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Como bem sabemos o Movimento Escoteiro começou em 1907, pelo Ramo Escoteiro. Poucos anos depois, 
em 1916, surgiu o Ramo Lobinho para as crianças mais novas. A ideia de um ramo para jovens maiores 
não demorou muito para aparecer. A questão, na época, era como retê-los no Movimento quando eles 
deixavam a escola, e como achar um lugar para aqueles que permaneceram enquanto viviam os seus 
anos de adolescência.

No transcorrer da I Guerra Mundial Baden-Powell trabalhou na concepção de um programa para 
escoteiros mais velhos, denominados “Senior Scouts”, mas que era apenas uma adaptação do programa 
escoteiro já existente e, como tal, não interessou aos jovens nessa faixa etária.

A primeira menção ao termo “Rover Scouts” foi feita por Baden-Powell no The Boy Scouts Headquarters 
Gazette, em setembro de 1918, informando sobre um novo Ramo para servir aos jovens “heróis” que 
retornavam com o fim da Guerra. Com isso o esquema de “Senior Scouts” foi abandonado e substituído 
por “Rovers”, uma palavra que sugeria aventura e liberdade.

O novo esquema foi totalmente estabelecido em novembro de 1919, e Baden-Powell escreveu um manual 
para o novo Ramo, publicado em 1922, com o título de Rovering to Success, e que contém a filosofia de 
Baden-Powell para uma vida adulta feliz, bem como ideias para atividades que os Rover Scouts poderiam 
organizar por si mesmos.

Para a Organização Mundial do Movimento Escoteiro determinar o ano de celebração do centenário foram 
feitas pesquisas, verificação de documentos antigos e consultas à associação escoteira do Reino Unido 
(The Scout Association). Esses estudos definiram, sem nenhuma margem de dúvida, que a data de início 
do Ramo Rover Scouts foi 1918. Na verdade, isso já havia sido confirmado quando da realização do terceiro 
World Rover Scout Moot, em 1939, denominado de “Moot da Maioridade”, ou seja, considerava que o ramo 
completava 21 anos de idade em 1939.



A recomendação da Organização Mundial do Movimento Escoteiro é para que cada Organização Nacional 
seja responsável pela celebração no seu país, realizando atividades comemorativas ao longo do ano de 
2018. A organização Mundial, por sua vez, apoiará essas ações com propostas de programa e um plano de 
comunicação, incluindo mídias digitais, logotipo do centenário, itens de celebração, campanhas e eventos 
mundiais e regionais, e criação de produtos para venda na Loja Escoteira Mundial.

Cumprimentamos todos os pioneiros e pioneiras, todos os escotistas deste Ramo, e todos aqueles que, em 
algum momento, estiveram nestas condições, desejando que este ano de comemoração do Centenário 
do Ramo Pioneiro seja uma oportunidade para fortalecermos este importante Ramo, ampliando nosso 
efetivo, atraindo mais jovens e aumentando a adesão de voluntários adultos.

Servir!

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente



Sugestões de atividades para comemorar o 
Centenário do Ramo Pioneiro

Introdução

Este material tem como objetivo inspirar as Unidades Escoteiras Locais em sua celebração do 
Centenário do Ramo Pioneiro, enriquecer e fortalecer as atividades dos Clãs, bem como reforçar o 
sentimento de pertencimento à grande Fraternidade Mundial Escoteira.

Incentivamos as Unidades Escoteiras Locais, Distritos ou Regiões Escoteiras a organizar atividades 
para comemorar o Centenário do Ramo Pioneiro.  Esta comemoração deve envolver a participação 
ativa dos Pioneiros e Pioneiras e, idealmente, membros da comunidade, meios de comunicação 
locais e outras organizações relacionadas com o Escotismo e educação.

Atividades que promovam a interação entre os Pioneiros de diferentes Clãs, Distritos ou cidades são 
altamente recomendadas. Que tal realizar uma atividade Distrital ou a própria Unidade Escoteira 
Local se unir para fazer uma festa para os Pioneiros, em comemoração ao centenário?

