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"Qual cipó que o arvoredo circunda  

tudo em torno é a Lei que norteia. 

Quem dá força à Alcateia é o lobo  

E a força do lobo é a Alcateia." 
 

 
 
 
 

 
 

Nós acreditamos nos valores da Jângal e  

como Velhos Lobos compartilhamos a fantasia da vida na selva 

com os nossos lobinhos e lobinhas. 

Que maravilhosa, emocionante, vibrante, esperançosa e 

desafiante tarefa. 

Que Deus nos dê forças e sabedoria para realizá-la. 



Curso Técnico de Interpretação e Aplicação do Livro da Jângal Escoteiros do Brasil/SP 

[2] 

 

 
 
 
 

 
 



Curso Técnico de Interpretação e Aplicação do Livro da Jângal Escoteiros do Brasil/SP 

[3] 

 

RUDYARD  KIPLING 
 

Rudyard Kipling (1865 – 1936) foi um dos maiores escritores da Inglaterra. Contista, poeta e 
romancista, nasceu Joseph Rudyard Kipling na cidade de Bombaim, Índia, em 30/12/1865. Filho de 
respeitáveis ingleses em missão do Império Britânico.  

 

Kipling era filho de Alice Mac Donald Kipling e John Lockwood Kipling. A 

mãe foi uma mulher vivaz, sobre a qual o futuro vice-rei da Índia diria: 
"O tédio e a Sra. Kipling não podem existir no mesmo espaço". O pai, 

escultor e designer de cerâmica, foi o diretor e professor de escultura 
arquitetônica na Sir Jamseljee Escola de Arte e Indústria em Bombaim 

e curador do museu Lahore.  

Quando criança ouvia de sua babá portuguesa e do criado indiano, 
histórias estranhas e exóticas e canções infantis, que lhe serviram de 

matéria prima para seus futuros contos.  

Aos 7 anos, ele e a irmã (com 3 anos) foram mandados para a 
Inglaterra para serem educados no College Westward. Viveram lá por 

seis anos, marcados por um tratamento negligente e cruel.  

Voltou para a Índia em 1880 para trabalhar como jornalista e entre 1882 e 1889, escreveu para os 
jornais Gazeta Civil e Militar, da cidade de Lahore, e O Pioneiro, de Allahabad, fase em que divulgou 
seus contos, crônicas e poemas. Em 1887 publicou Contos Simples das Colinas, que inicia uma série de 
sete coletâneas de contos, entre os quais Três Soldados (1890).  

Em 1892 é considerado o poeta mais popular da Inglaterra, com a publicação de Baladas de Caserna. 
Nesse mesmo ano casou-se com Caroline Balestier, irmã de Wolcott Balestier, escritor norte-
americano.  

EM 1894 E 1895 LANÇOU OS DOIS VOLUMES DE O LIVRO DA SELVA, UM DOS CLÁSSICOS DA 
LITERATURA INFANTO-JUVENIL, COM HISTÓRIAS DE ANIMAIS E PERSONAGENS COMO MOWGLI, O 
MENINO-LOBO.  

Viajou por várias partes do mundo e viveu algum tempo na índia, África do Sul, Austrália e Estados 
Unidos.  

Em 1901 escreveu a história de Kim e em 1907 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, com o livro "A 
luz que não se apagou", mas caiu num gradual isolamento por ser visto como porta-voz e defensor do 
imperialismo colonialista.  

Em 1915 escreveu um poema My Boy Jack, depois de anos procurando o filho dele que foi dado como 
desaparecido numa batalha na França durante a Primeira Guerra Mundial. Rudyard era um grande 
propagandista da guerra e usou sua influência para mandar seu filho para as trincheiras, mesmo 
depois que ele foi rejeitado pelo exército por causa de seus problemas de visão.  

Em 1927 visitou o Brasil.  

Morreu em Londres, no dia 18/01/1936. 

É considerado o maior "inovador na arte do conto curto"; os seus livros para crianças são clássicos da 
literatura infantil; e o seu trabalho dá mostras de um talento narrativo versátil e brilhante.  

Foi o grande porta voz do Império Britânico e sua obra, além de retratar os pontos mais remotos do 

grande império, quase sempre enaltece a presença civilizadora dos ingleses.  
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"A famosa e popular obra-prima de Kipling relata as aventuras de Mowgli, um menino criado por 
animais selvagens, que conhece, por experiências, as forças vitais da natureza. Abrindo o próprio 

caminho através das trilhas, nas florestas virgens, ele finalmente realiza a conquista da sua própria 
personalidade. Adquire uma força e coragem, cada vez maiores, enquanto prossegue em sua 

caminhada na floresta, auxiliado pela orientação e pelas instruções de Baloo, Akelá, Raksha e outras 
feras da mata virgem. Ao final de sua saga, tudo quanto aprendeu é colocado a serviço da 
comunidade». (250 milhões de escoteiros - Lazio Nagy).  

“Quando publicou O Livro da Jângal, Rudyard Kipling já não vivia na Índia fazia cinco anos”. Ele 
escreveu a obra nos Estados Unidos, numa casa das montanhas de Vermont.  

A narrativa principal está nas três histórias ("Os irmãos de Mowgli", "As caçadas de Kaa" e "Tigre! 
Tigre") sobre o menino criado pelos lobos. Nelas Mowgli vai aprendendo e aplicando a Lei da Selva - 

que, no fim das contas, é uma metáfora de todas as leis, tanto as dos bichos quanto à dos homens.  

Ela determina o lugar e as ações de todos, e violá-la resulta sempre em dano e, por consequência, em 
castigo. Kipling, que tinha um respeito enorme pela autoridade e pelas instituições, passou uma 

mensagem bem simples: mesmo a selva precisa de leis. As histórias não são simples sermões 
moralistas. "Elas transbordam de ação e poesia". (Prefacio de O livro da Selva, publicado pela Ed. Atíca em 1994).  

Em 1894, recordando a minha infância vivida na Índia, escrevi muitas notas em minha caderneta. Uma 
dessas histórias - sobre como a baleia se alimenta por meio de sua pequena garganta enviei à revista 

St. Nicholas, de Londres, para uma possível publicação.  

Fiquei muito surpreso quando recebi uma carta, com o recorte da publicação e uma mensagem de 
Nelson Doubleday, um menino de 12 anos, filho do editor londrino. Suas palavras ficaram gravadas, de 

forma indelével, na minha memória. O garoto propôs ao pai que publicasse todos os artigos meus 
sobre a vida selvagem que conseguisse. A título de incentivo pelo empreendimento, o pai lhe concedeu 

um penny por cópia de revista vendida.  

Ah! Esse menino deve ter ganho uns bons trocados. Naquele ano e no ano seguinte foram publicados 
quase todos os fascículos do meu "Livro da Jângal".  

Veja. Meu caro Robert! Este livro se tornou uma realidade graças à ousadia de um menino! Nada mais 
justo que muitos possam usufruir dessa mensagem simbólica de amor e fraternidade. Os valores 

expressos no livro correspondem à lei da floresta, vale dizer, às leis da natureza. O comportamento dos 
animais é a expressão viva de um modelo de sociedade que é fiel a certas regras, observadas com 

rigor e energia. "Dê, Robert, a esses meninos, o nome de lobinhos e intitule os seus chefes pelos 
nomes daqueles que ensinaram as leis da selva para Mowgli."  

(Resposta de Kipling a Baden Powell, quando este pediu autorização para usar o livro da Jângal como fundo de 

cena para o Lobismo - segundo a revista 'Fogo de Conselho· - abril/maio/junho de 1993).  

PENSAMENTOS DE KIPLING 

 Preencha o minuto em que você acha impossível perdoar por 60 segundos de distanciamento. 

 Tenho comigo seis servos leais que me ensinaram tudo que aprendi. Eles são: O QUE, POR QUE e 
QUANDO, COMO, ONDE e QUEM.  

 Os princípios são os princípios, nem que o sangue tenha de correr pelas ruas!  

 Se tens a beleza simples e mais nada, tens quase tudo o que Deus fez de melhor.  

