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Nos preparativos do acampamento escoteiro na colina do Ipiranga, a primeira delegação do interior paulista a chegar foi a comissão regional de Amparo, às 13 horas do dia cinco de setembro, por
via ferroviária, seguindo posteriormente em caminhões para o local
das festividades e iniciando a montagem do campo às 15 horas. No
dia seguinte, o acampamento foi
acrescido dos escoteiros de São
Carlos e Brotas e da capital. Neste

mesmo dia, os escoteiros acampados na colina tomaram parte no
ensaio geral do evento junto à Força Pública, atual Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
O aguardado dia se anunciou
e pudemos acompanhar a realização das expectativas das semanas e
meses anteriores que foram expressas pelos dirigentes da ABE e
relatadas pela imprensa paulista e
também pelo órgão oficial da associação que, em sua décima edição
de setembro de 1922, saiu com 54
páginas que seguiram sua linha edi-
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torial, acrescido da narração das
comemorações dos festejos alusivos ao Centenário da Independência na capital e interior do estado.
A revista, apresenta em
suas páginas iniciais o parecer encaminhado pelo Deputado Federal
Dr. Antonio Americano do Brasil
(1892-1932) do estado de Goiás,
referente ao desenvolvimento do
escotismo nacional na Comissão de
Marinha e Guerra da Câmara Federal de Deputados. A conclusão do
documento que contempla um projeto nacional a ser encampado pelo
governo federal, demonstra o prestígio que o escotismo estava gozando junto ao poder central na capital
federal.
Na sequência, a revista da
ABE relata em suas páginas os
acontecimentos do planejado evento realizado na capital e em algumas cidades do interior do estado
que na oportunidade enviaram notícias para a redação do órgão fazer
a menção das comemorações no
periódico:

CONCENTAÇÃO NO
YPIRANGA
Realizou-se, como fora annunciado, a grande concentração
do Centenário, em redor da Collina
do Ypiranga.
Precedentes das commissões
regionaes de escoteiros de São
Carlos, Amparo, Itatiba, Parnahyba, Atibaia, São Bernardo,
Villa de São Bernardo, Mogy das
Cruzes, São Caetano, Jundiahy,
Bragança, junto aos da capital,
Jovens Bandeirantes, Sant’Anna,
Liberdade, Baden-Powell, São Joaquim, Piratininga e Santo Amaro,
3000 escoteiros acamparam em
500 barracas por elles armadas,
proximo do monumento. Perfeitamente treinados em serviços de
campo, os rapazes, logo que chegaram, organizaram suas cozinhas de
campanha, sentinas e tudo o que
faz mister em um campo de escoteiros. Reunidos no dia 7 em torno do
monumento, com os escoteiros de
30 grupos escolares, formando um
conjunto de 15000 escoteiros, participaram das festas civicas que ali
se realisaram.
O acampamento foi construido de baixo de mais perfeita ordem,
constituindo uma lindissima cidade
armada na collina.
Foi o acampamento grandemente visitado pelo povo, que poude apreciar a perfeita ordem dos
escoteiros e do local. Despertou
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grande interesse dos visitantes, os
acampamentos dos escoteiros de
Amparo e de São Carlos. Os rapazes destas cidades portaram-se galhardamente, recebendo por isso
sinceros elogios. Os de Amparo
deliciaram os visitantes com a sua
perfeita orchestra de campo, enchendo todos de enthusiasmo. Além
de innumeras famílias de nossa melhor sociedade, estiveram em visita
ao acampamento, os srs.: dr. Alarico Silveira, professor Guilherme
Kuhlmann, dr. Mario Cardim, Carlos Siqueira e quasi todas as famílias dos escoteiros acampados.