O calendário anual dos Escoteiros do Brasil já estabelece várias atividades para que ninguém deixe 
esse momento tão importante passar em branco.

Dia Regional de Ação Pioneira Comunitária

Seguindo o exemplo de que muitas Regiões Escoteiras que já realizam esse evento, sugerimos que 
cada Região defina em seu calendário um dia para uma Ação Pioneira Comunitária, em que todos 
os jovens do Ramo Pioneiro se unam em uma ação, valorizando o conceito de “serviço” próprio do 
Ramo.

A ideia básica é a de realizar um evento descentralizado, de forma que em vários pontos da Região 
Escoteira aconteçam atividades comunitárias com a ação direta de pioneiros e pioneiras. As ações 
devem ser planejadas em torno de um único tema – “Voluntariado e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável”, e realizadas todas em um único dia.

A ação pode ser realizada por um ou mais Clãs locais, ou mesmo por um Distrito, e seus parâmetros 
como duração, local, beneficiários, etc., depende de cada organização. A data deverá ser definida 
pela Direção Regional, que poderá contribuir com mais orientações.

Os clãs são convidados a postar o relatório dos seus projetos na plataforma Mensageiros da Paz, 
e todos os participantes podem adquirir o respectivo distintivo para usar junto ao emblema da 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro.



Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro

O Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro vai acontecer como parte do Congresso Nacional Escoteiro, 
que acontecerá de 28 de abril ao dia 1º de maio, e do qual será reservado um dia inteiro para um 
programa específico destinado aos escotistas do Ramo Pioneiro, que será detalhado na divulgação 
do evento.

A agenda do Congresso vai oferecer os detalhes do Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro, para 
cuja participação será necessário estar inscrito como congressista.

Celebrando o patrono do Ramo Pioneiro - Paulo de Tarso

Dia 29 de junho foi definido como Dia do Pioneiro por ser o dia consagrado a Paulo de Tarso, patrono 
deste Ramo, justamente por ser um exemplo de decisão na escolha do bom caminho diante das 
encruzilhadas da vida, e por ser capaz de assumir projetos para crescer como pessoa e mudar o 
mundo em que vivia.

O patrono do Ramo Pioneiro pode inspirar uma reflexão sobre decisões para o futuro, o 
comprometimento com um código de valores, e o papel na sociedade de cada um. Esses temas 
podem fazer parte da Vigília Nacional Pioneira.

Vigília Nacional Pioneira

A Vigília Nacional Pioneira acontecerá na noite do dia 30 de junho de 2018, sábado, e se convida 
todos os pioneiros e pioneiras para, nesta ocasião, se reunirem localmente para fazer a Vigília 
Pioneira, visando um aprofundamento nas questões espirituais, sociais e pessoais. Durante a Vigília 
os Pioneiros e Pioneiras podem realizar diversas atividades, que vão de momentos de integração aos 
debates, discussões e reflexões. Ela pode ser realizada apenas pelo próprio Clã, ou juntando mais 
de um Clã ou até mesmo um Distrito. O importante é que o número de participantes não seja muito 
grande, para permitir as trocas e intercâmbios.

A duração da Vigília vai depender do número de participantes e do programa escolhido, mas se 
estima que não seja menos do que 4 horas nem mais do que 12 horas. A recomendação é que tenha 
início a partir do anoitecer, em ambiente acolhedor e confortável, sem a interferência de barulhos ou 
movimentos estranhos.

Uma equipe de pioneiros, com apoio de mestres, deve organizar o programa e preparar as condições 
locais e materiais para seu sucesso. Normalmente inclui-se compartilhamento de refeições, 
dinâmicas de grupo, exibição de filmes, execução de músicas, debates sobre o papel de cada um na 
sociedade, discussões sobre os projetos de vida, e tudo o que possa auxiliar os jovens nas decisões 
sobre o futuro.



7º Jamboree Nacional Escoteiro - Barretos (SP)

Neste próximo Jamboree Nacional Escoteiro, em Barretos, teremos duas noites de atividades para 
membros do Ramo Pioneiro que estejam inscritos na Equipe de Serviço.