 Não há prazer comparável ao de encontrar um velho amigo, a não ser o de fazer um novo.  

 Nenhum homem tem o dever de ser rico, grande ou sábio. Mas todos têm o dever de serem 

honrados.  
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B. P e o FUNDO DE CENA do LOBISMO 
 

O Lobismo não começou exatamente como o conhecemos hoje. No 
início os lobinhos faziam o mesmo que os escoteiros, o que significa 

dizer atividades inadequadas para sua idade e para suas condições 
físicas.  

Baden Powell logo percebeu a necessidade de separar as crianças dos 
jovens e de criar um Ramo especial para os pequenos. Esse Ramo 
deveria ter características próprias e não ser apenas uma versão 

simplificada do programa para os escoteiros.  

Como sabia da importância da imaginação para os garotos, 

reconheceu na obra The Jungle Book de Rudyard Kipling o suporte que viria dar-lhes todo o 
divertimento, interesse e dinamismo que necessitavam e que viria também lhes abrir o apetite pelo 
Escotismo.  

Com sua maneira pragmática de ver a vida, B-P. pediu permissão à Kipling para tomar o Livro da Selva 
como base para seu método educativo para os pequenos, adaptando as imagens poéticas em uma 

forma de vida prática e repleta de valores. Esse casamento da poesia com a ação foi extremamente 
feliz e tornou o Lobismo o grande sucesso que conhecemos.  

 

Entre tantas histórias, por que o Livro da Jângal?  
 

Por que não "Robin Hood", "A Ilha do Tesouro", "índios e Cowboys" ou "Homens do Espaço"? Estas 

histórias têm seus pontos fortes e podem ser motivo para excelentes reuniões especiais, mas 
certamente falhariam como fundo de cena permanente da Alcateia. Analisando-as cuidadosamente, 
percebemos que:  

 Robin Hood contém emoção e cavalheirismo, mas não é um bom exemplo de código moral. 

 A Ilha do Tesouro e Índios e Cowboys têm atmosfera de vida ao ar livre e contém emoção, mas 
também têm muita violência e pouco exemplo moral, importantes para os ideais do Escotismo. 

 Homens do Espaço pode nos dar oportunidade de mostrar aventura, mas não há lugar para o amor 
à natureza e para a apreciação de um ideal.  

Em contrapartida, todos esses elementos positivos estão presentes no Livro da Jângal.  

Há muita emoção e ação, mas sempre há o rigoroso código moral da Lei da Jângal que "era como o 

Gigante Rastejante, pois caia sobre as costas de qualquer um e ninguém podia escapar".  

Há o desenvolvimento de uma habilidade após a outra, atividades físicas, amor à natureza, amizade 

entre os animais, autoconfiança, obediência, lealdade, cortesia, etc.  

Além disso, a Lei Escoteira e do Lobinho encontram ilustração no Livro da Selva.  

O lobinho possui uma imaginação muito viva e se identificará prontamente com as personagens que 

admira. Estando constantemente rodeado por histórias e jogos de violência sua natureza poderá ser 
manchada. Colocado diante de ideais de heroísmo e coragem, o menino, subconscientemente, se 

esforçará para imitá-las.  
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Fundo de Cena 
 

O fundo de cena é a atmosfera que criamos na Alcateia e que está ligada a um marco simbólico, uma 
fantasia motivadora que se reflete nas diversas atividades, colocando ao alcance das crianças a 
compreensão de formas de comportamento e modelos de sociedade, através de imagens e símbolos e 
não de ideias e conceitos.  

O Livro da Jângal reveste - se de todo o valor de um símbolo... ... O fato de este livro ter sido 
escolhido não é para substituir a realidade por uma ficção, de elaborar uma mentira piedosa que 
permita à criança distrair - se, mesmo quando confrontada com a realidade, com uma verdade real. O 
símbolo, e a Selva enquanto tal tem valor de realidade para o espírito do Lobinho, porque numa idade 
em que os processos do pensamento e da linguagem verbal estão recém-formados, a criança é incapaz 
de a eles recorrer, com as características próprias do pensamento lógico e formal a que os adultos 
estão habituados “...  

“.... Assim, quando o lobinho é confrontado com esse símbolo, ele é submetido não à ficção, mas a um 
elemento que para ele tem o valor de verdade e se reveste de um significado, a um elemento capaz de 
penetrar no seu mundo interior". Ficou-se claro o valor e importância do símbolo como tal nesta idade 
e vamos examinar outro aspecto.  

Comecemos pela própria Selva.  

A selva é um símbolo universal. Isso significa que onde quer que estejamos, qualquer que seja o nosso 
grau de evolução, desenvolvimento, origem, cultura, religião ou língua, sempre que submetidos ao 
estímulo da noção de selva, emergirão e surgirão emoções análogas. A selva não é apenas um local 
perigoso, povoado de animais selvagens onde o homem pode entrar devidamente protegido.  

A selva representa algo mais: é um símbolo universal do nosso inconsciente, uma parte de nós 
próprios porque nos coloca de novo em contato com uma origem da qual nos desligamos em algum 
ponto de nossa evolução. A selva, por outro lado, é ainda confundida com uma fonte inesgotável de 
recursos naturais, de forma que, quando falamos de selva ao Lobinho, quando lhe apresentamos a 
temática da selva, quando imaginariamente o colocamos na selva, quando o ensinamos a viver nela, 
conseguimos ligá-lo a si próprio, conseguimos uni-lo a seu próprio "eu", a uma necessidade psíquica 
profunda, ao seu subconsciente, tão importante quanto seu próprio ser, tão precioso como a própria 
vida.  

Portanto, quando brincamos de estar na selva, quando contamos uma história de selva, com todas as 
suas maravilhas e perigos, quando despertamos a sua imaginação a propósito de todos os seus 
recursos saibamos ainda que eles não o compreendam, sentem que os ligamos por um lado a uma 
dimensão íntima que é a deles próprios, pessoal. Já não estamos a brincar, pois tocamos em algo que 
tem valor de realidade.  

Consequentemente, antes de eliminar esse símbolo de seu lugar de pano de fundo e de substituir por 
outro, cuidemos que aqueles que o substituem, mantenham a mesma noção e o mesmo sentido. O 
espaço interplanetário não tem, nem pode ter no momento, o mesmo significado que a selva. Muitas 
décadas passarão antes que o homem possa dar ao cosmos o mesmo conteúdo simbólico que hoje 
atribui à selva.  

Encontramos outro marcante elemento nesse precioso livro: os animais.  

Essa fauna composta por animais que possuem a faculdade de pensar, de falar e de se comunicar com 
o homem. Cada um deles representa uma qualidade, um aspecto, uma tendência, uma disposição de 
espírito humano. Novamente o livro vem ao nosso encontro por meio de sua clara linguagem animista 
e antropomórfica.  
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Vamos esclarecer esses dois conceitos: o animismo é a atitude de dar alma ou espírito às coisas que 
não os possuem. Antropomorfismo consiste em dar qualidades humanas aos seres vivos - animais e 
vegetais. Quem de nós já não "conversou" com uma boneca, uma planta ou um bichinho de 
estimação? Quantas vezes já vimos crianças conversando realmente com seus carrinhos, com seus 
bichos de pelúcia? Se as crianças agem assim é porque desta forma começa a edificar o seu mundo, 
projetando nos objetos que as envolvem os próprios sentimentos, emoções e pensamentos. É uma 
maneira de se situarem em relação ao mundo interior, de o aprenderem, colocando - se no seu 
exterior e executando uma aproximação em forma de diálogo. Assim se arma o espírito humano.  

Mais tarde, durante a adolescência, a capacidade de abstração e de generalização estará 
suficientemente desenvolvida para ser possível então, utilizar - se de mecanismos próprios do 
pensamento lógico. Mas a criança, o lobinho, não. A criança define cada um dos seus conteúdos 
psíquico e situa - se em relação a eles por meio de um ser concreto do mundo exterior, concretiza 
através de animais ou coisas os conceitos e preconceitos que eventualmente conheça, aí ele se situa 
de forma harmônica. Daí o valor e a importância da utilização dos animais da selva, da construção, 
com eles e através deles, de todo um conjunto de episódios, de trabalhos, de histórias de ação e 
imaginação. Quando falamos de Shere-Khan, de Baloo ou Kaa, não estamos nos referindo a simples 
animais, mas a realidade da alma humana.  

