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Orientação da Programação Mundial: 
Escolha uma tarefa e realize no Jota Escoteiro. Veja o link: http://jotajoti.info/the-lab/ 

 
Objetivos Gerais do JOTA Escoteiro: 
Estimular o interesse dos jovens e adultos por esse tipo de atividade. Mostrar como o 
Radioescotismo pode ser aplicado de forma simples e como pode estar inserido nos jogos e 
atividades aplicados em sede.  
 
Orientações Técnicas de Radioescotismo para a Atividade 
Para que a atividade aconteça da melhor forma possível e dentro da nossa lei e promessa 
devemos nos atentar para o uso dos rádios. Se o grupo for usar rádios de uso exclusivo ao 
radiamadorismo o grupo presumidamente deve ter o radioamador responsável ou colaborador 
sempre próximo dos jovens e deverá utilizar frequência dentro do espaço destinado ao uso de 
comunicação ponto a ponto, ou seja, simplex. E caso o grupo não disponha de algum 
radioamador, mas tenha os famosos "talk abouts" é mais tranquilo pois esses rádios não 
necessitam de licença para uso e podem ser manuseados sem problemas, apesar do seu 
alcance limitado e das poucas funções. Ainda, caso o grupo queira, informe sua vontade de 
abrigar um radioamador em seu grupo, durante a atividade para a equipe regional de 
radioescotismo e a equipe indicará algum radioamador disponível para realizar a atividade. 
 
Estrutura para Aplicação do Programa 
Esta programação deve ser adaptada ao local, disponibilidade e estrutura de cada Unidade 
Escoteira Local ou Distrito Escoteiro. A classificação da aplicação do Programa do JOTA será 
da seguinte forma:  
Teremos 3 bases obrigatórias para ser considerado como JOTA Escoteiro.  
 
JOTA Bronze:  
• Base de Rádio 
• Base Telégrafo 
• Base Socorro 
 
JOTA Prata: 
• As três bases do JOTA Bronze 
• Jogo Noturno 
• Fogo de Conselho 
 
JOTA Ouro:  
• Aplicando todas as bases propostas 
 
Em caso de dúvidas entre em contato: 
Pâmela: pamela.pu2mel@gmail.com 
Fernando: fernando.py2ag@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://jotajoti.info/the-lab/
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PROGRAMAÇÃO do JOTA Escoteiro 

 

Encontrão 
Os monitores receberão o Kit de cada patrulha contendo material para confecção da bandeirola 
(tecido TNT nas cores pré-definidas, canetas, lápis e tesouras podem ser de uso comunitário), 
pequeno texto explicativo sobre a origem do nome da patrulha, tabelas de código morse, alfabeto 
fonético e código Q. Cada jovem receberá no “check-in” uma pulseira com o nome da patrulha em 
Código Morse ou Alfabeto Fonético Internacional.  
Importante: Definição do “Radio Operador” da patrulha. 
A Separação das Patrulhas das patrulhas deverá ter sido feita previamente pelos escotistas 
responsáveis. Nesse momento eles se encontram com suas patrulhas para identificação do nome e 
Criação de Grito e Bandeirola. 

 
QUEBRA-GELO 
“Cada Macaco no seu galho” 
Escolhe-se um “pegador” e dispersa os outros jovens em um lugar amplo, aberto ou fechado, mas 
que tenham “obstáculos” naturais ou previamente montados pela chefia em caso de necessidade. 
O objetivo é o pegador pegar o maior numero de crianças possíveis. Para se livrar de ser pego o 
jovem tem que subir em algum obstáculo ou arvore que estiver mais perto de modo que tire os dois 
pés do chão. Quando todos estiverem pegos o jogo se encerra.  
A chefia pode criar algumas variações desse jogo como por exemplo estipular um tempo limite para 
cada um ficar no seu “galho”, colocar um numero maior de pegadores, ir diminuindo o perímetro do 
campo. 

 
CORRIDA DE BASES (cada base tem aproximadamente 40 min) 

 

BASE 1 – QSL 
 

Introdução: Explicação do que é o Cartão QSL e como é usado por Radioamadores, mostrar alguns 
exemplos de diversos lugares do Brasil e de outros países, explicar o por quê e a importância de 
cada item que compõe o cartão. 
Material: Cartolina ou papel cartão cortados no tamanho 10 cm x 15 cm; um Cartão QSL de 
“modelo”; Impressões com o logo de Radioescotismo e da UEB; canetinhas e lápis coloridos, 
tesoura, régua 

Desenvolvimento: Disponibilizar material para que os jovens confeccionem seus próprios cartões 
QSL com um dos itens necessários para o Cartão QSL (Modelo de QSL anexo no “Material de 
Apoio”) 
 
Tarefa de Momento: Tirar uma foto das patrulhas que participarem em cada rodada confeccionando 
seus cartões e postar na página do JOTA Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da 
Patrulha, o nome do Grupo/Distrito e cidade. 
 

BASE 2 – ESTAÇÃO DE RÁDIO 
 

Tarefa de Momento: Fazer um vídeo digital dos jovens em contato com outros escoteiros via radio em 
cada rodada e postar na página do JOTA Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da 
Patrulha, o nome do Grupo/Distrito e cidade. 
 

Introdução: O Radioamador/Chefe escoteiro que ficar responsável por essa base deverá fazer uma 
breve explicação técnica sobre a Estação de Radioamador que foi montada para a atividade. Qual 
(ou quais) antena está sendo usada e qual a função e nome dela; Qual (ou quais) Rádios estão 
sendo usados. As diferenças nas frequências; Solucionar dúvidas que possam surgir. 
Desenvolvimento: Explicar aos jovens o que é o Jamboree On the Air, como é a competição. 
Realizar alguns contatos e mostrar como deve ser marcada a pontuação. E o mais importante: 
Colocar os jovens para falarem com outros escoteiros ou chefes pelo rádio, estimluando assim o 
interesse. Sugestão: Se possível, fazer uma demonstração de Echolink. Explicando o software e 
suas funções. Lembrando sempre que o objetivo dessa atividade é que o jovem tenha contato, 
conheça e use o rádio, e não apenas assista ao radioamador fazer os seus contatos. 
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BASE 3 – SOS 
  

Tarefa Prévia: Tirar uma foto das patrulhas que participarem em cada rodada com seus resgatados e 
postar na página do JOTA Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da Patrulha, o nome do 
Grupo/Distrito e cidade. 
 