Esses pioneiros e pioneiras, antes do início do Jamboree, serão informados do que lhes será 
oferecido, local e horários.

27º Mutirão Nacional Pioneiro

O Mutirão Nacional Pioneiro é a maior e mais importante atividade do Ramo em todo o país. Também 
chamado de MutPio, este evento ocorre normalmente a cada dois anos. Sua última edição foi em 
2015, na cidade de Florianópolis -  SC, com mais de 500 participantes, sendo o maior evento do Ramo 
Pioneiro realizado no Brasil.

O MutPio chegará à sua 27º edição, em 2018, e será realizado entre os dias 11 e 14 de outubro de 
2018, na cidade de Salvador, na Bahia. Informações serão divulgadas em boletins específicos, no site 
dos Escoteiros do Brasil.

Viajando com o Clã

Baden-Powell, no livro Caminho Para o Sucesso, ao se referir que o Ramo Pioneiro forma uma 
fraternidade, reforça que “não é apenas uma fraternidade, mas uma alegre fraternidade com a 
camaradagem dos acampamentos, o uniforme e suas “cavernas” ou locais de reunião pelo mundo 
inteiro. ” O Fundador explica que, “sendo uma fraternidade de caminhantes e viajantes, você pode, 
como um membro dela, estender suas viagens aos países estrangeiros e fazer amizades com Irmãos 
Rovers de outras nacionalidades. ”E, finaliza B-P, “este aspecto do nosso Movimento não só é 
interessante e educativo como está caminhando para se tornar um importante passo para assegurar 
a futura paz no mundo através da mútua boa vontade.”

Um dos quatro campos de ação prioritários do Ramo Pioneiro é a viagem, que está estreitamente 
ligada à aventura e vice-versa. Se solicita aos jovens que desenvolvam projetos em pelo menos um 
destes campos de ação prioritários.

No Ramo Pioneiro, se unem três elementos que explicam e incentivam os projetos de viagem: a) o 
método escoteiro, que privilegia a exploração, o descobrimento e a aventura; b) o caráter internacional 
do Movimento Escoteiro, que aproxima raças, povos, culturas, países e promove as experiências 
interculturais; e c) as características dos jovens adultos que, abertos às possibilidades, encontram 
na aventura de viajar uma maneira de estar um pouco em cada lugar.

Do ponto de vista educativo, viajar é conhecer diferentes costumes e culturas, ampliando a visão do 
mundo. Além disso, a viagem tem a particularidade de que pode compreender o desenvolvimento 
de projetos nos outros campos prioritários. Em uma viagem há a aventura, e pode haver o serviço, a 
natureza e o trabalho.



Montar um projeto para uma viagem deste tipo não é simples, mas sua complexidade dependerá da 
sua natureza. Uma viagem de dez dias destinada a percorrer rincão atrativo do próprio país apresenta 
menos dificuldades que uma viagem de um mês ao exterior. Em todo caso, sempre será necessário 
programar sua preparação com tempo.

Conquistar a Insígnia da Lusofonia ou a Insígnia do Cone Sul

Exatamente dentro do conceito das viagens, são oferecidas duas Insígnias de Interesse Especial ao 
Ramo Pioneiro, que são a Insígnia do Cone Sul e a Insígnia da Lusofonia.

Para conquistar cada uma delas é necessário elaborar e executar um projeto de viagem, dependendo 
da Insígnia, para outro país do Cone Sul ou para algum outro país lusófono, considerando todos os 
aspectos operacionais, tais como roteiro, transporte, documentos e vacinas necessárias, pontos a 
serem visitados, segurança, locais de hospedagem, contato com outros escoteiros, etc.

Após a viagem, deverá ser apresentado, por meio audiovisual, todos os detalhes da aventura, 
indicando os principais aspectos culturais e geográficos do local visitado.

Concurso de Fotografia

O 10º Concurso de Fotografia dos Escoteiros do Brasil acontece com o tema “Servir”, em celebração 
ao centenário do Ramo Pioneiro que será comemorado em 2018.