Nesta Jângal, encontramos um grupo de indivíduos capazes de se organizarem graças ao controle e a 
educação dos seus instintos individuais, que os levariam a destruição do grupo. Os fundamentos da 
Alcateia de Seonee, as razões secretas do seu sucesso no alcance de uma posição elevada, admirada e 
respeitada por todos os animais da selva são apenas dois: o primeiro é a obediência, o respeito e o 
amor para com o Akelá; o segundo é a capacidade de renúncia aos interesses individuais em proveito 
dos coletivos. Eis aí a origem pura do principio de toda a socialização do indivíduo e do progresso da 
humanidade.  

O terceiro fator importante deste livro é Mowgli, pois a criança é o centro da ação. Eis aí outro símbolo 
universal, pois a criança é tudo o que pode ser moldado, tudo é potencial em nós, tudo que é ingênuo 
e puro. 

Mowgli é o consciente reproduzido ao seu mundo primitivo, é alimentada por ele (a selva), está em 

harmonia com ele e assimilando os antagonismos ao longo do seu crescimento vai se engrenando para 
atingir a sociedade no mundo dos homens.  

O regresso de Mowgli, já crescido, à aldeia hindu é a entrada do individuo adulto, bem equipado, na 
vida comunitária e social. Os animais afastam-no, mas na realidade vão com ele, estão no interior dele; 
agora ele está pronto a viver com os homens, começando sua vida humana. A lei da selva ensinou 

Mowgli a levar uma forma de vida mais evoluída.  

O caminho de Mowgli não é apenas uma representação da educação de cada ser humano, das etapas 

do seu crescimento, é algo mais... é ainda a evolução das espécies, coroada pelo aparecimento de 
indivíduos capazes de uma reflexão consciente".  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YqaNA5toqhnf1M&tbnid=kJJRQ7QiztG6IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdistritolitoral.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fadl-2011.html&ei=Ss4tUpjfHY6I9ATA6YH4BA&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNHGYZNK8WM1nuADkwJl_G1hXgRtKA&ust=1378819993264419
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Características das personagens da Jângal 
 

As personagens do Livro da Selva não foram escolhidas pelas 

características de sua espécie animal e sim pelas características que lhes 

foram atribuídas na obra, simbolicamente, pois elas são características de 

uma sociedade que se parece muito mais com a sociedade dos homens.  

Cada personagem representa uma qualidade, um aspecto, uma tendência, 

uma disposição do espírito humano.  

Pelos exemplos de comportamento e suas influências, pelas ações e suas 

consequências, o Livro da Jângal é um excelente auxiliar no processo 

educacional, pois as crianças definem pensamentos, sentimentos e 

emoções através da projeção em seres concretos do mundo exterior, e 

assim, edifica o seu mundo.  

 

Akelá (Lobo Solitário) - é quem guia, quem põe a sua sabedoria a serviço da coletividade. É justo, 
experiente, leal, responsável, seguro, inteligente, líder.  

Kaa - Sábia, experiente, segura, independente, age com eficiência.  

Baloo - Professor dos lobinhos, maduro, sábio, modesto, severo, tranquilo, cumpridor das leis.  

Bagheera - Astuta, corajosa, incansável, orgulhosa, carinhosa, inteligente.  

Raksha - Amorosa, sensível, generosa, corajosa, valente, protetora, ousada.  

Pai Lobo - Ponderado, precavido, tolerante, respeitador e cumprido r das leis, minuciosos, calmo, 

cuidadoso.  

Kotick - A foca branca simboliza a solidariedade, a consciência social, o espírito aventureiro, o 

idealismo, a obstinação e a generosidade.  

Rikki-tikki-tavi - Afetuosa, fiel, alegre, valente. Simboliza também a amizade e a disponibilidade.  

Shere-Khan - Vaidoso, covarde, inseguro, cruel, arrogante, prepotente, temido, falso, violento.  

Tabaqui - Adulador, hipócrita, interesseiro, mau, desprezível, mentiroso, oportunista, sarcástico, 
covarde, traiçoeiro, ladino, mesquinho.  
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DA ALCATEIA DE SEEONEE  

PARA AS ALCATEIAS DOS GRUPOS ESCOTEIROS 
 

A transferência simbólica do ambiente dos lobos da Alcateia de Seonee para Alcateia que as crianças 

integram está presente em quase todos os aspectos da vida de grupo.  

Para que nossos lobinhos (as) sintam que fazem parte das aventuras de Mowgli, os escotistas precisam 
conduzi-los pelos caminhos da Jângal. A transferência simbólica do ambiente dos lobos da Alcateia de 

Seonee para a Alcateia que as crianças integram está presente em quase todos os aspectos da vida de 
grupo.  

 

Marcos simbólicos 
 Nomenclatura: Nossas crianças convivem com uma série de nomes originários das histórias do 

Livro da Selva: Alcateia, Matilha, Lobinhos e Lobinhas, Gruta, Grande Uivo, Flor Vermelha, Roca do 

Conselho, Akelá e nomes de outros personagens, ...  

 Cores das Matilhas: Branca, Cinza, Preta, Vermelha, Marrom, Amarela e Castanha, são as cores 

usadas para nomear as matilhas por serem essas as cores de lobos.  

 Estrutura da Alcateia: Os lobinhos são organizados em matilha, cuja formação coloca à frente o 

líder escolhido pelos demais, tendo logo atrás de si os mais novos. Na Alcateia de Seonee também 
é o líder quem vai à frente durante as caçadas.  

 Lei: Grandes conselhos em pequenas frases afirmativas que conduzem as crianças ao mundo da 

autossugestão. A lei da selva não dá margem a discussões e que, ao ser inevitável, sabemos que 
temos que viver de acordo com ela.  

 Distintivos: Eles constituem as "marcas" das nossas aventuras pela selva. Nosso uniforme e nossa 

manta de conselho contam a nossa história. É por isso que só devemos pregar neles somente os 

distintivos daquilo que participamos.  

 Flor Vermelha: É a festa em torno do fogo, que fazia parte da vida dos homens da aldeia e 

exercia profundo respeito nos habitantes da jângal.  

 Roca do Conselho: É a assembleia dos lobinhos como também o era para o Povo Livre. 

 Livro de Caça: Testemunho das caçadas e aventuras dos lobinhos registra as tradições da 

Alcateia.  

 Totem: O lobo do totem da Alcateia representa o ancestral que protege e dá força aos lobinhos. É 

uma espécie de talismã coletivo.  
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 Saudação: Assim como na Jângal, as palavras "Tu e eu somos do mesmo sangue" permitiam que 

todos se reconhecessem, em todo o mundo os lobinhos se reconhecem por meio da saudação.  

 Etapas de Progressão: Não foi à toa que as etapas receberam os nomes de Lobo Pata Tenra, 

Lobo saltador, Lobo Rastreador e Lobo Caçador. Note a progressividade na prontidão do animal e 
trace um paralelo com o desenvolvimento dos nossos lobinhos.  

 A gruta: A gruta é o abrigo onde os lobos se reúnem para planejar suas caçadas. É a sala da 
Alcateia que as crianças e os escotistas decoram com os elementos significativos e aos quais os 

lobinhos e lobinhas atribuem valor. Paredes pintadas com personagens e cenas da Jângal, 
lembranças de caçadas realizadas, fotos, objetos, personagens da jângal de pelúcia, etc., ajudam a 

criar e manter o clima de fantasia.  