O acampamento foi levantado dia 7 a tarde, seguindo as comissões regionaes para as suas sedes, com excepção da de Amparo e
São Carlos que acantonaram no
edificio do Grupo Escolar do Carmo.
Em homenagem aos escoteiros de Amparo, foi realisada uma
festa esportiva na Escola Normal
da praça da Republica. [...]
Em sua edição no dia seguinte – oito de setembro – o jornal
Correio Paulistano enfatiza a composição das autoridades presentes

Revista “Vida Moderna” de 22 de setembro de 1922
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na inauguração do imponente monumento à Independência do Brasil,
nomeando as autoridades que
acompanham o presidente do Estado, Dr. Washington Luis na tribuna
oficial, citando a presença do Coronel Pedro Dias de Campos, na ocasião ocupando o cargo de 1º Secretário da ABE e outros membros do
Conselho da ABE.
A presença dos representantes da
ABE, neste evento que marcou as
comemorações do centenário da
independência em São Paulo, evidencia a importância do Movimento Escoteiro na esfera educacional
no governo estadual, que na época
buscava fortalecer na sociedade a
unidade nacional através da disciplina, espírito de iniciativa e civismo
entre outros pontos que se enquadravam nos objetivos da associação
escoteira.
[...] CHEGADA DO SR. PRESIDENTE DO ESTADO
O sr. presidente do Estado
chegou á colina do Ypiranga ás 8
horas e 45 minutos. Ao som da
marcha batida, o auto presidencial
contornou a vasta praça, sendo o
sr. dr. Washington Luis acclamado
pela multidão, e dirigiu-se, escolta-

do por um piquete de lanceiros, á
tribuna official, onde a exc. deu
entrada em companhia de seus secretarios. A banda tocou o Hymno
Nacional e, á musica da gloriosa
composição de Francisco Manuel,
perpassou um fremito de enthusiasmo incomparavel por todo aquelle
oceano humano, fremente, estuante

de patriotismo.
O sr. dr. Washington Luis
achava-se acompanhado pelos srs.
dr. Gabriel de Rezende Filho, secretario da presidência, major
Marcilio Franco, chefe da casa
militar da presidencia, tenente Tenorio de Brito, ajudante de ordens
de s.exc. Na tribuna official, em
companhia do sr. presidente do
Estado, achavam-se os srs. dr. Alarico Silveira, secretario do Interior;
dr. Rocha Azevedo, secretario da
Fazenda; dr. Heitor Penteado, secretario da Agricultura; dr. Cardoso Ribeiro, secretario da Justiça,
acompanhados de seus officiaes de
gabinete; dr. Firmiano Pinto, prefeito municipal; general Abilio de
Noronha, commandante da II Região Militar, coronel Quirino Ferreira, commandante geral da Força
Publica; dr. Antonio Lobo, presidente da Camara dos Deputados;
dr. Jorge Tibiriçá, presidente do
Senado; professor Guilherme Kuhlmann, director geral da Instrucção
Publica, general Antoine Nerel,
chefe da Missão Franceza, acom-
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panhado dos officiaes da Missão;
coronel Pedro Dias de Campos, da
A.B. de Escoteiros. Achavam-se
também presentes nas tibunas reservadas o sr. delegado regional
de ensino, da capital, os membros
da A.B.E., altos funcionarios, representantes da imprensa e exmas.
famílias.[...]

A revista “O Tico-Tico”, da Editora
“O Malho”, uma importante publicação de abrangência nacional, era
o mais importante periódico destinado ao público infanto-juvenil. Na
seção “Escotismo”, sob a responsabilidade de Benjamin Sodré — o
Velho Lobo —, em sua edição de
25 de outubro de 1922, informava
aos leitores da coluna como foram
as comemorações do centenário

da independência em São Paulo:

Noticiário
A commemoração do 7 de Setembro em S. Paulo
A mais brilhante commemoração da data do centenario da
nossa Independencia, realizou, a
nosso ver, São Paulo, reunindo
15.000 escoteiros, no próprio local
em que Pedro I, há cem anos atrás
lançou á todos os ventos o brado
da Independencia ou Morte!
É difícil descrever o que
terá sido o emocionante espetáculo. Vejamol-o através das impressões do chronista do “Correio
Paulistano”, transcristas no “O
Escoteiro”, órgão da A.B.E.:
“Os quinze mil escoteiros
que hontem formaram no Ypiranga
constituíram um dos elementos