Introdução: Cada patrulha terá que fazer os primeiros socorros na vítima que encontrar pelo seu 
trajeto (1 vítima para cada patrulha) e pedir ajuda pelo “talk-about”. Deverá ficar 1 ou 2 escotistas 
dando apoio via rádio e solicitando que as patrulhas identifiquem o que há de errado com a vítima. 
Desenvolvimento e Fundo de cena: As patrulhas estão fazendo uma trilha ou acampamento e 
encontram uma pessoa acidentada pelo caminho. Eles terão que pedir socorro via rádio, pois não 
há sinal de celular, identificar o que há de errado com a vítima e realizar os primeiros socorros. 
Passarão todas essas informações pelo rádio utilizando Código Q e Alfabeto Fonetico quando 
solicitado pelo chefe que será o “apoio” pelo rádio.  
Cada patrulha poderá ter uma vítima com sintomas diferentes,  
Material: Kit simples de primeiros socorros (1 para cada Patrulha); Bastões de Patrulha para a 
remoção da vitima se necessário; Rádios Talk Abouts ou HTs para o uso de pessoas licenciadas. 
Sugestões: O fundo de cena e trajeto de cada patrulha poderá ser passado via “carta-prego” 
 

BASE 4 – CÓDIGO MORSE 
 

Introdução: O Escotista explica o que é o código morse e por que ele foi criado. Passar para os 
jovens como transmitir cada letra. 
Jogo: Uma patrulha terá que passar para a outra uma curta frase escoteira, por código morse por 
luz, com lanterna. Recebendo a mensagem, um elemento da patrulha corre para um ponto 
determinado onde o chefe estará para conferir se a mensagem recebida está correta. Ganha a 
patrulha que mais receber as frases corretamente.  
 

Tarefa de Momento: Tirar foto dos jovens durante o jogo em cada rodada e postar na página do JOTA 
Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da Patrulha, o nome do Grupo/Distrito e cidade. 
 

Material: 1 lanterna por patrulha e a tabela de código morse que eles receberam no início da 
atividade (Tabela em anexo no “Material de Apoio”) 
 

BASE 5 – TELÉGRAFO 
 

Construção do telégrafo com pregador de roupa, bateria e buzzer de 9 volts.  
(Instruções passo a passo da construção em anexo no material de apoio) 
 

Tarefa de Momento: Tirar foto dos jovens durante a montagem do telégrafo em cada rodada e postar 
na página do JOTA Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da Patrulha, o nome do 
Grupo/Distrito e cidade. 

 

BASE 6 – SEMÁFORAS  
 

Introdução: Explicação sobre o Alfabeto Semafórico e onde e como ele é usado. 
Jogo: Divide-se cada patrulha em 2 equipes e eles terão que passar com o auxílio dos chefes, uma 
pequena frase, a outra metade da patrulha receberá a frase e passará de volta outra frase. Cada 
patrulha devera enviar e receber mensagens pelo menos 2 vezes. 
 

Tarefa de Momento: Tirar foto dos jovens durante o jogo em cada rodada e postar na página do JOTA 
Escoteiro no Facebook mencionando a base, nome da Patrulha, o nome do Grupo/Distrito e cidade. 
 

(em anexo no material de apoio, história da semáfora e todo o alfabeto) 

 

 
 
FOGO DE CONSELHO – TEMA- CULTURA VIVA 
 

Recomenda-se começar o fogo com uma canção animada e vibrante. Cada patrulha deverá 
preparar uma esquete (baseada num texto de curiosidades sobre a personalidade que dá o nome a 
patrulha; anexado em “Material de Apoio”), uma canção, um “bravo” e um “grato”. 
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JOGO NORTURNO – CAÇA AO CAIPORA  
 

Desenvolvimento: Um Staff ou chefe, fantasiado ou com um chapéu diferente, desaparece e deve 
ser caçado pelos demais, em equipes, antes de alcançar um ponto determinado (o acampamento, 
por exemplo). Os “caçadores” ganham se conseguirem pegar o “Caipora”. Se o “Caipora” retornar 
antes, os caçadores perdem. O “Caipora” só pode ser caçado por grupos (patrulhas) de caçadores 
inteiras, se algum caçador for pego sozinho, o Caipora pode fazer uma de suas brincadeiras com 
ele e leva-lo preso. Os caçadores podem levar “prendas” para atrair o “Caipora” e capturá-lo. A 
forma de atrair o Caipora para entregar-lhe a prenda, é assoviando. 
 

Material: Um chapéu diferente ou fantasia e prendas como alguns artigos escoteiros, biscoitos. 
Sugestões: Poderá haver um “Caipora” por patrulha ou um só para todas. (Lenda do Caipora 
anexada no “Material de Apoio”) 
 

Observações: Esse jogo foi criado por BP como Caça ao Zulu, inspirado nos zulus que, numa certa 
idade, são pintados de branco e passam a ser caçados pelos seus companheiros e parentes, e 
devem tratar da sua própria subsistência, contando com as dificuldades causadas pela tinta que 
não sai com água, só com o tempo. Quando o Zulu retorna é aclamado guerreiro. 

 

DOMINGO 
QUEBRA-GELO:  
 

Pega pega Transforma: 1 Pegador tentando pegar os demais. Em determinado momento o chefe 
que está aplicando apita e tem que mudar a forma deles correrem: Sapo, saci, canguru, de lado, de 
costas, agachados.  
O chefe pode variar aumentando o número de pegadores.  
 

CULTO: REFLEXÃO: 
 

Em uma sala ou ambiente preparado para o momento de Espiritualidade (um ambiente tranquilo, 
de preferência em contato com a natureza), os jovens chegam e se posicionam sentados no chão 
tendo como fundo uma música suave ou sons da natureza. Estando todos acomodados o escotista 
pode fazer uma breve reflexão sobre a importância daquele momento para todos os presentes e 
sobre a universalidade do Movimento Escoteiro. 
 

Os dois textos como sugestão de Reflexão e debate com os jovens estão no Material de Apoio ao 
final da programação. 
 

GRANDE JOGO: CAÇA AO TESOURO 
 

Cartas escondidas ao longo do caminho dicas para serem decifradas dizendo qual será o próximo 
passo. Como por exemplo: “20 passos escoteiros em linha reta e vire a esquerda” em código morse 
ou fonético; pode-se usar código Q dizendo para chamarem por tal escotista no rádio para 
conseguir a próxima dica.  
 

O tesouro para ser encontado no final pode ser algum artigo escoteiro, doces, balas, chocolates, 
distintivos...  