 As cerimônias: Todas as cerimônias da Alcateia encontram seu paralelo no Livro da Selva. É 

importante que todos compreendam bem os seus significados.  

o Grande Uivo: cerimônia em que os lobinhos e lobinhas se agrupam, reconhecem - se como 

iguais, manifestando sua alegria por estarem juntos. É também um modo de mostrar que os 
lobinhos e lobinhas encontram - se prontos e dispostos a seguirem o chefe e a fazer tudo da 
melhor maneira possível. Lembra as reuniões na Roca de Conselho, onde o Akelá ficava 

sobre a pedra e os lobos à sua volta, prontos e fiéis para cumprirem as suas ordens.  

o Caça Livre: Significa que a partir desse momento os lobinhos e lobinhas caçarão sozinhos, 

longe da liderança dos Escotistas.  

o Integração: É a cerimônia de apresentação da criança aos membros do Grupo Escoteiro. 

Assemelha-se à apresentação de Mowgli e dos filhotes dos lobos aos outros membros do 
Povo Livre, quando Akelá dizia: _ "Olhai bem, ó lobos. Olhai bem"!  

o Promessa: É a cerimônia em que os lobinhos assumem o compromisso de viver de acordo 

com a Lei e sob a orientação e liderança dos escotistas, do mesmo modo que Mowgli 
aprendeu que a sobrevivência na selva dependia do cumprimento de sua Lei e foi orientado 

e acompanhado por Baloo, Bagheera, Raksha, Akelá.  

o Passagem: É a retratação da história Embriaguez da Primavera na qual Mowgli deixa a 
Jângal e vai para a cidade dos homens. O lobinho ou a lobinha também deixa a Alcateia para 

ingressar na Tropa Escoteira e o obstáculo que se coloca à sua frente significa os obstáculos 
que ele (ou ela) terá que vencer por si próprio doravante.  
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Os símbolos das Áreas de Desenvolvimento 
 

Área de desenvolvimento do caráter - BALOO é fonte de aprendizagem de todos os valores que 
deviam respeitar os que desejassem viver em Seonee.  

Área de desenvolvimento físico - BAGHEERA é grande caçadora e ensina as peculiaridades da 
caça: como ser forte, a necessidade de se movimentar com precisão e estar atento a todos os indícios.  

Área de desenvolvimento intelectual - KAA sempre tinha uma ideia inteligente ou uma solução 
original. Ensinava a planejar a defesa e o ataque de maneira sábia e meticulosa.  

Área de desenvolvimento social - KOTICK simboliza a solidariedade e a justiça. Prima pela sua 

preocupação com os demais (Kotick realmente pensa primeiro nos outros!!!). É um autentico líder e 
leva os lobinhos em sua caminhada ao encontro do próximo.  

Área de desenvolvimento afetivo - RIKKI TIKKI TAVI é o pequeno mangusto fêmea que motiva 
os lobinhos no desenvolvimento de suas emoções e sentimentos, pois mostra que os afetos se 
demonstram buscando o bem de quem se ama.  

Área de desenvolvimento espiritual - apesar de não ser personagem do Livro da Selva, 
FRANCISCO tem uma história pessoal ligada aos animais e a todas as criaturas de Deus.  

 
 

Atividade de reflexão 

Observe como os conteúdos implícitos nas competências do Ramo Lobinho se relacionam com as 

características das personagens símbolos das áreas do desenvolvimento e/ou com a sua atuação em 
fatos ocorridos na Jângal. Por exemplo:  

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO FISICO - BAGHEERA  

 Seguir orientações para ter um corpo forte e sadio  
 Proteger a saúde  

 Prestar atenção ao funcionamento do próprio corpo 
 Conhecer as principais doenças  

 Adquirir habilidades físicas  
 Cuidar da limpeza do corpo  
 Manter uma alimentação adequada para sua idade  

 Participar de atividades ao ar livre  
 Praticar exercícios físicos 
 Cuidar da segurança e da sua integridade física  

 
 
JUSTIFICATIVA:  

Bagheera nasceu em cativeiro e almejava a liberdade. Também queria ser independente e caçar a sua 
própria comida. Para conseguir tudo isso se empenhou em alimentar - se bem, treinava as suas 

habilidades e defendia - se dos males que poderiam abatê-la. Aprendeu a cuidar do seu corpo e sua 
vida pode ser um bom exemplo para os lobinhos e lobinhas.  (Veja as falas de Bagheera nos Guias do 

Ramo Lobinho).  
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 Trabalho em grupo: 

Quais os conteúdos que o Programa Educativo propõe a partir dos ensinamentos de 
_____________________ personagem da Área de desenvolvimento ____________________?  
 

Justificativa:  
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VALOR EDUCACIONAL DAS HISTÓRIAS 
 

As histórias são excelentes recursos educativos, pois possibilitam a aquisição de vivência pelo contato 

com as reações e as emoções humanas, com os fatos e suas causas e consequências, enfim, com 
exemplos de vida.  

As crianças gostam muito de histórias e por meio delas podemos trabalhar vários aspectos internos das 
crianças, tais como:  

 

IMAGINAÇÃO  

Viagem no tempo e no espaço - tudo é 

possível  

Ampliação do horizonte  

 

RACIOCÍNIO  

Análise de argumentos  

Colocar-se na situação e no lugar de  

Perceber e avaliar as reações das 

personagens  

Compreender a relação causa - 

consequência  

Reflexão  

 

DISCIPLINA  

Capacidade de concentração  

Atitude crítica em relação ao 

comportamento  

 

CRIATIVIDADE  

Conhecimentos novos  

Ampliação do arquivo referencial  

Novas ideias  

 

SENSO CRÍTICO  

Conhecer situações diferentes de sua 

realidade  

Ver dois lados de uma mesma questão  

Preparar para tomadas de decisões  

 

CARÁTER  

Lições de vida  

O Bem e o Mal  

Referências para escalonar valores  

Concretização de conceitos abstratos  

 

VALORES  

Amor - Igualdade - Partilha - Cooperação  

Confiabilidade - Confiança  

Cortesia - Solicitude  

Misericórdia - Justiça  

Disciplina - Responsabilidade  

Limpeza - Honestidade - Lealdade  

Paciência - Tolerância - Respeito - Paz  

 

 

 

Lembrar que nenhuma história deve ser descartada, pois podem há pontos interessantes 
dos quais podemos tirar lições úteis para a educação das crianças.  
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Contando histórias para a Alcateia 
 

"Não existe coisa mais gratificante para um Velho Lobo que o de contar histórias para a Alcateia". 

Sentados em circulo, os lobinhos esperam ansiosos a oportunidade de ouvir alguma coisa nova. Esta 
ansiedade motiva e desafia qualquer escotista a dar o melhor de si para ajudar o jovem a explorar, a 

pensar e a entender as coisas.  

Muitas histórias chegaram até nós porque foram contadas por pais e avós para os filhos e netos. Das 

histórias contadas por meio de figuras pintadas nas paredes das cavernas a arte evoluiu para outras 
formas de expressão e uso de novas tecnologias.  

Há Velhos Lobos que ficam apreensivos quando têm que contar histórias. É uma reação desnecessária, 

embora normal, pois todo mundo tem essa capacidade. Existe somente uma qualidade indispensável 
para que isto se torne possível: a sua vontade e determinação.  

Se você realmente acreditar que tem alguma coisa a dizer, você irá contar a sua história e parecerá 
sincero. É muito importante que você tenha preparado pelos menos as três primeiras sentenças de 
forma a atrair o interesse de cada ouvinte. A concentração deles deverá aumentar a sua confiança. 

Conte a sua versão da história. Isto é uma forma de envolver você com cada jovem em particular 
fazendo com que você viva a sua história com eles.  

Você sempre deverá ter um objetivo quando estiver contando uma história. Você poderá estar 
querendo enfatizar o tema da atividade, introduzir algo divertido numa reunião ou até corrigir alguns 

problemas de comportamento. São todas boas razões para uma história.  

Uma outra boa razão é que todo mundo gosta de uma história bem contada.  

A sua história poderá também ser o leme diretor de uma reunião, usado para que os Lobinhos 

compreendam algum pensamento, ideia ou mesmo um objetivo educacional. A história é como um fio, 
assim como são os jogos, canções etc. Tudo isto juntos em uma reunião irão formar uma corda muito 

forte. As cordas de todas as nossas reuniões trançadas em uma malha, nos darão a malha do Ramo 
Lobinho".   