Revista “Vida Moderna” de 22 de setembro de 1922
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mais notaveis dentre todos os que,
na solenidade commemorativa do
Centenario concorreram para emocionar os espectadores da grande
festa que passou de hoje em diante,
para a lista dos factos históricos da
nossa terra.
Estiveram ali reunidas as
commissões de todos os grupos escolares desta capital e muitas da
A.B.E., além de contingentes de
commissões do interior do Estado.
Estas acamparam nas proximidades do monumento.
Sendo os escoteiros, pela sua
edade, pelo seu garbo, pelo seu
patriotismo, o nosso maior orgulho
e as nossas maiores esperanças,
não quizemos, tomando apontamentos da bella festa em que elles
tomaram parte tão saliente, deixar
de fazer uma visita ao seu acampamento.
Ali estivemos e a impressão
que esse passeio nos proporcionou
foi extraordinaria.
Embrenhamo-nos por entre
as ruas ladeadas pelas barracas
dos pequeninos patriotas, no momento em que elles regressavam da
grande commemoração. Milhares
de escoteiros, numa algaravia alacre se confraternizava. Reinava um
contentamento ruidoso e communicativo. Sentiamos o contagio do
enthusiasmo infantil.
De barraca em barraca, travámos relações com innumeros

desses heróes. Promptos nas respostas, amaveis e delicados, revelavam o espírito de iniciativa e a vivacidade de suas intelligencias.
Espalhados por todo o acampamento, povoando os intervallos
entre as barracas, os uniformes
“kaki” dos bravos meninos punham
uma nota inedita na encosta verde.
De repente, ouvimos o som
da marcha batida.
Em todos os recantos do
campo os escoteiros perfilados e
em continência fitavam um determinado ponto, com os olhos brilhantes e commovidos. Era o pavilhão
escolar que estava sendo hasteado.
A bandeira do Brasil, com a de S.
Paulo encravada no seio, magnifica
pela sua significação, lentamente
subia ao tope de um mastro.
Aquillo era impressionante.
Não havia ninguem, dentre as innumeras pessoas que visitavam o
acampamento, que não se sentisse
profundamente emocionado.
Retiramo-nos tambem commovidos. Como os escoteiros sabem
tocar o coração de seus patricios. E
como é feliz a Nação que conta com
um exercito assim, de anjos da
guarda e de inspiradores milagrosos de tão larga, tão profunda, tão
intensa poesia!”
Velho Lobo
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Desfile do Exército e da Força Pública, na Avenida - 1 - Os srs. drs.
Washington Luis, Cardoso Ribeiro, Gabriel Rezende Filho, general
Abilio Noronha e cel. Dias de Campos, após o desfíle. — Revista
“Vida Moderna” de 22 de setembro de 1922

A participação da ABE nas comemorações oficiais do centenário da
independência se encerrou no dia
oito de setembro com o Desfile Militar na Avenida Paulista pelas Tropas do Exército, da Força Pública
(Polícia Militar) e escoteiros. Com a
tribuna montada em frente ao Trianon, o presidente do Estado Dr.
Washington Luis abriu a grande
parada militar às dez horas e trinta
minutos, e a passagem dos escoteiros foi noticiada pelo Correio Paulis-

tano em sua edição do dia nove de
setembro:
[...] OS ESCOTEIROS
Desfilaram, finalmente, os
escoteiros. Constituíram a esplendida surpresa do dia. Em numero
de perto de 1.000, esbeltos, fortes,
treinados, elles chamaram para si
todas as attenções, emocionando a
multidão. Tomaram parte do desfile
todos os grupos escolares da capital e varias commissões do interior.
[...]
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O mesmo Correio Paulistano
informa no dia seguinte em sua
edição de domingo, dez de setembro, o regresso dos escoteiros que
vieram do interior paulista:
[...] O REGRESSO DOS ESCOTEIROS AOS SEUS LARES
Os escoteiros paulistas, que
uma tão relevante participação tiveram nos festejos da Independencia, já voltaram, sãos e salvos ás
suas cidades e seus lares. Foi tão
carinhosa e tão solicita a assistencia que lhes prestaram a Directoria
da Instrucção Publica e a Associação Brasileira de Escoteiros que,
não obstante as festas excepcionaes
em que tomaram parte e o movimento extraordinario desses ultimos dias, quer realizando grandes
marchas, quer executando trabalhos em que puzeram constantemente á prova a sua resistencia e
treino, nada soffreram os pequenos
soldados paulistas, guardas solertes da nossa bandeira e vozes enthusiasticas que entoaram, nesses
momentos de intensa vibração patriotica, os nossos cantos nacionais.
A esta hora devem estar tranqüilos, nos seus lares, contentes dos
trabalhos que executaram, todos os
pequeninos e bravos recrutas de
Baden Powell, ainda com os ouvidos resoantes das palmas que aqui
os acolheram e das palavras de

