THE GIRL GUIDES
76, VICTORIA STREET
LONDON S.W.1
23 de janeiro de 1919
Prezado Sr. Barclay,
Espero que o senhor me desculpe por importuná-lo com esta carta,
mas seu nome e endereço me foram indicado para uma possível promoção
do Movimento Girl Guides no Brasil.
O senhor talvez conheça o Movimento Escoteiro, e como esse tem
se espalhado ao redor do mundo em prol dos meninos. O Movimento das
Girl Guides, fundado pelo meu esposo, foi desenvolvido com o intuito de
satisfazer as necessidades das meninas de nosso país.
As meninas também precisavam de uma atividade saudável como
aquelas disponibilizadas aos meninos, pelo Escotismo. Nos últimos dois
ou três anos, o Movimento das Girl Guides vem apresentando crescimento
substancial e positivo.
O objetivo do Movimento Escoteiro é desenvolver a virilidade
nos meninos, por outro lado, o sistema de treinamento das Girl Guides é
desenvolver a feminilidade através de atividades que atraiam as meninas.
Não quero aborrecê-lo com detalhes sobre as tarefas das meninas,
mas gostaria de convidá-lo a apoiar e promover a organização do
Movimento das Girl Guides como um todo.
Contamos atualmente com aproximadamente mil Girl Guides, e o
Movimento encontra-se perfeitamente organizado nas Ilhas Britânicas e na
maioria das colônias britânicas. O Movimento no Canadá, África do Sul e
Índia está crescendo rapidamente; a Austrália e Nova Zelândia também já
implantaram o Movimento; e recentemente fomos informados do início dos
treinamentos em diversos países estrangeiros.
Portanto, sentimos que o momento é oportuno para buscarmos
mulheres de liderança nos diferentes Países Aliados para que entrem em
ação, e formem Associações e Conselhos a fim de promover o Movimento
em diferentes cidades e municípios.
Fui informada que o senhor, em breve, estará indo ao Brasil para
uma visita rápida nas principais cidades do país. Sendo assim, gostaria de
aproveitar a oportunidade para saber se o senhor poderia contatar alguma

senhora ou, se preferir, recomendar nomes de senhoras que se interessem
em promover o Movimento no Brasil.
Preferiria o contato pessoal, por ser mais eficaz do que inúmeras
cartas. Poderia perfeitamente nomear alguém de nossa associação para
atuar como elemento de ligação, que seria responsável em contatar as
possíveis candidatas aí no Brasil.
Ficaria deveras contente em saber sua opinião sobre o assunto, ou
ainda, poderíamos nos encontrar no mês que vem e trocarmos umas
palavrinhas sobre o assunto. Estarei em Londres sábado, 08 de fevereiro;
quinta-feira, 20 de fevereiro e sexta-feira, 21 de fevereiro; e me agradaria
muito encontrá-lo em um desses dias às 11h00min, ou, se achar mais
cômodo, ligue para nós no escritório das Girl Guides.
Desaprovo panfletos, mas estou lhe enviando um para sua
informação, no caso de querer saber um pouco mais sobre nossos objetivos
e método.
No momento, estamos formando o Conselho Internacional das Girl
Guides, que contará com representantes de cada país membro, e, se
conseguirmos estruturar o Movimento no Brasil, adoraríamos poder contar
com uma representante brasileira no conselho. Talvez o senhor pudesse me
indicar um nome, aqui na Inglaterra, para representar o país.
Sinceramente,
Olave Baden-Powell
Chief Guide (Bandeirante Chefe)
Diretora do Departamento do Exterior

THE GIRL GUIDES
76, VICTORIA STREET
LONDON S.W.1
27 de junho de 1919

Prezado Sr. Lynch,
Acabei de receber uma carta do Sr. W.S. Barclay, que já está de volta
à Inglaterra, me informando seu interesse, bem como o de sua esposa, no
Movimento das Girl Guides.
Não tenho palavras para expressar minha alegria ao saber que o Rio
de Janeiro recebeu com carinho a sugestão de abrir o Movimento das Girl
Guides, e esperamos, sinceramente, que este ajude a formar as meninas do
seu país, assim como em outros países.
As reportagens dos jornais enviadas pelo Sr. Barclay, assim como
os detalhes da forma encantadora utilizada pelas senhoras na formação
do conselho, são bastante encorajadoras e bem vindas. Gostaria que o
senhor gentilmente expressasse a estas senhoras meus mais sinceros
agradecimentos, bem como minha convicção do sucesso deste trabalho.
Como sou responsável pela organização do Movimento aqui na GrãBretanha, estou ciente que o público levará um tempo para entender
totalmente nossa proposta, e que é difícil conseguir apoio suficiente e
pessoal engajado no primeiro momento. Mas, acredito que os atributos do
Movimento propiciam a fazer o bem e a atingir o sucesso; e espero que
todos os membros do conselho estejam animados e interessados em fazer
com que o Movimento cresça.
Estou me aventurando a escrever para a senhora Eugenia de Barros,
e para as outras senhoras, cujos nomes me foram fornecidos pelo Sr.
Barclay, pois gostaria de entrar em contato com elas por carta, se for
possível, para conhecê-las melhor, já que somos ‘colegas de trabalho’
lutando pela mesma causa.
Gostaria de agradecer ao senhor, em especial, por tudo que tem feito
em prol do Movimento; e creio ser de extrema importância seu interesse
pessoal, o qual contagiará outras pessoas a nos ajudar; tenho certeza que
sua contribuição inicial terá sido fundamental para o futuro do Movimento.

Fiquei entusiasmada em saber que o senhor gostaria que
enviássemos uma treinadora para o Rio, para dar instruções relacionadas ao
Movimento das Girl Guides, e posso lhe afirmar que é possível sim enviar
alguém adequado.
Tratarei deste assunto imediatamente, e verei o que pode ser feito; e
ainda buscarei fundos para enviar uma treinadora ao Rio. O Movimento é
autossustentável e no momento não temos dinheiro disponível para as
despesas de viagens desta treinadora; mas verei o que é possível ser feito e
acho que é MUITO bom de sua parte informar-nos que a estadia da
treinadora estará por sua conta.
Isto é muito generoso, e é lógico tornará as coisas mais fáceis e
prazerosas para qualquer treinadora em visita ao Rio; e com certeza
enviaremos alguém competente e agradável.
Gostaria que me informasse quando precisará desta treinadora e
enquanto isto, estarei preparando o que for necessário por aqui.
Espero me encontrar com a Senhora Mackenzie quando ela retornar
a Inglaterra, e então ter mais notícias sobre o Movimento no Brasil.
Espero ainda, que as senhoras do conselho levem o Movimento para
outras cidades, neste enorme país que é o Brasil, assim como no Rio, pois
assim a cidade tornar-se-á a sede do país; e possivelmente terá
representantes de outras cidades que farão parte do conselho.
Se houver algo que possamos contribuir ou sugerir com referência ao
Movimento, favor contatar-nos. O Conselho Internacional se reunirá
novamente no dia 09 de julho, e os membros adorarão saber que o Brasil
teve um começo admirável.
Um caloroso agradecimento, em especial, a você, por sua grande
ajuda.
Sinceramente,
Olave Baden-Powell
Chief Guide