 

15 dicas para contar bem uma história 
 

1 – Toda história precisa ter: 
 APRESENTAÇÃO dos personagens e de como eles vivem e do conflito que desencadeia a 

história.  
 

 DESENVOLVIMENTO - é onde sabemos o que aconteceu na vida destes personagens e o que 
eles fizeram para resolver o conflito.  

 

 CONCLUSÃO - é onde descobrimos o que eles aprenderam com tudo isso, e como viveram 
depois. É o fim da aventura!  

 

A introdução é crucial. Você vai ganhar ou perder nos três primeiros minutos dependendo de como 
você começa. Tente dar algo excitante para chamar a atenção dos jovens, incitando a curiosidade, 

unindo as crianças em antecipação. Sempre mantenha certo nível de mistério e de surpresa durante 
toda a história. O meio da história deverá ser rico, mas deve decorrer rapidamente. Nas palavras finais 
resuma o seu pensamento em palavras simples. Não diga: "moral da história", deixe as conclusões 

para cada jovem individualmente. 
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2 - Uma história contada soa sempre bem melhor que uma história lida, embora possa haver situações 
em que seja interessante a leitura. Para tal leia a história diretamente para as crianças, devagar e com 

animação como se estivesse contando.  
 
 

3 - Conte a história certa para o público certo e no momento adequado. (A "Embriaguez da Primavera" 
não tem sentido para um lobo que recém chegou à Alcateia. Esta deve ser contada para o Lobinho 

Caçador próximo à passagem para Tropa. Da mesma forma, um lobo mais velho não presta mais 
atenção à história "Irmãos de Mowgli", pois já a ouviu diversas vezes).  
 

4 - Conheça bem a história, e, se necessário, faça anotações que ajudem a lembrar da sequência dos 
eventos. A duração ideal para a narração é de 10 minutos, cronometre no ensaio.  
 

5 - Memorize as falas mais importantes e significativas, dando ênfase conforme a necessidade. Não 
ponha ênfase em pormenores sem importância, pois isso tira o valor das partes principais.  
 

6 - Aproxime-se fisicamente das crianças. Mantenha-as próximas para dar clima e para poder controlá-

las melhor. Encare os ouvintes sem fixar-se em nenhum. Ficar de pé enquanto narra possibilita ação.  
 

7 - Escolha um local adequado para contar a história e tire vantagem dele e da situação.  
 

8 - Crianças aprendem com seus sentidos. Elas adoram sentir, cheirar, tocar, escutar e ver. Descreva 
personagens e locais vividamente, modificando a voz e ajudando-os a solidarizar-se com os 

personagens.  
 

9 - Conte em suas próprias palavras, com naturalidade. Use linguagem simples e correta, à altura do 

entendimento das crianças.  
 

10 - Deixe a imaginação funcionar - isto é o que cria mágica e não malabarismos da memória. Se der 
branco, continue. Não faça caretas nem se desculpe. Descreva detalhes (cores, locais), isto estimula a 
imaginação e ajuda a memória.  
 

11 - Para contar histórias você precisa de um pouco de habilidade em vendas, sinceridade (não tente 

fingir alegria, tristeza, etc.), entusiasmo (não significa ser barulhento ou artificial), animação (em 
gestos, voz, expressão facial) e mais importante, ser você mesmo. Passe segurança!  
 

12 - Os adultos tendem a subestimar a capacidade das crianças de imaginar e se esforçam para 
explicar tudo com detalhes. Na verdade, o que atrai as crianças é a possibilidade de entender os 

aspectos implausíveis da história depois. Terminada a história, não fique divagando e corrigindo. Deixe 
os pensamentos das crianças presos na mensagem central da história.  
 

13 - Numa audiência mista tente colocar a história ao nível do mais novo.  
 

14 - Nunca interrompa a narrativa e conte a história com velocidade crescente.  
 

15 - Sorria enquanto conta a história. O sorriso irá iluminar o seu rosto e irá se refletir no rosto de 

cada jovem. Enquanto você conta mostre interesse pelos jovens. Eles irão lhe retribuir.  
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Técnicas de contar histórias 
A análise do tipo de história, de seus objetivos, a caracterização dos ouvintes e a investigação sobre os 

recursos disponíveis são ações importantíssimas no processo de escolha da técnica ideal a ser usada 
para contar uma história.  

Em geral nós guardamos 60% do que fazemos, 30% do que vemos e só 10% do que 
apenas escutamos. Considere isso ao escolher a maneira como irá contar a sua história.  

1. Narração simples - quando a história tem um enredo fácil e elementos familiares.  
 

2. História participativa - por meio de perguntas e respostas ou usando alguém da plateia.  
 

3. Coros. Cantos e histórias com eco - O professor combina com as crianças uma frase ou atitude 
à qual elas devem responder com uma palavra ou gesto específico. Ou faça com que as crianças criem 

os efeitos sonoros de acordo com a história sempre que você indicar. E impressionante a quantidade 
de coisas que eles memorizam assim.  
 

4. Cartões ilustrados - quando a história for complicada ou contiver muitos nomes ou outros 
elementos desconhecidos, utilize figuras para ilustrá-la durante a narração. Esses cartões podem ser 

colocados num painel, parede, varal ou mesmo numa mesa ou chão.  
 

5. Histórias em sequência - monte um álbum com folhas de cartolina encadernadas com espiral e 

cole em cada folha uma figura da história e vá virando as páginas à medida que a história evolui.  
 

6. Quadros de figuras ou palavras - a chave aqui é o elemento surpresa (o que será acrescentado 
depois).  
 

7. Flanelógrafo (quadro de flanela e figuras com lixa), imantógrafo (quadro de metal e figuras com 
ímã) ou velcômetro (quadro e figuras com velcro) - muito útil se a sequência, movimento e 

relacionamentos são importantes para a história.  
 

8. Tapete de contar histórias - um tapete de feltro com o cenário costurado é colocado no chão. 

Cada vez que um personagem aparece ou desaparece na história ele é colocado ou retirado do quadro.  
 

9. Figuras misteriosas - à medida que a história é contada vá desenhando uma série de linhas e 

formas sem sentido até que as linhas formem objetos reconhecidos que dão ênfase a partes da 
história. (Simplifique o trabalho fazendo os traços a lápis antes. Falar e desenhar ao mesmo tempo é 

mais complicado que parece; pratique antes).  
 

10. Dobraduras - contar a história acompanhando os movimentos de uma dobradura.  
 

11. Mapas - contar a história usando um mapa para indicar trajetos dos personagens.  
 

12. Modelagem - contar uma história a partir da confecção de elementos em argila ou massinha de 
modelar.  

 
13. Entrevista - onde o professor entrevista um personagem convidado (requer duas pessoas ou você 
e um boneco).  
 

14. História narrativa - o contador assume a postura de observador I testemunha, podendo até usar 

uma fantasia. Ajude as crianças a "estar lá" com você, ver através dos seus olhos.  
 

15. Narração com bonecos - conte a história movimentando bonecos sobre uma mesa que contenha 

alguns elementos que indiquem o cenário. Pode ser uma maquete.  
16. Narração com figuras projetadas - faça transparências de um livro com desenhos das 
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principais cenas e vá projetando enquanto conta a história.  

 

17. Cartaz de pregas - forre uma placa de papelão dobrando papel Kraft para formar pregas.  
Faça cartões com cenas da história e vá prendendo nas pregas.  
 

18. Conto cumulativo - com objetos ou bonecos - apresente objetos (que representam personagens) 
ou bonecos durante a fala.  
 

19. Saco surpresa - coloque todos os bonecos e objetos num saco e vá narrando a história tirando-os 
do saco aos poucos. A curiosidade fará as crianças ficarem muito atentas.  
 

20. Cineminha - faça um "filme" com desenhos das principais cenas da história, montando - o em 
uma tira longa de papel Kraft. Enrole em um tubo e monte-o no cineminha: caixa de papelão com a 

frente vazada).  
 

21. História de rolo - parecido com o cineminha, só que o rolo não fica na caixa. Os tubos são 
apoiados no chão e enquanto narra, a pessoa vai desenrolando com a mão direita e enrolando com a 
esquerda, de modo a deixar visível apenas uma figura de cada vez.  

