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No final da década de 1990, a UEB iniciou um processo para 

revisar a Lei e a Promessa Escoteiras. Naquela época já se 

sabia que a Lei Escoteira adotada no Brasil não era a lei 

original de Baden-Powell. Na época as propostas de 

mudanças não foram aprovadas. 

Hoje temos acesso a documentos que esclarecem por que 

chegamos às formas de redação que vigoraram por mais de 

100 anos, mantendo o texto colocando a honra acima da 

própria vida, no primeiro artigo da Lei. A redação foi 

primeiramente utilizada pela ABE - Associação Brasileira de 

Escoteiros, fundada em 1914. 

Neste texto a análise será restrita ao primeiro artigo da Lei 

que vigorou sem mudanças na UEB desde 1928, tendo sido 

adotado da versão utilizada pela ABE e pela Federação de 

Escoteiros do Mar. Em 1928, na terceira versão dos 

Estatutos da UEB, foi aprovada a mudança de Compromisso 

e Código Escoteiro para Promessa e Lei Escoteira. Daí em 

diante, a redação da Lei e especialmente do primeiro artigo, 

permaneceu constante até 2019, quando foi alterada na 

26ª Reunião da Assembleia Nacional. 

Se essa redação não era a redação proposta por Baden-

Powell, como ela apareceu no escotismo brasileiro? 

 

A INFLUÊNCIA FRANCESA 

Nos primeiros anos, depois da fundação da Associação Brasileira 

de Escoteiros – ABE, em São Paulo, em 29 de novembro de 

1914, toda a doutrina do escotismo emanava de São Paulo. 

Apesar de Mario Cardim, um dos fundadores da ABE, sempre 

mencionar que tinha conhecido Baden-Powell e até feito um 

curso na Inglaterra, as evidências demonstram que a ABE foi 

fortemente influenciada pelo escotismo francês. 

Jornais de todo o Brasil já vinham publicando artigos sobre os 

“Boy-Scouts”, com base em materiais que eram enviados da 

França por Jerônyma Mesquita. Estes artigos, invariavelmente, 

apresentavam o Juramento e o Código dos Éclaireurs de France, 

uma associação laica, criada em 1911, em grande parte com 

inspiração de Nicolas Benoit, um oficial da marinha francesa que 

estudou o escotismo inglês quando esteve na Inglaterra em 

1910 – 1911. Ao retornar ele faz um relatório ao Ministro da 

Marinha, onde apresenta um resumo do método escoteiro, 

inclusive com traduções de partes do Escotismo para Rapazes. 

Este material pode ser acessado no site do Escotismo Laico 

Francês. 

Benoit quando traduz a Lei Escoteira de Baden-Powell utiliza 

inicialmente a palavra “Loi” porém muda para “Code” (Código) 

em lugar de Lei, num segundo documento. O original do 

Escotismo para Rapazes utiliza, na primeira edição: “Scout Law” 

(Lei Escoteira). E a tradução não é perfeita. 



 

 

1. O exemplo é o primeiro artigo da Lei: 

1. na versão de Baden-Powell de 1908, a redação era:  

“A SCOUT HONOUR IS TO BE TRUSTED.” (A HONRA 

DE UM ESCOTEIRO É PARA SER CONFIÁVEL, ou 

numa tradução mais livre DEVE-SE CONFIAR NA 

HONRA DE UM ESCOTEIRO.) 

2. Benoit, no seu manuscrito de 1911, quando se refere à 

“Loi des Scouts” (A Lei dos Escoteiros) adota como 

tradução: “1. Il fait que l’on puisse se fier à la parole 

d’un scout.” (Devemos poder confiar na palavra de um 

escoteiro). De um manuscrito de relatório de Nicolas 

Benoit, em 1911, ao Ministro da Marinha francês, depois 

de seu estudo dos “boy-scouts” na Grã-Bretanha.1 

 

 

No mesmo ano, 1911, Benoit edita um documento 

denominado “Les Éclaireurs de France – Plan de 

                                                           
1 http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1438-1911-
un-document-rare-le-rapport-manuscrit-de-nicolas-benoit-sur-le-
scoutisme.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

Organization”2. Neste documento o primeiro artigo 

da Lei, agora chamada de “Code des Éclaireurs”, é 

apresentado como: 

 

“1º. La parole d’un Éclaireur est sacrée. Il met son 

honneur aux-dessus de toutes choses, aux-dessus de 

sa proprie vie.”  (A palavra de um Escoteiro é 

sagrada. Ele coloca sua honra acima de todas as 

coisas, acima de sua própria vida). 

 
 

E no Código, Benoit se afasta da lei de Baden-Powell, 

alterando seus artigos como se pode ver neste 

primeiro exemplo, estabelecendo apenas oito, 

quando o fundador incialmente estabeleceu nove. 

