O fundador do escutismo chamava-se Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell e nasceu em Londres a
22 de Fevereiro de 1857. Foi o quinto dos sete filhos do
Reverendo Professor Baden-Powell. O filho mais velho,
Warington, que tinha então 13 anos, entrou 1 ano mais
tarde para o navio-escola Conway. O seu entusiasmo
pelo mar era tal que sempre que tinha férias, levava em
excursões de barco, os seus irmãos mais novos. Foi
assim que o nosso B.P aprendeu a manobrar um barco,
a acampar, a cozinhar e a obedecer a ordens com
rapidez. Fizeram expedições por todo o país e mares
vizinho, e assim B.P aprendeu as regras da exploração e
da vida ao ar livre.
Em 1869 entrou na escola de Cartuxa, e 2 anos
mais tarde transferiu-se de Londres para Godalming. A escola possuía uma
pequena mata, que era vedada aos alunos. B.P costumava ir para aí, observar
os animais, apanhar por vezes um coelho que assava numa fogueira sem
fumo, e aí desenvolvia as suas habilidades na construção de
abrigos e aprendia a usar um pequeno machado. Era muito popular na escola,
não por ser um grande aluno ou um grande atleta, mas sim porque participava
em todas as actividades com toda a sua energia. Tinha habilidade para
desenhar, cantar, representar, etc.
Em 1876 fez o exame de aptidão
para a Escola do Exército, que passou
com enorme sucesso e que lhe valeu
a patente de alferes do Regimento de
Hussardos nº13, que estaca colocado
na Índia. Muito cedo se distinguiu não
só pelo zelo no cumprimento dos seus
deveres, mas também nas actividades
desportivas e boa camaradagem, de
tal modo que em 1883 com a idade de
26 anos, era já Capitão e Ajudante do
Regimento.
Era perito em exploração e
espionagem; tanto assim, que foi autoridade reconhecida nestes assuntos.
Tornou-se especialista na montaria ao javali, um desporto muito arriscado.
Muitas vezes vagueava sozinho pelas regiões mais silvestres, observando os
animais e aprendendo os seus costumes. O Regimento deixou a Índia em
1884 e no regresso, a viagem foi interrompida no Natal, África do Sul, porque
se receava um conflito com os Boers. Foi durante esta visita àquela região que
B.P entrou em contacto com os Zulus. Começou a colher informações secretas,
disfarçado de jornalista. Em 1887 foi de novo para a África como ajudante de
campo de seu tio, que era governador da Província do Cabo. B.P satisfez o seu
primeiro desejo de serviço activo numa campanha contra os Zulus. foi ai que
ouviu o coro Ingoniama, cantado por uma coluna de Zulus em marcha. Os
nativos chamavam-lhe M'hlaha Panzi - o homem que se deita para disparar.
Em 1893 foi escolhido para uma missão especial contra os Ashanti. O rei nativo

estava a perturbar a ordem e foi enviada expedição para a restabelecer. Isto
obrigou-o a uma marcha de cerca de 150 milhas através de densas florestas.

Nesta expedição o trabalho de B.P era a exploração e o pioneirismo;
assim aprendeu a maneira fácil e útil de construir pontes. Foi ai também que
ouviu o seu provérbio preferido: devagar devagarinho se apanha o
macaquinho. Nesta expedição, os nativos chamavam-lhe Kantankye - chapéu
grande - por causa do seu chapéu de cowboy. Acabada a expedição, foi
promovido a Coronel e pouco depois seguiu para a guerra contra os Matabeles
- A melhor aventura da minha vida. Foi durante esta guerra que recebeu a
alcunha de Impisa - lobo que não dorme, pois passava muitas noites em
observações aos inimigos. B.P aperfeiçoou os métodos de treino do exército,
procurando fazer com que a exploração se tornasse popular.
Em 1899, regressou a casa, mas logo se lançou noutra aventura, desta
vez foi a composição de um livro que viria a ser chamado de Aids to Scouting.
Antes de o publicar, B.P teve de voltar para a África do Sul onde os Boers se
preparavam para atacar. Quando a guerra começou, B.P estava em Mafeking
com uma pequena parte do seu regimento. Quase ao mesmo tempo, cerca de
9000 Boers tinham cercado a pequena cidade. B.P conseguiu defender esta
cidade por 217 dias e foi lá que ele teve a ideia de formar o escutismo, pois via
os rapazes muito empenhados na prestação de serviços. Como
reconhecimento do seu comportamento em Mafeking, B.P foi promovido a
Major-Coronel e herói do Reino Unido.
Quando regressou viu que o seu livro tinha sido um grande sucesso, e
em 1907, B.P organizou o primeiro acampamento experimental na ilha
de Brownsea com alguns rapazes. Depois desta experiência, B.P decidiu voltar
a escrever um outro livro que viria a chamar Scouting for Boys, que foi
publicado em 1908. Este livro teve ainda mais sucesso que por todos os cantos
da Inglaterra se começaram a formar Patrulhas de Escuteiros e no fim desse
ano eram já 60000.
Seguiram-se vários Jamborees mundiais em que B.P foi
aclamado como Chefe Mundial do Escutismo, a criação do
Escutismo para raparigas e várias outras coisas. Em 1929
Baden-Powell recebe o título de Lord Baden-Powell of Gilwell.
Neste pequeno texto não é possível de relatar toda a vida do
nosso fundador, contudo cremos que está aqui descrita a parte
mais importante da sua vida. Em 8 de Janeiro de 1941, BadenPowell morre no Quénia, em África a terra que tanto amou mas
irá permanecer na nossa memória para sempre.