 
22. Tabuletas - faça uma tabuleta com imagem de cada personagem e distribua entre os ouvintes. Há 

também uma tabuleta do narrador. As falas de cada um são preparadas em apresentação PowerPoint 
ou em transparência ou ainda em cartazes. Conforme a fala for sendo mostrada, aquele personagem lê 

o texto. Quando a fala for do narrador, a dinâmica é a seguinte: o primeiro lê e depois passa a 
tabuleta para o próximo ouvinte, que lerá a próxima fala do narrador e assim por diante.  
 

23. Esquetes - a história toda ou partes dela são encenadas.  
 

24. Jogo de personificação - cada criança assume um personagem e deve reagir às situações que 

você apresenta.  
 

25. Pantomima - É especialmente eficaz com grupos pequenos de crianças menores, em que eles 
"participam" na história ao representar.  
 

26. Teatralizando - após contar rápida e resumidamente a história deixe as crianças se tornarem os 
personagens.  
 

27. Teatrinho de fantoches - usando bonecos que representem os personagens, conte a história 
com o máximo de diálogos e o mínimo de narração. Movimente os bonecos conforme a ação e fale por 

meio deles. Use fundo musical e sonoplastia.  
 

28. Teatro de sombras - recorte as silhuetas dos personagens em cartão preto e prenda numa 

vareta. Faça também os elementos que compõem o cenário. Conte a história movimentando o 
personagem na frente de uma fonte luminosa e atrás de uma tela de papel ou plástico transparente.  
 

29. Teatro de sombras com pessoas - as figuras são substituídas pelas pessoas que ficam atrás de 
uma cortina e na frente de uma fonte luminosa.  
 

30. Teatro de atores - vestidos com as fantasias que concretizam os personagens, os adultos 
representam a história. Fale e aja como o animal. Lembre-se que suas expressões faciais e gestos são 

tão importantes como o tom e o som da sua voz. Aprenda a exagerar emoções, desenvolva diferentes 
vozes e personalidades. Pode contar em "bumerangue", isto é, você dialoga com você mesmo.  
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Aplicando as histórias nas atividades 
 

Uma história da Jângal pode ser o fio condutor de uma atividade de Alcateia.  

Um exemplo disso é a atividade que apresentei numa Indaba do Ramo Lobinho - As Caçadas de Kaa 
como um Grande Jogo Dramático Interativo. Trata-se de uma narração dramatizada do episódio, na 
qual os Velhos Lobos representam as personagens da história com fantasias e os lobinhos representam 
os Bandarlogs. Eles acompanham toda a ação narrativa, que é interrompida em alguns momentos para 
a realização de jogos, brincadeiras e canções que reforçam e dão movimentos à história.  

A programação começa com Baloo chamando os lobinhos para a Dança de Baloo e logo vem Chill 
avisar do rapto de Mowgli. Para exemplificar, as crianças fazem uma travessia pelas árvores (falsa 
baiana ou comando Crow bem baixinhos). Quando encontram Kaa cantam a sua canção, que já narra 
a conversa de Baloo e Bagheera com ela. Segue-se uma corrida pela Jângal e um jogo para decifrar a 
linguagem das serpentes. Depois há um trabalho manual (cobra de papel em sanfoninha) e termina 
com a Dança da Fome de Kaa.  

Aliás, as danças da Jângal têm fundamento nas histórias, portanto devem ser realizadas depois de 
contá-las. A aplicação assim contextualizada faz sentido, adquire um significado que pode não ser 
alcançado se for colocada isoladamente em uma reunião.  

Pode-se também elaborar uma sequência de programações sobre os personagens principais do Livro 
da Jângal.  Uma maneira de deixar bem claro as características deles, especialmente os que 
representam as áreas de desenvolvimento e que convidam os lobinhos e lobinhas a cuidarem desses 
aspectos em seu desenvolvimento. O conteúdo dessas programações deve versar sobre o que se 
relaciona com cada personagem, por exemplo: Baloo - Caráter - Lei, Promessa, conceitos de lealdade, 
honestidade e verdade;  

As narrações também podem ser enriquecidas por trechos de filmes. Neste caso, o filme pode ser 
assistido em partes, intercaladas com jogos, canções, trabalhos manuais e brincadeiras relacionados 
com o trecho do filme.  

Pode-se fazer também Lamparada, Flor Vermelha, Reunião Especial e até Acampamentos ou 
Acantonamentos totalmente sobre temas da Jângal. No último caso, como há mais tempo, pode-se 
explorar episódios menos conhecidos.  

 
Mais ideias: 
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OS IRMÃOS DE MOWGLI - parte 1 

 

Resumo:  

Um bebê se·perde na selva indiana e é encontrado por Pai Lobo que o leva para sua gruta, onde 

Raksha, sua esposa o integra na família. Shere-Khan quer caçar o menino e o persegue pela Jângal.  

Mowgli é levado à Roca do Conselho onde é aceito na Alcateia pelas palavras do urso Baloo e pelo 

preço pago pela pantera negra Bagheera.  

 

IDÉIA PRINCIPAL - ACOLHIDA E COMPROMISSO 

Objetivos: 

 Reconhecer o fundo de cena como elemento útil no aprendizado do lobinho; 

 Entender as características da personalidade dos principais personagens; 

 Entender as condições que permitiram a aceitação de Mowgli na Alcateia com suas consequências 

de direitos e deveres; 

 Fazer um paralelo entre a entrada do novo integrante na Alcateia e a entrada de Mowgli na Jângal. 

Os cursantes separados em grupos, nos quais cada um deverá estudar os seguintes tópicos: 

1º) traçar minuciosamente as características físicas, principalmente dos seguintes personagens: 

Akelá  

Baloo  

Bagheera  

Tabaqui  

Shere Kan  

Raksha  
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Pai Lobo  

 

2º) como foi o comportamento de cada personagem na Roca do Conselho: 

Akelá  

Baloo  

Bagheera  

Shere Kan  

Raksha  

 

Especifique também a razão porque cada qual adotou este comportamento e quais as 

responsabilidades assumidas com esse ato. 

3º) os personagens abaixo poderão servir de exemplo para os lobinhos? Por que? 

Baloo  

Bagheera  

Tabaqui  

Shere Kan  

 

4º) identifique os paralelos existentes entre a entrada do novo integrante na Alcateia e a entrada de 

Mowgli na Alcateia de Seeonee. 

 

 

 

5º) com base na história, esquematize a hierarquia dos personagens e o funcionamento social (regras) 

da Alcateia Povo livre e de que forma elas podem auxiliar na educação dos lobinhos. 
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CAÇADAS DE KAA 

 

Resumo: 

São dados detalhes da educação de Mowgli por Baloo e Bagheera. O treinamento é mais intenso que o 

dos lobos, pois Mowgli é um menino lobo e precisa de habilidades especiais para se proteger dos riscos 
da Jângal, e também se espera que ele saiba mais do que um animal. Ele aprende os "chamados de 

caça" e "a Saudação" com as quais ele pode conversar e pedir auxílio a todas as criaturas da Jângal.  

Mas, como garoto que é, começa a se chatear com as aulas e envolve-se com os Bandarlogs. É 
capturado pelo Povo Macaco, que o levam para a cidade em ruínas conhecida como Tocas Frias e lá o 

mantém como prisioneiro. No caminho, como Mowgli conhece a saudação, pede à Chill, o corvo, que 
passe uma mensagem para seus amigos. Baloo e Bagheera pedem a ajuda de Kaa, a serpente.  

Há uma luta terrível nas Tocas Frias e Mowgli é resgatado, quando o chamado de Kaa paralisa os 
Bandarlogs. Kaa faz sua Dança da Fome.  

IDÉIA PRINCIPAL-  
IMPORTÂNCIA E IMPLICAÇÕES DE PERTENCER A UM GRUPO DE PRINCÍPIOS 

Citações importantes:  

As máximas de Baloo dão conselhos gerais para o jovem, colocando-o firmemente em seu lugar. Suas 
mensagens são resumidas em "Mas a Jângal é enorme e o lobinho é pequeno. Deixe-o pensar".  