 

ENCERRAMENTO 

Pesquisa 
http://www.amigovelho.com.br/biblioteca/Cultos%20Escoteiros.pdf 
http://www.geguaranis.org.br/arquivos/adestramento/Lecao_Espiritualidade_Escoteira_Oracoe
s.pdf 
https://distrito13sp.files.wordpress.com/2013/10/sc3a9rie-ser-escoteiro-c3a9-02-fogo-de-conselho.pdf  
http://clubemontemoria.blogspot.com.br/2011/11/especialidade-de-comunicacao-semafora.html  

 

 

 

http://www.amigovelho.com.br/biblioteca/Cultos%20Escoteiros.pdf
http://www.geguaranis.org.br/arquivos/adestramento/Lecao_Espiritualidade_Escoteira_Oracoes.pdf
http://www.geguaranis.org.br/arquivos/adestramento/Lecao_Espiritualidade_Escoteira_Oracoes.pdf
https://distrito13sp.files.wordpress.com/2013/10/sc3a9rie-ser-escoteiro-c3a9-02-fogo-de-conselho.pdf
http://clubemontemoria.blogspot.com.br/2011/11/especialidade-de-comunicacao-semafora.html
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Carta sobre o Encargo de Patrulha de Radio Operador 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE RADIOESCOTISMO - ENCARGO DE PATRULHA: 
 

A Patrulha deverá escolher um elemento para ocupar o cargo de patrulha denominado rádio operador, que terá como 
função cuidar do rádio Talk-About e exercer a comunicação com os escotistas e outras patrulhas deverá seguir a Carta 
de justificativa e orientação abaixo discriminada: 

CARTA DE ORIENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DO RADIOAMADORISMO  

NA ESSÊNCIA DO METÓDO E PROGRAMA ESCOTEIRO – SISTEMA DE PATRULHA. 

 
1-Principais Objetivos:  Proporcionar aos jovens do Ramo Escoteiro a proximidade e o interesse pelo 
Radioamadorismo, por meio do aprender fazendo, na estrutura do sistema de patrulha, com o fim especifico 
de demonstrar a importância da comunicação e das transmissões pela onda do rádio, bem como de tentar 
transformar os jovens escoteiros em radioamadores. 
 

2-Embasamento técnico escoteiro 
As definições do sistema de patrulha do Ramo Escoteiro estão determinadas pela regra 069 do POR: 
 

REGRA 069 DO P.O.R – PATRULHA DE ESCOTEIROS. 
 

“A Patrulha é uma equipe de cinco a oito jovens, podendo ser mistas, no caso das Tropas que também o 
sejam, constituída em base permanente, autônoma e auto-suficiente para a realização de excursões, 
acampamentos, trabalhos, jogos, boas ações, atividades comunitárias e demais atividades escoteiras.” 
 

A estrutura do sistema de patrulha encontra-se determinado pela REGRA 071 do P.O.R 
 

“REGRA 071 DO P.O.R – ENCARGOS NA PATRULHA DE ESCOTEIROS:^ 
 

1-Na sede: 
a) almoxarife - encarregado da guarda e da conservação do material da Patrulha; 
b) secretário - encarregado da escrituração e dos arquivos; 
c) tesoureiro - encarregado da arrecadação de fundos e das compras; 
d) administrador - encarregado da organização e da manutenção do “canto” de patrulha; 
e) bibliotecário - encarregado dos livros, manuais e demais publicações; 
f) recreacionista - encarregado de jogos e canções; 
g) outros, de acordo com as necessidades da Patrulha. 

 

2-Em atividades fora da sede e acampamentos: 
 

a) almoxarife - como na sede; 
b) intendente - encarregado das compras e da guarda dos gêneros 
c) cozinheiro - encarregado da preparação das refeições; 
d) auxiliar de cozinha - encarregado da limpeza do material de cozinha; 
e) sanitarista - encarregado da limpeza do campo, fossas e latrinas; 
f) aguadeiro - encarregado do abastecimento de água para a cozinha e outras necessidades; 
g) enfermeiro - responsável pela caixa de primeiros socorros e sua utilização; 
h) outros, de acordo com as necessidades da patrulha ou da atividade em que a patrulha está envolvida.” 

 

A criação de um novo encargo no sistema de patrulha, relacionado com o radioescotimo, poderá ser 
desenvolvido por orientações das letras “g” e “h” da REGRA 071, nas situações de necessidade. Hoje a 
necessidade é de incentivar o ingresso de novos elementos escoteiros para a prática do radioamadorismo. 
 

3-Radioescotismo.  
 

Definição: “Radioescotismo é o nome que se dá ao uso de equipamentos de rádio como suporte e 
incremento às atividades escoteiras”. 
 

Além de existir a real necessidade do aumento do número de escoteiros radioamadores, a prática do 
radioescotismo poderá, também, incrementar as atividades da patrulha, fortalecendo as atividades variadas 
e atraentes que consolidam o Método e o Programa Escoteiro. 
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4-Novo encargo – Rádio Operador 
 

Visando a necessidade de incrementar as atividades escoteiras e de aumentar a participação dos jovens 
escoteiros na prática do radioescotismo, como também de tentar incluir a prática do radioamadorismo em 
Grupo Escoteiros que não possuem vivência do radioamadorismo, apresentamos o novo encargo de patrulha 
denominado como de Rádio Operador, que será implementado, independente do jovem escoteiro ser ou não 
radioamador - Classe “C’,“B” ou “A”, uma vez que o  ingresso ao radioamadorismo será uma conseqüência 
natural, realizada por meio do incentivo a progressão do jovem escoteiro, orientada pelo escotista 
responsável, aliada a ferramenta da progressão escoteira. 
  

Dessa forma, a presença estimulante do adulto(o escotista responsável pela seção) é de extrema importância 
para que o jovem do encargo de patrulha Rádio Operador, venha ser um radioamador escoteiro.  
 

Assim determina a orientação de estimulos e incentivos dos escotistas perante os jovens escoteiros no 
PROJETO EDUCATIVO DA UEB como: “No processo de crescimento dos jovens, o educador adulto, 
permanecendo como tal, se incorpora alegremente ao dinamismo juvenil, dando testemunho dos valores 
do Movimento e ajudando os jovens a descobrir o que não poderiam descobrir sozinhos. Este estilo 
permite estabelecer relações horizontais de cooperação para a aprendizagem, facilita o diálogo entre as 
gerações e demonstra que o poder e a autoridade podem ser exercidos a serviço da liberdade daqueles a 
quem se educa, dirige ou governa.” 
 
5-Material para o encargo de Rádio Operador da Patrulha Escoteira: 
 

Inicialmente, o material utilizado para o encargo de operador de rádio será simplesmente de baixo custo: o 
Talk About.  Com a progressão do jovem, os aparelhos poderão ser evoluídos em harmonia com suas 
conquistas de indicativos e classes autorizadas pela legislação do radioamadorismo. 
 
