em cerca de 216 países, contando com um efetivo 

de 25 milhões de escuteiros por todo o mundo.  

 

Pois bem, Exploradores, como veêm, B.P. foi um homem, que tal como nós, se viu, confrontado com 

a adversidade e a realidade da condição humana! Batalhou! Descobriu o mundo…e que com a sua 

perseverança soube criar algo positivo.  

 

Lançamos-te um desafio, para seguirmos as pisadas de Baden-Powell, devemos conhecer um pouco 

melhor da sua vida.  

Convidamos-te a investigar e focando-te na sua carreira militar, nas suas viagens pela índia e África, 

nas culturas e experiências que por lá viveu, descobre quais os momentos que mais o marcaram e 

que o levaram a mais tarde descobrir o Método Escutista…  

 

Com base nelas, planeia em patrulha que atividades gostarias de colocar em prática no dia em que 

celebramos a memória do nosso fundador a 18 de Fevereiro. 

 

  Com essas ideias iremos planear esta grande festa. 