louvor que ouviram dos seus maiores pelo garbo e pelo valor com que
se portaram. Levam elles a saudade, a lembrança imperecivel dessas
horas de inedito esplendor da vida
da nacionalidade, de que foram as
juvenis testemunhas, com o coração
a adivinhar, solerte, a significação
dessas festas e o prestigio que as
suas vozes acordaram na manhã
solenne, em meio a collina sagrada,
quando se revivia, num milagre,
ante os nossos olhos, o instante
épico da emancipação.
Ante-hontem, ás 8 horas, os
rapazes se achavam concentrados
na collina do Ypiranga, se dirigiram para a capital, em direção á
avenida Paulista, onde foram depositar flores no monumento de Olavo
Bilac.
No mesmo dia, a Escola Normal da praça da Republica realizou, em honra das comissões regionaes de São Carlos e Amparo um
bello festival que transcorreu entre
o maior enthusiasmo e se revestiu
de muito brilho.
Como dissemos, estiveram
acampados no Ypiranga 3.800 rapazes, carinhosamente assistidos
pelo próprio director geral da Instrucção, professor Guilherme Kuhlmann que, os acompanhou com a
maior solicitude e o mais carinhos
desveio, prodigalizando-lhes todas
as comodidades e providenciando
para que nada lhes faltasse em seu
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acampamento.
Todas as commissões que
estiveram nesta capital afim de participar das festas do Centenario, já
regressaram ás suas respectivas
sedes, devendo ainda hoje partir
com o mesmo destino os escoteiros
de Amparo e de São Carlos. [...]
Nas cidades do interior paulista, as comemorações do Centenário da Independência também
foram entusiásticas, e os escoteiros
participaram com igual dignidade
da passagem da data na capital. Há
relatos da presença e organização
dos jovens escoteiros em desfiles e
apresentações relatados nos jornais
e na revista “O Escoteiro” da ABE.
Os escoteiros paulistas também participaram das comemorações na capital federal, como o
acampamento nacional dos escoteiros dos Patronatos Agrícolas em
agosto e setembro, com o Patronato Monção de Cerqueira César, e a
visita aos pavilhões da Exposição
Universal do Rio de Janeiro pelas
Comissões Regionais de Jaú em setembro e de Amparo no mês de
outubro.
A última citação dessa gran-

de mobilização dos escoteiros paulistas em comemorações cívicas
que se tem notícia foi publicada na
revista “O Escoteiro”, agora órgão
oficial da Federação Paulista de Escoteiros, na retomada das ações da
nova diretoria, que em seu primeiro
número, no mês de janeiro de
1945, elaborou um artigo escrito
pelo seu presidente, o Ten. Cel. Pedro Dias de Campos, em forma de
apresentação histórica do escotismo brasileiro e paulista.