Os versos do caçador: "Pés que não fazem barulho; olhos que veem no escuro; orelhas que ouvem o 
vento nas tocas, e dentes brancos e afiados, todas essas são marcas dos nossos irmãos... " - 

Qualidades dos lobos e de todos os seus irmãos.  

As Leis das matas e das águas: "Como saber que um galho é podre pelo seu som”, etc....  

Treinamento dos sentidos, conselhos práticos de comportamento no campo. A importância de manter 

os olhos sempre abertos.  

"Licença para caçar aqui, que estou com fome": O pedido educado de permissão para entrar em um 

território é melhor do que entrar ilegalmente.  

A necessidade de disciplina, mesmo que doa: "Há alguma coisa na Jângal muito pequena para ser 
morta? Não. É por isso que eu ensino estas coisas, e é por isso que eu bato nele, muito suavemente, 
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quando ele esquece... Melhor ele ter hematomas da cabeças aos pés feitos por alguém que o ama do 
que ele se dar mal por ignorância".  

A Saudação: "Somos do mesmo sangue, tu e eu". - Companheirismo e fraternidade.  

A importância da liderança: "O caminho deles não é o nosso. Eles não têm líderes". Todos têm alguma 

fraqueza: "Para cada um seu próprio medo".  

Gratidão: "Eu te devo a minha vida esta noite. Minha caça será sua caça, sempre que tiver fome, ó 
Kaa".  

Cortesia: "Um coração bravo e uma língua cortês ... é o que devemos carregar por toda a Jângal".  

Sem recriminação: "Uma das belezas da Lei da Jângal é que o castigo acerta tudo. Depois dele, 

nenhum ressentimento subsiste".  

 

Atividades para reflexão:  

 Mowgli aprendeu muitas coisas na selva. Como eram esses professores?  

Baloo ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Bagheera _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 E Mowgli, como era como aluno? _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Cite as principais diferenças entre:  

POVO LIVRE BARDARLOG 

  

  

  

  

 

 Você considera que fazer esta análise é importante para os lobinhos? Por quê?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 Neste episódio estão presentes diferentes sentimentos experimentados pelas personagens.  

Identifique-os completando as palavras cruzadas. Na coluna central você encontrará o nome de 

quem devemos evitar na vida. 

     1 C    R       

      2       E    

      3 B          

     4     A       
5 A            T    

    6   D          

     7 V           

    8    N         

  9   G            

    10  M           

  11  N      Ç       

  12 D    S          
 

1. Baloo e Bagheera sentiram ao saber que Mowgli dera ouvidos aos macacos.  

2. A luta com os macacos trouxe muito à Baloo e à Bagheera.  

3. Com o urso e a pantera enfrentaram os macacos.  

4. Mowgli ficou com de Baloo por ter apanhado.  

5. O levou Mowgli a aceitar o seu castigo sem reclamar.  

6. Mowgli ficou com muito ao ser transportado pelas árvores pelos bandarlogs.  

7. Mowgli mostrou sua ao exibir os seus conhecimentos para Bagheera.  

8. Na volta para casa, o sentimento pelo menino era de _  

9. Baloo sentiu de Mowgli ao receber a mensagem de Chill.  

10. O levou Mowgli e Bagheera a fazerem grande sacrifício para salvar Mowgli.  

11. Kaa demonstrou sua por ser chamada de Minhoca Amarela.  

12. Baloo ficou em por não ter prevenido Mowgli contra o povo macaco.  

 

 Como os Bandarlogs envolveram Mowgli? _________________________________________  

 

 Quando Mowgli percebeu que eles não eram aquilo que diziam ser? ____________________  

______________________________________________________________________________ 

 O que Mowgli pensava sobre os ensinamentos de Baloo quando ficou em dificuldade?  

______________________________________________________________________________ 

 Esta passagem é útil para ensinar o quê para os lobinhos?  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



Curso Técnico de Interpretação e Aplicação do Livro da Jângal Escoteiros do Brasil/SP 

[25] 

 

OS IRMÃOS DE MOWGLI - parte 2 
 
Resumo: 

Esta parte conta a vida de Mowgli na Jângal e o seu 
relacionamento com os irmãos lobos. Bagheera revela.a sua 

origem, Akelá perde a chefia do bando, que fica sem líder e 
alguns lobos seguem Shere-Khan. 

Mowgli busca a Flor Vermelha para se defender e com ela 

afugenta Shere-Khan. Descobre o pranto e resolver ir viver na 
aldeia com os homens.  

 

Citações Importantes:  

Auxílio: "Outras vezes ele tirava longos espinhos das pelagens 

dos amigos, pois os lobos sofrem terrivelmente com espinhos 
e ouriços em seus pelos”. 

Estar preparado: "Abra aqueles olhos, irmãozinho”.  

A criança cresce e deve se desenvolver: "Você deve voltar aos homens, por fim."  

Um líder deve ser sempre o melhor, ou seus seguidores desafiarão sua autoridade: "Akelá! Akelá! 
Deixe o lobo solitário mostrar sua força". 

Lealdade a seu líder: "A liderança da Alcateia é apenas com a Alcateia,"  

Cortesia: "Ele come nossa comida. Ele dorme com a gente...”.  

Lealdade: "Eu prometo que quando for um homem entre os homens, não os trairei frente aos homens 

como vocês me traíram”. 
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IDÉIAS PRINCIPAIS  

 

 

 

Atividades para reflexão:  

 A Flor Vermelha é mencionada como sinônimo de ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

É interessante fazer referência a algumas dessas falas sempre que acendermos uma fogueira e nos 
reunirmos em torno dela.  

  Em algumas falas deste episódio podem-se notar valores importantes. Identifique-os:  

"Morrerei sem lutar para salvar o bando da vergonha de matar um irmão" 

____________________________ 

 

"Porque fui vosso irmão em tudo, prometo que quando me tornar um homem eu não os trairei perante 
eles"  

____________________________ 

 

"Mowgli comeu a nossa comida, dormiu conosco na caverna, caçou para nós e jamais infringiu um 
preceito da nossa lei"  

____________________________ 

 

 Você acha que Pai Lobo e Raksha foram verdadeiros pais para Mowgli? Por quê?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 É possível estabelecer um paralelo entre a influência de Shere-Khan sobre os lobos jovens e 

algumas pessoas e situações da nossa vida real?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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TIGRE! TIGRE! 

 
Resumo: 

Prometendo voltar um dia trazendo a pele de Shere-Khan, Mowgli parte para a aldeia dos homens. Lá 

encontra Messua que acredita ter reencontrado em Mowgli o seu bebê perdido na selva. Passa a viver 
com ela e ocupa-se em levar os búfalos para pastar.  

Avisado por Lobo Gris que Shere-Khan planeja caçá-la, Mowgli prepara-lhe uma emboscada e, com a 
ajuda de Akelá, Rama e outros búfalos, derrota e mata o tigre. Leva a sua pele para a Roca do 
Conselho e passa a viver apenas com seus quatro irmãos lobos na Jângal. 

Citações Importantes: 

Importância da linguagem: "De que me vale ser homem, se não entendo a linguagem dos homens? 

Tenho de aprender a linguagem deles".  
Importância do saber dominar-se: "A Lei da Jângal o ensinou a manter seu sangue frio pois, na Jângal, 

a segurança e o alimento dependem muito do domínio sobre si próprio".  
Autoconfiança: "Agora caçarei sozinho pela Jângal".  
Gratidão: "Nunca causaremos danos à aldeia, pois Messua foi boa para mim".  

Importância da liderança: “Chefia-nos de novo, Akelá. Estamos fartos desta vida desregrada, queremos 
voltar a ser o povo livre de outrora".  

 
Ideias Principais 

A IMPORTÂNCIA DO ADULTO NA VIDA DA CRIANÇA  

A VINGANÇA NÃO TRAZ FELICIDADE 

Atividades para reflexão:  

 Os lobos jovens queriam a liberdade absoluta e a experimentaram. A que conclusão chegaram 

sobre esse estilo de vida?  