6-Descrição do encargo de Rádio Operador: 
 

“O rádio será no futuro o hobby dos nossos rapazes...  é uma atividade enriquecedora cujo futuro é 
promissor... espero os escoteiros saibam aproveitar.”  – Baden Powell, 1913 
 

Na sede:  
 

a) Zelar pelos aparelhos de Talk-About, ser o responsável pelos cuidados dos aparelhos da patrulha, dos escotistas 
e do Grupo Escoteiro, dependendo da situação. 

b) No campo,  ser o responsável pela comunicação entre os escotistas e outras patrulhas, por meio de contatos 
com outros rádio operadores. 

c) Deverá aprender fonética internacional, Código “Q” e Código Morse, de maneira atraente, por meio do 
aprender fazendo, para ser utilizado nas diversas formas de comunicações, determinada pelo escotista 
responsável, como por exemplo: sempre passar as iniciais de sua patrulha na fonética internacional, antes de 
começar qualquer tipo de conversação no Talk – About. 

  

Observações: 
1. Dependendo das atividades de sede, o Rádio Operador poderá exercer as atividades do item 2. 
2. Na medida em que o jovem for aumentando seu interesse pelo radioamadorismo, poderá ter cada vez mais 

responsabilidades com os aparelhos ou estações de rádio. 
3. O jovem poderá, também, no inicio, como forma de incentivo, trabalhar licenciado na faixa do cidadão, 

dependendo da atividade, autorização dos Escotistas e objetivos da tropa escoteira, entre outros. 
4. O jovem com encargo de Rádio Operador poderá incentivar os elementos na conquista de especialidades 

relacionadas à comunicação, radioamadorismo e cidadão do mundo.  
5. A comunicação do escotista com o jovem Rádio Operador não excluirá a comunicação por meio de apitos. O 

escotista poderá estabelecer comunicações curtas e médias via rádio, mas reservando às  longas orientações a 
reunião de alguns ou todos por meio dos apitos.  

6. Progressão Escoteira: Progredir é crescer, vencer obstáculos para alcançar objetivos. 
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O jovem no encargo de Rádio Operador da Patrulha poderá seguir e progredir, seguindo os seguintes passos: 
 

1. Primeiro Passo: Operar,  de maneira simples, um rádio Talk Bald e,  na sequência e se tiver interesse, 
aperfeiçoar suas habilidades operando Rádio Cidadão – PX , desde que licenciado; 

2. Segundo Passo: Passar no exame do Serviço de Radioamador da ANATEL para Classe “C”  
3. Terceiro passo: participar do JOTA, realizar atividades de radioamadorismo como Classe “C” e 

conquistar a Insígnia de Radioescotismo. 
4. Quarto Passo: No futuro, passar no exame da ANATEL e evoluir para radioamador Classe “B”. 
5. Quinto Passo: No futuro, passar no exame da ANATEL e transformar para radioamador Classe “A”, 

podendo montar e assumir a responsabilidade por uma Estação de Radioamador de seu Grupo 
Escoteiro, conforme possibilita a legislação vigente.   

 

Obs: Todos os itens devem obedecer à legislação do radioamadorismo. 
 

7-CONCLUSÃO: 
 

O encargo de rádio operador é uma ferramenta forte para aumentar o interesse do jovem pela comunicação, 
por meio do aprender fazendo, com o objetivo de transformá-lo, num futuro próximo, no radioamador da 
Patrulha, do Grupo Escoteiro, além de enaltecer e variar as atividades escoteiras, sendo um dos primeiros 
passos para aqueles Grupos Escoteiros que ainda não possuem estação de rádio, ter um jovem promissor 
para alavancar o Radioescotismo em seu Grupo Escoteiro. 
 

SEMPRE ALERTA PARA MELHOR POSSÍVEL SERVIR!!! 
 

SÃO CAETANO DO SUL, 19 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 

 
 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA IMPLANTAÇÃO: 
 
 

1- FERNANDO GONÇALO-PY2AG, Ex-membro da equipe estadual de radiobandeirandismo, membro 
da Equipe Regional de Radioescotismo de São Paulo, membro RENER, Classe “A” responsável pelo 
Grêmio do Grupo Escoteiro Caoquira – PY2GEC e Patrulheiro BP – 586.   
 

2- EDUARDO GUTIERREZ – PU2KIS, IM, Membro da Equipe Nacional de Radioescotismo, Diretor 
Presidente do Grêmio de Radioamadores “Chefe Barbosa” – PY2GJR do 18/SP Grupo Escoteiro João 
Ramalho e Patrulheiro BP – 673. 
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SUGESTÕES DE NOMES DE PATRULHAS 
 

• Patrulha Ariano Suassuna 
“Indicativo”: PAS (Papa Alfa Sierra); Código Morse: • - - •  • -  • • • 
Breve Resumo: Ariano Suassuna é um dos grandes nomes da cultura nordestina. Exaltado principalmente 
pela atuação no teatro brasileiro, o escritor, dramaturgo e poeta fundou o Movimento Armorial nos anos 70, 
que tinha como objetivo utilizar a cultura popular para formar um arte erudita. Além de teatrólogo, 

Suassuna é professor, romancista e advogado. Cores: Azul e Amarelo 
 

• Patrulha Santos Dumont 
“Indicativo”: PSD (Papa Sierra Delta); Código Morse: • - - •  • • •  - • •  
Breve Resumo: Santos Dumont (1873-1932) foi inventor brasileiro. "O pai da aviação". Com o "14-Bis", 
executou, em Paris, o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar. Cores: Cinza e Branco 
 

• Patrulha Cândido Portinari 
“Indicativo”: PCP (Papa Charlie Papa); Código Morse: • - - •  - • - •  • - - •  
Breve Resumo: Cândido Portinari (1903-1962) foi um pintor brasileiro. Autor de quase cinco mil obras, entre 
elas os painéis "Guerra e Paz" da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso em 
Washington. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde começou a se destacar. 

Passou dois anos em Paris que foram decisivos para criar o seu estilo. Cores: Preto e Cáqui 
 

• Patrulha Getúlio Vargas 
“Indicativo”: PGV (Papa Golf Victor); Código Morse: • - - •  - - •  • • • - 
Breve Resumo: Getúlio Dornelles Vargas nasceu na cidade de São Borja (RS) e faleceu em 24/8/1954, na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ). Foi o presidente que mais tempo governou o Brasil, durante dois mandatos. 
Instalou a fase de ditadura, o chamado Estado Novo. Cores: Azul Claro e Preto 
 

• Patrulha Castro Alves 
“Indicativo”: PCA (Papa Charlie Alfa); Código Morse: • - - •  - • - •  • - 
Breve Resumo: Foi um importante poeta brasileiro do século XIX. No período em que viveu, ainda 
existia a escravidão no Brasil. O jovem baiano, simpático e gentil, apesar de levar uma vida 
relativamente confortável, foi capaz de compreender as dificuldades dos negros escravizados. 
Manifestou toda sua sensibilidade escrevendo versos de protesto contra a situação a qual os negros 
eram submetidos. Ficou conhecido como “Poeta dos Escravos”.  Cores: Amarelo e Vermelho 
 