Existe uma categoria de “pioneiros”, na qual podem participar todos os que estejam registrados no 
Sigue nesta categoria, retratando o ambiente de amizade, diversão e desenvolvimento que os inspira 
no Movimento Escoteiro.

Os membros do Movimento Escoteiro fotografados deverão utilizar usar vestuário ou uniforme 
escoteiro, de acordo com as normas estabelecidas no POR.

A participação no Concurso é individual, e os interessados devem buscar informações e o boletim 
específico no site dos Escoteiros do Brasil.

Formação para Escotistas do Ramo Pioneiro

Cursos de formação inspirados no programa podem aumentar o interesse dos escotistas, mantendo-
os atualizados. As Regiões Escoteiras, por meio de suas equipes de formação, podem oferecer 
módulos e oficinas com temas específicos para melhor capacitar os escotistas do Ramo Pioneiro no 
desenvolvimento de suas funções. 



Alguns temas que podem ser abordados:

 • Ciclo de Programa do Ramo Pioneiro
 • Progressão Pessoal no Ramo Pioneiro
 • Cerimônias do Ramo Pioneiro
 • Projetos e campos prioritários

Divulgação do Ramo Pioneiro

O centenário do Ramo Pioneiro é uma boa oportunidade para promover o Escotismo com a ajuda 
dos meios de comunicação locais, bem como de instituições não-governamentais e governamentais 
relacionados à educação.

Algumas possibilidades: 

 • Mídia tradicional: Colaborar com a mídia local para divulgar o Centenário do Ramo Pioneiro 
    e suas atividades na TV, em rádio, em jornais e em revistas.

 • Recursos de marketing: Descubra se existem patrocinadores que poderiam estar dispostos 
    a ajudá-los com a publicidade e marketing de seus programas e atividades do centenário.

 • Websites e canais de mídia social: Promover o centenário através de sites institucionais, 
    sites de parceiros, blogs, canais de mídia social e etc.

 • Campanhas nas mídias sociais, contando a história do Movimento Escoteiro e do Ramo 
    Pioneiro.

 • Envolver a sua comunidade, divulgando ações comunitárias e outras atividades relevantes 
    desenvolvidas pelos pioneiros.

Distintivo do Centenário do Ramo Pioneiro

Como é um ano comemorativo para o Ramo Pioneiro, todos os pioneiros e pioneiras, escotistas do 
Ramo Pioneiro e dirigentes institucionais poderão utilizar esse distintivo, que estará disponível para 
venda na Loja Escoteira.

O distintivo poderá ser aplicado no vestuário ou uniforme escoteiro, na manga esquerda para os 
membros juvenis, abaixo dos distintivos de progressão, e para os adultos no centro da manga, e 
utilizado no vestuário ou uniforme escoteiro até o dia 31 de dezembro de 2018.



Equipe de apoio às comemorações do
Centenário do Ramo Pioneiro

Através de um processo seletivo, coordenado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes, foi constituída 
uma equipe para apoiar e assessorar a Diretoria Executiva Nacional nos assuntos relacionados às 
comemorações do centenário do Ramo Pioneiro, e que resultou formada por cinco jovens, sendo um 
de cada área geográfica dos Escoteiros do Brasil, conforme segue:

 • Claudio Henrique Voss - Grupo Escoteiro Leão do Mar – 48º SC
 • Laura Bulbarelli de Sanctis - Grupo Escoteiro Portal das Águas – 365º SP
 • Isabella Veríssimo Caetano Morse - Grupo Escoteiro Velho Lobo - 13º GO
 • Beatriz Sousa de Jesus Veras - Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º MA
 • André Felipe Baena Melo - Grupo Escoteiro Grão-Pará - 35º PA

Estes trabalhos são orientados pelos Coordenadores do Ramo Pioneiro da Equipe Nacional de 
Atualização do Programa Educativo, André Lemes e Ana Filipa Simão, e pela Diretora de Métodos 
Educativos, Carmen Barreira, contando com a assessoria da equipe de profissionais do Escritório 
Nacional que atuam na área de métodos educativos.