O Escotismo no Brasil
[...] Na data magna da nossa
nacionalidade, primeiro centenário
da independência política do Brasil, na festa comemorativa, cerca de
vinte mil escoteiros, pioneiros e
escoteiras, deram o mais empolgante e lindo espetáculo aos que
acorreram às comemorações. As
tribus, todas munidas do necessário, por esforço próprio, encheram
e guardaram a colina do Ipiranga,
desde a antevéspera da data memorável. Acampados em alvas barracas, que se alinhavam, riscando de
branco o relvado verde das vertentes do histórico ribeiro, vibravam
de cívico entusiasmo, numa viril
afirmação do esplendor da nossa
raça, fazendo ecoar pelos vales, os
hinos, cânticos festivos e canções
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escoteiras.
E no dia [07] 22 de setembro
de 1922, uma massa enorme de uniformes cáqui e de flâmulas, com as
vivas côres nacionais, empunhadas
por eles, formava em linhas de colunas de tribus, na alea do monumento. Nessa formação, foram os
escoteiros passados em revista pelo
Presidente do Estado, sob os aplausos da multidão. Em seguida, desfilaram em linha tríplice de colunas
de patrulhas, num ritmo e garbo
impressionantes, cada qual com
bandeirola de seu animal simbólico
e a tribu, com o auri-verde pendão
desfraldado aos ventos, que tangenciavam a sagrada colina. Assim, em
continência às autoridades e em
honra ao monumento que se inaugurava, escoaram essas dezenas de
milhares de escoteiros, na cadência
impecável de suas admiráveis e
alegres fanfarras.
As colunas de patrulhas de
escoteiras, que desfilaram após os
escoteiros, receberam salvas prolongadas de palmas, pois o desfile
das moças foi rigorosamente realizado. Garbosas e elegantes na singeleza de seus uniformes cáqui, e
sob seus característicos chapéus de
abas largas, com os rubros lenços
trançados ao pescoço, com as pontas esvoaçando ao sabor da brisa
forte da clara manhã desse dia,
provocaram justificada ovação.
Quando a fanfarra das luzi-

das escoteiras troou ao longe suas
notas alacres, cadenciando e ritmando o passo firme das moças
alinhadas em patrulhas, recrudesceram os aplausos e a falange linda
das futuras mães de brasileiros,
recebeu a passagem, com os vivas
do Brasil, uma espessa chuva de
pétalas de perfumadas rosas.
Estava então o escotismo no
mais elevado esplendor e no Brasil
inteiro, nas cidades, nas vilas e até
nos mais afastados lugarejos do
sertão, ouviam-se o alegre rataplã
dos escoteiros. [...]
As comemorações do primeiro centenário da independência
brasileira no estado de São Paulo
exemplificam a construção do ideário cívico através de movimentos
organizados como a Liga de Defesa
Nacional fundada por Olavo Bilac e
a própria contribuição da ABE na
edificação do sentimento de patriotismo através do exercício da cidadania e o respeito aos valores da
sociedade.
O segundo item dos objetivos
da ABE, criada em 1914, define que
os valores de civismo não devem
ser reduzidos a ensinamentos cívicos, mas ao hábito de realizá-los à
mercê das convicções adquiridas, e
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isso é tratado de forma peculiar
pelo fundador do escotismo BadenPowell em seus livros Escotismo
para Rapazes e Guia do Chefe Escoteiro, nos capítulos sobre cidadania
e em outros textos.

instituições democráticas, onde os
direitos e deveres são iguais para
todos na construção de um mundo
melhor, e nisso já estamos um pouco mais envolvidos através da sempre e constante atualização de nosso programa educativo.

Para finalizar, nas comemorações do bicentenário de nossa independência, a comunidade escoteira, evocando o sentimento cívico
desta significativa data, deve se
lembrar que o exercício da cidadania e a participação na vida pública
anseiam pelo fortalecimento das

Aspecto atual do Monumento da Independência
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INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO EM 7 DE SETEMBRO

1 – DISCURSO DO DEPUTADO ROBERTO MOREIRA

2 - OS ESCOTEIROS EM CONTINÊNCIA

3 - A TRIBUNA OFICIAL DA INAUGURAÇÃO
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4 - A POPULAÇÃO ACOMPANHANDO A INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO

5 - O PRESIDENTE DO ESTADO DE SP DR. WASHINGTON LUIZ EM FRENTE AO MONUMENTO
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Esboço do quadro “Independência ou Morte” do pintor Benedito
Calixto
Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo

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
Revisão da diagramação: Lucia Antkiewicz
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