• Patrulha Mario Quintana 
“Indicativo”: PMQ (Papa Mike Quebec); Código Morse: • - - •  - -  - - • - 
Breve Resumo: Foi um importante escritor, jornalista e poeta gaúcho. Nasceu na cidade de Alegrete. 
Trabalhou também como tradutor de importantes obras literárias. Com um tom irônico, escreveu 
sobre as coisas simples da vida, porém buscando sempre a perfeição técnica.  
Cores: Azul Escuro e Vermelho 
 

• Patrulha Jorge Amado 
“Indicativo”: PJA2 (Papa Juliet Alfa 2); Código Morse: • - - •  • - - -  • -  • • - - -   
Breve Resumo: Jorge Amado, um dos representantes do ciclo do romance baiano, nasceu em 
Itabuna, Bahia. É um dos escritores mais lidos no Brasil e no mundo. Com livros traduzidos para 
diversos idiomas, suas obras refletem a realidade dos temas, paisagens, dramas humanos, secas e 
migração.   Cores: Laranja e Preto 
 

• Patrulha Ayrton Senna 
“Indicativo”: PAYS (Papa Alfa Yankee Sierra); Código Morse: • - - •  • -  - • - -  • • • 
Breve Resumo: Foi piloto brasileiro de Fórmula 1. Conquistou três vezes o campeonato mundial correndo 
pela McLaren.. Em 10 anos de Fórmula 1, disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions e venceu 41 
competições. Era chamado "O Rei de Mônaco".  
Cores: Amarelo e Verde 

 
 

http://www.suapesquisa.com/presidentesdobrasil
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/ditadura.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_bahia.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/brasil
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• Patrulha Zumbi dos Palmares 
“Indicativo”: PZP (Papa Zulu Papa); Código Morse: • - - •  - - • •  • - - • 
Breve Resumo: Foi um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil 
Colonial. Líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas. Na 
época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de aproximadamente 
trinta mil habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo o 
que precisavam para viver. Cores: Preto e Branco 
 

• Patrulha Carlos Drummond de Andrade 
“Indicativo”: PCDA (Papa Charlie Delta Alfa); Código Morse: • - - •  - • - •  - • •  • - 
Breve Resumo: Nasceu em Itabira, Minas Gerais. Tornou-se  um dos principais representantes da 
literatura brasileira do século XX. Seus poemas abordam assuntos do dia a dia, e contam com uma 
boa dose de pessimismo e ironia. Além das poesias, escreveu diversas crônicas e contos. Os 
principais temas retratados em suas poesias são: conflito social, a família e os amigos, a existência 
humana, a visão sarcástica do mundo e das pessoas e as lembranças da terra natal. 

Cores: Roxo e Branco 
 

• Patrulha Monteiro Lobato 
“Indicativo”: PML (Papa Mike Lima); Código Morse: • - - •  - -  • - • • 
Breve Resumo: Nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Formado em Direito, atuou 
como promotor público até se tornar fazendeiro. É bastante conhecido entre as crianças, pois se 
dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples onde realidade e fantasia estão lado a lado. 
Criador de “O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. 
Cores: Preto e Amarelo 
 
 

• Patrulha Chico Mendes 
“Indicativo”: PCM (Papa Charlie Mike); Código Morse: • - - •  - • - •  - -  
Breve Resumo: Foi um dos mais importantes ambientalistas (pessoas que lutam em defesa da 
preservação do meio ambiente) brasileiros. Nasceu na cidade de Xapuri - Acre. Trabalhou na região 
da Amazônia, desde criança, com seu pai, como seringueiro (produzindo borracha). Tornou-se 
vereador e sindicalista. 
Cores: Azul e Cinza 
 

• Patrulha Oswald de Andrade 
“Indicativo”: POA (Papa Oscar Alfa); Código Morse: • - - •  - - -  • - 
Breve Resumo: Um dos principais literatos do modernismo no Brasil nasceu em São Paulo. Ele e 
Mario de Andrade passaram a trabalhar juntos iniciando movimentos que visavam a Semana de 
Arte Moderna de 1922. Ainda nesse ano, o escritor escreveu o romance Trilogia do Exílio. A partir de 
então, escreveu outras obras: Estrela de Absinto, A Escada Vermelha,  Primeiro Caderno do Aluno 
de Poesia... 
Cores: Amarelo e Castanho 
 

• Patrulha Machado de Assis 
“Indicativo”: PMA (Papa Mike Alfa); Código Morse: • - - •  - -  • -  
Breve Resumo: É considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Nasceu no 
Rio de Janeiro. Mulato e vítima de preconceito, perdeu na infância sua mãe e foi criado pela 
madrasta. Superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Publicou seu 
primeiro poema intitulado Ela, na revista Marmota Fluminense. Trabalhou como colaborador de 
algumas revistas e jornais do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de letras 
e seu primeiro presidente. 
Cores: Cinza e Roxo 

 

 

http://www.suapesquisa.com/literaturabrasil
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/semana22
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/semana22
http://www.suapesquisa.com/literaturabrasil
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poema.htm
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Itens das Insígnias e Especialidades  
que poderão cumpridos na atividade 

 

* Insígnia de Radioescotismo: 
A insígnia de Radioescotismo é utilizada por membros adultos e juvenis da UEB que atendam aos 
seguintes requisitos: 

- Ter participado ativamente de um Jamboree no Ar; 
- Ter, no seu cartão, QSL o símbolo nacional do Radioescotismo ou o símbolo mundial Radio Scouting, 
com os dados completos de sua estação, incluindo indicativo de chamada, nome completo, número 
de registro na UEB, endereço completo e os dados da Unidade Escoteira Local (Grupo Escoteiro ou 
Seção Escoteira Autônoma) à qual está filiado. 

* Insígnia do Cone Sul: (Linguagem e Comunicação) 

- Participar de uma atividade de radioescotismo e entrar em contato com um jovem (escoteiro ou 
escoteira) de outro país do Cone Sul, via radioamador ou Echolink, documentando o contato com os 
dados pessoais obtidos para troca de eventual correspondência, formal ou eletrônica. 
 

* Insígnia da Lusofonia: 
 
4) Entrar em contato com um jovem escoteiro, ou escoteira, de outro país da CEL, por meio de 
contato via radioamador, comprovando o contato com apresentação de cartão QSL ou 
correspondência, formal ou eletrônica, que contenha os dados do contato: data/hora, 
faixa/frequência e nomes/indicativos das estações envolvidas. 
 