 

2 http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1007-2016-
08-05-09-29-22.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1438-1911-un-document-rare-le-rapport-manuscrit-de-nicolas-benoit-sur-le-scoutisme.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1438-1911-un-document-rare-le-rapport-manuscrit-de-nicolas-benoit-sur-le-scoutisme.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1438-1911-un-document-rare-le-rapport-manuscrit-de-nicolas-benoit-sur-le-scoutisme.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1007-2016-08-05-09-29-22.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/les-premieres-annees/1007-2016-08-05-09-29-22.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=


 

 

Em 1912 os Éclaireurs de France editam um manual 

escrito pelo Capitão Maximine Leonce Royet - Le 

livre de l’éclaireur, Manuel des boys-scouts 

français – que teria grande influência no 

escotismo brasileiro nos primeiros anos da ABE. 

Neste manual o Código já aparece com 12 

artigos, como foi adotado no Brasil. A tradução 

para o português de Jerônyma Mesquita é 

baseada neste texto. Como a ABE adotou 

praticamente a organização, estatuto e 

regulamento deste manual é compreensível que 

o Juramento e o Código adotados fossem cópia 

do francês e não cópia do que fora criado por 

Baden-Powell. Deve ser mencionado que os 

franceses não traduziram o Escotismo para 

Rapazes, com a justificativa que o escotismo 

tinha que ser adaptado ao “génie française”. 
 

 
 

 

CÓDIGO DO ESCOTEIRO NO BRASIL 

 
A mesma redação dos folhetos de propaganda de 

1914, enviados de Paris, foi adotada pela ABE em 

1914, apenas com a palavra escoteiro no lugar de 

boy-scout que constava originalmente. 
 

1º - A palavra de um escoteiro é sagrada. Ele coloca a 

honra acima de tudo, mesmo da própria vida. 

2º - O escoteiro sabe obedecer. Compreende que a 

disciplina é uma necessidade de interesse geral. 

3º - O escoteiro é um homem de iniciativa. 

4º - O escoteiro aceita, com todas as circunstâncias, a 

responsabilidade dos seus atos. 

5º - O escoteiro é leal e cortês para com todos. 

6º - O escoteiro considera todos os outros escoteiros como 

seus irmãos, sem distinção de classes sociais. 

7º - O escoteiro é generoso e valente, sempre pronto a 

auxiliar os fracos mesmo com perigo da própria vida. 

8º - O escoteiro pratica cada dia uma boa ação, por mais 

modesta que seja. 

9º - O escoteiro estima os animais e se opõe a toda 

crueldade contra eles. 

10º - O escoteiro é sempre jovial e entusiasta e procura o 

bom lado de todas as coisas. 

11º - O escoteiro é econômico e respeitador do bem alheio. 

12º - O escoteiro tem a constante preocupação de sua 

dignidade e respeito de si mesmo. 
 



 

 

Ao mesmo tempo que se fundava a ABE (novembro 

de 1914) começou a ser vendida no Brasil uma 

tradução em português do “Escotismo para Rapazes”. 

Esta tradução não é direta do inglês, mas sim do 

francês suíço, pois como já mencionado a Associação 

Francesa negava-se a traduzir o Escotismo para 

Rapazes. 

 

 
 

Apesar de recomendar o “Manual do Escoteiro” de 

Hermano Neves, a ABE não adotou a tradução da Lei 

Escoteira feita por Hermano, da versão traduzida por 

Pierre Bovet, do Institut J.J. Rosseau, de Genebra. 

Observa-se que a tradução de Bovet também não era 

fiel a Baden-Powell. O primeiro artigo era traduzido 

como: 

UN ÉCLAIREUR N’A QU’UNE PAROLE (O 

ESCOTEIRO TEM UMA SÓ PALAVRA) 

 

Na tradução de Hermano (conforme cópia fornecida 

por Alexandre Banchi – UEB/SP) este artigo ficou 

como: 

 

UM ESCOTEIRO TEM UMA SÓ PALAVRA. 

 

As duas traduções, nas suas explicações do primeiro 

artigo, mencionam que se o escoteiro não cumprisse 

este artigo da lei poderia ter que entregar seu 

distintivo de escoteiro. 

 

E O “A SUA HONRA VALE MAIS QUE A PRÓPRIA 

VIDA”? 
 

Aparentemente, mais uma tradução mal feita 

acompanhada da falta de compreensão da ideia 

original de Baden-Powell. 

 

Curiosamente, na edição do Escotismo para Rapazes 

de 1908, já mencionada, havia uma explicação do 

que significava o primeiro artigo, como acontecia 



 

 

também com os demais 8 artigos, perfazendo 9 

artigos originais no total. 

 

A explicação continha este parágrafo, ao final: 

 

“If a scout were to break his honour by telling a lie, or 

by not carrying out an order exactly when trusted on 

his honour to do so, he would cease to be a scout, and 

must hand over his scout badge, and never be 

allowed to wear it again – he loses his life. “ 

 

"Se um escoteiro quebrasse sua honra contando uma 
mentira, ou não cumprindo exatamente uma ordem 
quando se confiasse pela sua honra que o fizesse, ele 
deixaria de ser um escoteiro, e deveria entregar seu 
distintivo de escoteiro, e nunca mais lhe seria permitido 
usá-lo - ele perde a vida.” (Tradução livre) 
 

 

Isto é muito bem explicado por Baden-Powell logo depois 

que apresenta o distintivo escoteiro (a flor de lis) 

(Escotismo para Rapazes – 1908): 

O distintivo escoteiro representa e é chamado sua 

“vida”. Lhe é dado quando ele passa os testes de 

escotismo necessários para torná-lo um escoteiro. 

Ele será chamado, em algum momento ou outro, a 

ariscar sua vida, isto é a realizar alguma tarefa difícil e 

se ele falhar ele perde sua vida – isto é seu distintivo. 

Em tal caso a Corte de Honra pode permitir que ele 

permaneça na patrulha, mas ele não pode mais ter 

seu distintivo, a menos que desempenhe muito bem 

um trabalho especial. 

Se ele quebra sua palavra de honra, ou de outra 

maneira desgraça-se, sua vida é retirada (isto é seu 

distintivo), e ele é expelido da patrulha. (Tradução 

livre) 

Já na 3ª edição do Escotismo para Rapazes – 1910, não 

aparece mais a referência à vida. A explicação contém um 

texto dizendo simplesmente que “se ele quebrasse sua 

honra, dizendo uma mentira ou não cumprisse uma ordem, 

quando se confiava que iria cumprir”, ele poderia ser 

solicitado a devolver seu distintivo e nunca mais usá-lo. O 

que era impositivo vira possibilidade. 

No principal manual adotado no Brasil na década de 1920 

em diante, o Guia do Escoteiro, na sua primeira edição 



 

 

apresenta o primeiro artigo da Lei Escoteira, ainda chamada 

de Código, na mesma versão da ABE. 

Ainda na quarta edição do Guia do Escoteiro (1959) - a Lei já 

com 10 artigos-, o Almirante Sodré – Velho Lobo, assim 

explica esta parte do primeiro artigo: 

“Tem um sentimento tão vivo pela honra e pela 

verdade que não duvida em sofrer os mais pesados 

castigos em consequência dos seus atos ou de suas 

palavras, mesmo em perder a vida, contanto que não 

minta. 

Ao final da explicação, atenua um pouco, dizendo: 

“Um escoteiro que falte à verdade ou deixe de 

executar uma ordem que prometeu cumprir sob 

palavra, perderá o direito de usar o distintivo 

escoteiro.” 

 

No dia 29 de outubro de 1915 o jornal A República, de 

Curitiba, reproduz um artigo publicado no Aerophilo do Rio 

de Janeiro, mencionando que estava em organização no 

Tiro Rio Branco a “Associação Paranaense de Escoteiros”. 

Neste mesmo artigo são apresentados o Juramento e o 

Código dos Escoteiros, exatamente os usados pela ABE. 

Alguns dias depois, em 15 de novembro de 1915, os 

primeiros escoteiros de Curitiba fizeram o seu Juramento, 

inspirados na ABE – Associação Brasileira de Escoteiros. No 

dia 26 de janeiro de 1916 o jornal Gazeta do Commercio, de 

Joinville, reproduz o mesmo texto de Juramento e Código, 

mencionando que eram os utilizados pelos escoteiros de 

Curitiba. 

PARA CONCLUIR 

Aparentemente, os franceses não entenderam e erraram, e 

os brasileiros seguiram o mesmo caminho, permanecendo 

no erro por mais de 100 anos, até a alteração em 2019, 

passando o primeiro artigo da Lei Escoteira a ter esta 

redação oficial: “I. O escoteiro é honrado e digno de 

confiança;” 

 

 

 



 

 

Se você se interessa pela história do escotismo e tem algo a colaborar com o esforço de recuperação da memória do 

escotismo paranaense, ou conhece alguém que se interessa, escreva para o e-mail historia@escoteirospr.org.br.  

Pesquisa e Produção: João Alberto Bordignon e Ernani Costa Straube 

Revisão: Fernando Gerlach 

Diagramação: Lucia Antkiewicz 

 

 

Escoteiros do Brasil - Região do Paraná 

Rua Ermelino de Leão, 492 - São Francisco 
CEP 80410-230 - Curitiba - PR 

(41) 3323-1031 
 

mailto:historia@escoteirospr.org.br