Escotismo: 
Participar de um JOTA – Jamboree on the Air, comprovando os contatos realizados com outros 
escoteiros da CEL, por meio do “cartão QSL da estação” recebido. 

* Especialidade de Radioamadorismo 
Ramo de Conhecimento – SERVIÇOS (SER) 

3. Identificar nos arredores de sua casa ou grupo três tipos e ou modelos de antenas destinadas ao 
radioamadorismo, sabendo suas principais características. (aprender a diferenciar os tipos de antena) 
9. Elaborar um cartão QSL pessoal contendo o símbolo do Radioescotismo. 
10. Manter contato de forma ágil com outras três estações sendo que pelo menos uma deverá ser 
escoteira. 
 

* Especialidade de Radioescuta 
Ramo de Conhecimento – SERVIÇOS (SER) 
 
5. Saber interpretar pelo menos cinco (5) Código Q, cinco Letras do Código Fonético internacional e 
cinco Letras do Código Morse, ouvidos em transmissões. 
6. Saber reconhecer no mínimo seis (6) indicativos de chamada de países diferentes, ouvidos em 
transmissões. 
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MATERIAL DE APOIO 

Encontrão 
 

 
 



 

Página 13 

Base QSL 

 
 

• Logotipo do Radioescotismo; Logotipo da UEB; Logotipo do Grupo Escoteiro; Nome e 
Indicativo; Pode ser usada uma foto de fundo. Pesquisem as dimensões sugeridas. 
 

BASE 3 -  SOS 
 

QSL - CONFIRMADO - TUDO ENTENDIDO 

QSO - COMUNICADO ENTRE ESTAÇÕES 

QSP - RETRANSMISSÃO DE MENSAGEM DE OUTRA ESTAÇÃO (ponte) 
QSY - MUDAR FREQUÊNCIA OU BANDA 

QTA - CANCELAR A MENSAGEM ANTERIOR 

QTC - MENSAGEM, NOTÍCIA DE URGÊNCIA 

QTH - LOCAL  
QTR - HORÁRIO 

QSM - REPITA O ÚLTIMO CÂMBIO 

QRA - IDENTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO (INDICATIVO) 
QRG - FREQUÊNCIA OU FAIXA DE OPERAÇÃO 

QRL - OCUPADO, OPERADOR E/OU A FREQUÊNCIA 

QRM - INTERFERÊNCIA / BARULHO 

QRT - FINAL DA TRANSMISSÃO 

QRU - VOCÊ TEM ALGO PARA MIM? 

QRV - ESTAREI A SUA DISPOSIÇÃO  
QRX - AGUARDAR 

QRZ - QUEM ESTÁ CHAMANDO? 

QSJ - TAXA - DINHEIRO 
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BASE 5 - TELÉGRAFO 

Itens Necessários 

 

 
1. Fita crepe e/ou isolante 

2. Bateria 9 volts 

3. Fios (geralmente encontrados na rua, de retalhos de telefonia ou de cabos de rede) 

4. Percevejos latonados "sem pintura" 

5. Buzzer 9 volts 

6. Terminal para ligação da Bateria 

7. Pregador de Madeira (de preferência, tamanho grande) 

8. Pedaço (retalho) de mármore ou madeira 

9. Alicate 

10. Ferro de Solda 
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Preparando os percevejos fixando os fios para instalação nas partes do pregador. 
 

 
 

Em destaque, modo de fixação do fio no percevejo. 
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Percevejos fixados no pregador aberto. 

 
Nesse passo pode-se cortar a ponta do percevejo dependendo do pregador para que o preguinho 

não tranfixe a madeira do pregador e sob a supervisão do adulto, recomenda-se o uso de cola 
instantânea (super bonder) para que o percevejo não saia da madeira e após fixe o fio lateralmente 

com fita crepe conforme ilustração 
 

 
 

Em destaque veja com fica o percevejo colocado no pregador com espaço para que os contatos 
fiquem separados dando espaço para movimentação do abre e fecha que fará o liga e desliga do 
som efetivamente.  (Atenção para o espaço entre os contatos) 
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Detalhe da ligação dos fios ao Buzzer, nesse momento, sob supervisão do adulto, pode ser utilizado 
o ferro de solda para fazer a emenda dos fios 
 

 
 

O esquema de ligação é simples, positivo da bateria (+) vai direto a perna positiva (vermelha para o 
buzzer que tenha cor, ou a perna maior ou com indicação no próprio componente), negativo da 
bateria (-) vai a um contato do pregador e a outra perna do buzzer vai ao outro contato do 
pregador. O pregador fará a função de "chave" liga e desliga da energia e que ao pressionar o 
pregador ele liga os contatos, produzindo o efeito do "DI ou DÁ", sendo o "DÍ um perto rápido para 
o ponto e o DÁ um aperto mais longo, traduzindo para o traço. 
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Ilustração de como fica com os fios, bateria e o pregador, 
devidamente fixados no pedaço de mármore: 
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BASE 6 - SEMÁFORAS 

O alfabeto semafórico e composto por posições diversas que podem ser feitas com duas bandeiras, sendo 
uma em cada mão. As bandeiras tem que se de cor que não se confundam com as corres comuns 
encontradas na natureza, cores que chamem atenção para que a mensagem seja devidamente recebida. 
As bandeiras tem que ter tamanhos suficiente para que seja vista em uma distância aproximada de 300 a 
500m sendo ideal uma bandeira de 50x50 cm, o cabo cabo em que está a bandeira pode ter 60cm de 
comprimento. 
O objetivo dessa base é passar para os jovens que não conhecem o que e ensiná-los a transmitir e receber 
palavras por semáfora. 
A única maneira de se aprender bem a semáfora é visualizar, visualizar e visualizar! Duas palavras podem 
resumir a técnica de aprendizagem: memorização e treinamento. Fora isso, você pode escolher algumas 
técnicas alternativas de memorização: 
 
- Comece aprendendo ciclo por ciclo (A-G, H-N, O-S, etc.). 
- Aprenda os sinais opostos (A e G, I e X, N e U, etc.). 
- Memorize as letras mais freqüentes primeiro (E, T, A, O, I, N, S, R, L, D...) e forme o máximo de palavras a 
cada nova letra 
 
Mas nunca use um espelho para aprender! Você vai memorizar tudo ao contrário. A semáfora tem a 
característica de se ter de aprender a transmitir e também a receber. São dois alfabetos diferentes. Aquele 
que você transmite é o oposto daquele que você recebe -- mas o espelho mostra o inverso. A melhor forma 
de praticar é com um amigo. 
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FOGO DE CONSELHO 
 

Curiosidades: 
 

Ariano Suassuna 
• Escrevia tudo a mão, achava que escrever pelo computador era desumano 
• Chamava a morte de “Caetana”  
• Suas idéias surgiam quando estava na cama, o poema Sonho, veio de um sonho que teve. 
• Era Religioso 
• Nunca saiu do Brasil, tinha horror a viagens e amava o seu país 
 

Ayrton Senna 
• Era um piloto muito agressivo na pista, porém muito tímido fora dela. Era também muito religioso 
• Em 1989 Senna largou na primeira fila em todas as corridas da temporada 
• No momento de choque durante o acidente que tirou sua vida, os comissários de prova do circuito de 
Ímola descobriram uma bandeira da Áustria no interior do carro do piloto brasileiro. Era uma homenagem a 
outro piloto que morreu um dia antes. 
• O grupo americano Ramones fez um show em homenagem a Ayrton Senna em São Paulo em 10 de Maio 
de 1994 
 

Getúlio Vargas 
• Getúlio tinha 1,60m e detestava sua altura. Os fotógrafos oficiais eram obrigados a usar truques para faze-
lo parecer maior 
• O presidente era chamado de o Pai dos Pobres 
• Gostava de jogar golf e todas as bolas tinham seu nome impresso em vermelho 
• Se considerava pouco supersticioso e tinha simpatia apenas pelo numero 13 
 

Castro Alves 
• Apaixonou-se pela atriz portuguesa Eugênia Câmara, que exerceria importante influência em sua vida, e 
escreveu seu único texto teatral, Gonzaga ou A Revolução de Minas, 
• Foi caçar no bairro do Brás, quando a espingarda disparou acidentalmente, ferindo-lhe o calcanhar 
esquerdo. O ferimento não sarou, o que lhe causou problemas infecciosos e pulmonares. Passou seis meses 
acamado e não se recuperou. Seu pé foi amputado sem anestesia 
 

Mario Quintana 
• Em 1991 escreveu uma singela e bem humorada carta ao papa João Paulo II pois achava que o Pontifice 
tinha dificuldade em pronunciar o fonema “ão” que saía sempre com som aberto “áo”. A pessoa que ficou 
de entregar a carta ao papa esqueceu o rascunho guardado no meio de um livro, reencontrando apenas 11 
anos depois. O Papa não recebeu a lição de português e nem o poeta a benção. 
 

Oswald de Andrade 
• Tarsila do Amaral anulou seu primeiro casamento para se casar com Oswald de Andrade 
• O artista plástico Portinari descrevia através de cartas, detalhadamente seus quadros ao escritor 
• Anita Mafalti mantinha um amor platônico por Oswald 
 

Carlos Drummond de Andrade 
• Foi expulso do Colégio 
• Traduziu músicas da banda The Beatles 
• Raramente dava entrevistas e se deixava ser fotografado. “Como a cara que Deus me deu não é das mais 
simpáticas, e costuma ficar pior ainda quando fotografada, costumo fugir das objetivas como o diabo foge da 
cruz” 
 

Monteiro Lobato 
• Começou a escrever ainda criança para os jornais das escolas que frequentou em Taubaté 
• Autor de O Sítio do Pica Pau Amarelo, seus principais personagens são Tia Anastácia, Emília, Cuca, Saci, 
Pedrinho, Narizinho.. 
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Chico Mendes 
• Lutou pela preservação das Floresta Amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio 
Global de preservação ambiental.  

• A banda brasileira de metal Sepultura fez a música Ambush sobre a destruição da floresta amazônica e o 
assassinato de Chico Mendes 
 

Jorge Amado 
• Para ele a comida era o melhor presente que podia se dar a alguem, sendo para ele uma das melhores 
coisas. 
• Um de seus pratos preferidos era porco, tanto que dizia: “Se porco voasse, era o melhor das aves” 
 

Zumbi dos Palmares 
• A comunidade dos Palmares sobrevivia criando gado e plantando mandioca e cana-de-açúcar. O alimento 
era distribuído igualmente entre todos os moradores, e as sobras, trocadas por sal, pólvora e armas de fogo 
• Zumbi, grande líder do Quilombo dos Palmares, nasceu por volta de 1655, em Palmares. Ainda pequeno, 
foi capturado por soldados e dado ao Padre Antônio de Melo, que o batizou com o nome cristão de 
Francisco. O padre também foi o responsável por ensinar latim, astronomia, matemática e história da Bíblia 
para o menino.  
 

Machado de Assis 
• Machado não teve eduacação formal e teria trabalhado desde criança , como vendedor de balas e doces 
feitos por sua madrasta 
• Machado de Assis era apaixonado por xadrez . As peças que pertenceu ao escritor foram esculpidas em 
madeira e estão expostas na Academia Brasileira de Letras 
• Escreveu 5 livros de poesia ,7 de contos , nove de teatro e 9 romances em 53 anos 
 

Mario Quintana 
• Houve um tempo em que Mário Quintana ficou sem ter onde morar. Foi quando o expulsaram do hotel 
Magestic, no centro de Porto Alegre. Foi despejado, uma vez que o jornal onde trabalhava (Correio do Povo) 
tinha ido à falência. O poeta saiu e o hotel se transformou, ironicamente, na famosa "Casa de Cultura Mário 
Quintana". 
• Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas três anos de idade e o pai não 
chegou a conhecer  
 

Candido Portinari 
• O pintor é o segundo de doze irmãos. Seu apelido era Candinho. 
• O artista costumava aumentar o tamanho do corpo de seus personagens para valorizar o trabalhador 
brasileiro. 
• Aos 9 anos pintou o teto da igreja de sua cidade. 
 

Santos Dumont 
• Sua altura é dada entre 1,52 e 1,58 metro, e pesava 50 quilos e tinha um temperamento bastante sensível. 
Usava sapatos de sola grossa e chapéu panamá de copa alta para parecer mais alto.  
• Dumont inventou, além do 14-Bis, o relógio de pulso, o hangar e o protótipo do hidroavião. 
• O chapéu panamá amassado, imagem com a qual Santos Dumont ficou conhecido, é produto de um acaso. 
Em 1903, com o dirigível nº 09 durante um passeio para uma ilha, o motor apresentou um problema. 
Durante o passeio ele abafou o carburador, com o chapéu. Quando voltou foi fotografado com ele 
deformado. Fez tanto sucesso que acabou virando seu amuleto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sepultura_(banda)
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JOGO NOTURNO: CAÇA AO CAIPORA 

Caipora é uma entidade da mitologia tupi-guarani. A 
palavra “caipora” vem do tupi caapora e quer dizer 
"habitante do mato". No folclore brasileiro, é representada 
como um pequeno índio de pele escura, ágil e nu. 

 

Habitante das florestas, reina sobre todos os animais e ele 
destrói os caçadores que não cumprem o acordo de caça 
feito com ele. Seu corpo é todo coberto por pelos. Ele vive 
montado numa espécie de porco-do-mato e ele carrega 
uma vara. Primo do Curupira, protege os animais da 
floresta. Os índios acreditavam que o Caipora temesse a 
claridade, por isso protegiam-se dele andando com tições 
acesos durante a noite. No imaginário popular em 
diferentes regiões do País, a figura do Caipora está 
intimamente associada à vida da floresta. Ele é o guardião 
da vida animal. Apronta toda sorte de ciladas para o 
caçador, sobretudo aquele que abate animais além de suas 
necessidades. Afugenta as presas, espanca os cães 
farejadores, e desorienta o caçador simulando os ruídos 
dos animais da mata. Assobia, estala os galhos e assim dá falsas pistas fazendo com que ele se 
perca no meio do mato. Mas, de acordo com a crença popular. é sobretudo nas sextas-feiras, nos 
domingos e dias santos, quando não se deve sair para a caça, que a sua atividade se intensifica. 
Mas há um meio de driblá-lo. O Caipora aprecia o fumo. Assim, reza o costume que, antes de sair 
numa noite de quinta-feira para caçar no mato, deve-se deixar fumo de corda no tronco de uma 
árvore e dizer: "Toma, Caipora, deixa eu ir embora". A boa sorte de um caçador é atribuída também 
aos presentes que ele oferece. Assim, por sua vez, os homens encontram um meio de conseguir 
seduzir esse ente fantástico. Mas fracasso na empreitada é atribuído aos ardis da entidade. No 
sertão do Nordeste, também é comum dizer que alguém está com o Caipora quando atravessa uma 
fase de empreendimentos mal sucedidos, e de infelicidade. Há muitas maneiras de descrever a 
figura que amedronta os homens e que, parece, coloca freios em seus apetites descontrolados pelos 
animais. Pode ser um pequeno caboclo, com um olho no meio da testa, cocho e que atravessa a 
mata montado num porco selvagem; um índio de baixa estatura, ágil; um homem peludo, com 
vasta cabeleira. Segundo o folclorista Luís da Câmara Cascudo, "ser caipora é o mesmo que ter azar, 
ter sorte madrasta, ser perseguido pelo destino (...). Nas lendas tupis, o caapora é representado ora 
como uma figura de um pé só, à maneira do saci, ora com os pés virados para trás, simbolizando 
por isso, como diz João Ribeiro, 'a pessoa que chega tarde e nada alcança'". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_tupi-guarani
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco-do-mato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curupira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_da_C%C3%A2mara_Cascudo
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CULTO: 
 

Parábola da Vaquinha 
 
Era uma vez, um sábio chinês e seu discípulo. Em suas andanças, avistaram um casebre de extrema pobreza 
onde vivia um homem, uma mulher, 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede o 
sábio e o discípulo pediram abrigo e foram recebidos. O sábio perguntou como conseguiam sobreviver na 
pobreza e longe de tudo. 
 

– O senhor vê aquela vaca ? – disse o homem. Dela tiramos todo o sustento. Ela nos dá leite que bebemos e 
transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É 
assim que vivemos. 
 

O sábio agradeceu e partiu com o discípulo. Nem bem fizeram a primeira curva, disse ao discípulo : 
 

– Volte lá, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali em frente e atire-a lá em baixo. 
o discípulo não acreditou. 
 

– Não posso fazer isso, mestre ! Como pode ser tão ingrato ? A vaquinha é tudo o que eles têm. Se a vaca 
morrer, eles morrem ! 
 

O sábio, como convém aos sábios chineses, apenas respirou fundo e repetiu a ordem : 
 

– Vá lá e empurre a vaquinha. 
 

Indignado porém resignado, o discípulo assim fez. A vaca, previsivelmente, estatelou-se lá embaixo. 
Alguns anos se passaram e o discípulo sempre com remorso. Num certo dia, moído pela culpa, abandonou o 
sábio e decidiu voltar àquele lugar. Queria ajudar a família, pedir desculpas. 
 

ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar do casebre desmazelado havia 
um sítio maravilhoso, com árvores, piscina, carro importando, antena parabólica. Perto da churrasqueira, 
adolescentes, lindos, robustos comemorando com os pais a conquista do primeiro milhão. O coração do 
discípulo gelou. Decerto, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. 
Devem estar mendigando na rua, pensou o discípulo. 
 

Aproximou-se do caseiro e perguntou se ele sabia o paradeiro da família que havia morado lá 
 

– Claro que sei. Você está olhando para ela. 
Incrédulo, o discípulo afastou o portão, deu alguns passos e reconheceu o mesmo homem de antes, só que 
mais forte, altivo, a mulher mais feliz e as crianças, jovens saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao home: 
 

– Mas o que aconteceu ? Estive aqui com meu mestre alguns anos atrás e era um lugar miserável, não havia 
nada. O que o senhor fez para melhorar de vida em tão pouco tempo ? 
O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu : 
 

– Nós tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos o nosso sustento. Era tudo o que possuíamos, mas um dia 
ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que 
nem sabíamos que tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhor que 
antes. 
 

Moral da história : às vezes é preciso perder para ganhar mais adiante. É com a adversidade que exercitamos 
nossa criatividade e criamos soluções para os problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da acomodação, 
criar novas idéias e trabalhar com amor e determinação. 
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A Paz 
 

Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor 
representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, três finalistas igualmente empatados.  
 
O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar 
acariciadas por uma brisa suave.  
 
O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve em meio ao azul anil do céu.  
 
O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a 
uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas para surpresa e espanto dos finalistas, o 
escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, 
os dois pintores que não foram escolhidos, questionaram o juiz que deu o voto de desempate: 
 
- Como este quadro tão violento pode representar a paz, Sr. Juiz? 
 
E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: 
 
- Vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade há, numa das fendas do 
rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? 
 
E os pintores sem entender responderam: sim, mas... 
 
Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: 
 
- Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis nos permite 
repousar tranquilos. 
 
Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas 

não é tão difícil de entender.  

Considerando que a paz é um estado de espírito podemos concluir que, se a consciência está 

tranquila, tudo à volta pode estar em revolução que conseguiremos manter nossa serenidade. 

Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho onde pássaro 

repousava serenamente  com seus filhotes, representa a nossa consciência.  

A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o 

contrário: tudo à volta pode estar tranquilo e nossa consciência arder em chamas.  

A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir, porque está em 

nós. É ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta 

ameace desmoronar, ou acuse sinais de perigo solicitando correção.  

Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos nem por ordens 

exteriores, mas será conquista individual de cada criatura, portas à dentro da sua intimidade. 