 Quem são estes personagens que aparecem nesta história?  

a) Lobo Gris _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
b) Messua _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
c) Buldeo _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
d) Rama ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
e) Natoo _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
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A EMBRIAGUEZ DA PRIMAVERA 
 

 
Resumo:  

Mowgli está com 17 anos e no auge de sua força e destreza física.  

Sente-se angustiado e revolta-se coma falta de atenção dos seus amigos. Ele não entende o que 
acontece com a natureza no tempo das falas neves,  

Resolve voltar à aldeia, reencontra Messua e conhece seu bebê. Compreendendo, afinal, que a sua 
vida dali para frente é com os da sua espécie, retorno à Jângal para despedir-se.  

Citações Importantes:  

Exuberância da juventude: "Então ele correu, às vezes gritando, às vezes cantando para si mesmo, o 
ser mais feliz da Jângal naquela noite."  

Agilidade Física: "OS pés de Mowgli tinham olhos, e iam de ramo a ramo e moita a moita sem pedir 
auxílio para os olhos da cabeça”. 

Crescimento: "De agora em diante, seguimos novas trilhas”.  
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IDÉIA PRINCIPAL - CONFLITO DE SENTIMENTOS EM SITUAÇOES DE MUDANÇA  

 

Atividades para reflexão:  

 Quando Mowgli desejou abrir seu coração na Roca do Conselho, quem estava presente?  

 

 

 

 Qual foi a postura de todos naquele momento?  

 

 

 

 Quais os conselhos que Mowgli recebeu de Baloo?  

 

 

 

 O que teve de comum entre a entrada e a saída de Mowgli da Jângal?  

 

 

 

 Mowgli preocupou-se em seguir a Lei da Jângal até o fim. O que demonstrou isso?  

 

 

 

 Trace um paralelo entre a saída de Mowgli e a passagem de um (a) lobinho (a) de sua Alcateia.  
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A FOCA BRANCA 
 

 

Dorme, criança! Em torno a Noite é escura! 

A água dantes verde ora preta fulgura. 

Nos céus a lua vem nos procurar, 

Quietos, em sonho, no seio do mar. 

Entre as vagas agora, vai fazendo ninho, 

Meu lindo nadador, desliza de mansinho. 

Tubarões ou tormentas não vem te ferir. 

O mar é embalador! Principia a dormir! 

 

Balada da Foca  

 

A história narra a saga de Kotick, uma foca de alma aventureira que luta sem descanso para salvar 

seus companheiros da morte cruel pelos caçadores de pele.  

Ainda que sua pele branca chame a atenção, o que verdadeiramente a destaca é a sua preocupação 

pelos demais. Dedica boa parte de sua vida a procurar um lugar onde seu povo possa viver sem perigo 
e o encontra.  

 

IDÉIA PRINCIPAL: TRABALHAR PELO BEM COMUM 

Objetivos: 

 Identificar as diferentes características física entre os personagens; 

 Não desistir do um objetivo; 

 Trabalhar pelo bem comum. 
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1º) Quando entendemos na história que Kotick não desiste do objetivo de salvar seu povo, o que 
podemos ensinar para nossa "alcateia"? Explique: 

 

 

 

 

 

2º) os personagens da história têm a mesma atitude que Kotick ao se deparar com a cena dos 
caçadores? 

 

 

 

 

 

3º) que sentimentos e qualidades percebemos em Kotick? 

 

 

 

 

4º) qual o "artigo da lei do lobinho" se enquadra nessa história e por que? 

 

 

 

 

5º) com base na história, quais os valores que podemos trabalhar na alcateia? 

 

 

 

 

6º) após a leitura desta história o que mais podemos trabalhar na alcateia, a fim de melhorar nosso 

trabalho enquanto velho lobo e o convívio dos lobinhos. 
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RIKKI-TIKKI-TAVI 

 

 

O mangusto é uma criatura curiosa e Rikki Tikki Tavi não era exceção. 

Levada por uma família inglesa para morarem seu bangalô depois que ficou órfão, a história conta sua 
guerra com a cobra Nage sua companheira Nagaina e sua vitória final sobre a serpente. 

Sempre curiosa, ela tem muitas aventuras na casa, descobrindo muitas coisas, incluindo o fato de o 
algodão não ser comestível; das banheiras serem perigosas quando cheias de água; charutos acesos 
queimam o nariz; a tinta é para os humanos escreverem; e como um lampião é aceso. 

“A coisa mais difícil no mundo é assustar um mangusto, porque ele é devorado do nariz à cauda pela 
curiosidade. O lema de toda a família de mangustos é “Corra e descubra”. 

 

Ela também conhece e se torna amiga de Darzee o pássaro alfaiate e Chuchundra o rato almiscarado, 
e se envolvem numa batalha com Nagaina, que devorou alguns dos filhotes de Darzee (bravura de 
Rikki, mas também temáticas de batalha e a sabedoria inata). Ela fere a serpente, que se afasta, 

jurando vingança. 
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Depois que as cobras fogem, ela salva Teddy da morte pelas mãos de Karait (outra serpente 
venenosa), mas deixa a carcaça sem comer, "porque uma refeição completa torna um mangusto lento 

e ela precisa e toda sua força para combater Nag e Nagaina. 

Naquela noite levou os planos das serpentes para matar a família de Rikki, e tomar de volta o bangalô 

para elas. Ela ouve quando Nag se esconder na jarra de água, e a serpente, matando-o com uma 
mordida, atrás de sua cabeça. 

 

Mais tarde, com a ajuda de Darzee e Chuchundra, ela planeja sua estratégia para matar Nagaina e 
destruir seus ovos. Darzee finge estar machucado para distrair Nagaina, enquanto Rikki quebrava os 

ovos da cobra, e Nagaina foge para dentro de um ninho em um buraco de rato. Rikki a segue, em uma 
heroica batalha subterrânea e abate. 

 

IDÉIA PRINCIPAL: O VALOR DA AMIZADE 

Atividades para refletir: 

1º) refletindo sobre: 

 Compartilhar 

 

 

 Aceitar ajuda dos outros  

 

 

 Pertencer 

 

 

 Vencer o medo para conquistar um objetivo 

 

2º) Rikki, Darzee e Chuchundra superaram uma situação.   Você já fez algo que pensou não ser capaz 
de fazer e conseguiu. Porque achou que não conseguiria?  

 

 

 

 

3º) percebemos que todos os personagens têm características únicas, relate cada uma delas: 
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Teddy 

 

 

 

Rikki Tikki Tavi 

 

 

 

Nag 

 

 

 

Nagaina 

 

 

 

Darzee 

 

 

 

Karait 

 

 

 

Chuchundra 

 

 

 

4º) quais dessas personagens podemos usar as atitudes com bons exemplos e por quê? 

 

 

5º) percebemos que existe um trabalho em equipe, e assim conseguem vencer uma situação. 
Podemos usar a história e desenvolve-lo na alcateia? 

 

 

 

6º) avaliando a história, quais os valores podemos perceber? 
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OS CÃES VERMELHOS 
 

Pai Lobo e Raksha haviam morrido. Baloo, Bagheera e 
Akelá estavam velhos e Fao, filho de Faona, era o novo 

líder da alcateia de Seonee.  

Certa tarde ouviu-se por toda a Jângal um grito de 

grande perigo, o pheeal. Won-tolla, o lobo arredio do 
Sul chega todo machucado anunciando que os dholes, 
os cães vermelhos, atacaram e mataram a sua família. 

Toda a alcateia prepara-se para enfrentar esse 
confronto, pois quando os dohles vêm, eles matam 

tudo o que encontram no seu caminho.  

Mowgli procura Kaa e ela o ajuda a planejar uma 
estratégia para a luta. Mowgli espera o bando de 

dholes e os retém até que chegue a hora em que o 
povo miúdo sobrevoe a garganta do rio Waiganga. 

Protegido pelo cheiro de alho que espalhou pelo corpo, 
ele conduz os dholes para serem atacados pelas 

abelhas. Os que conseguem pular no rio são esperados 
pelos lobos do Povo Livre.  

Após a luta, Akelá morre. Mas nenhum dhole voltou 

para o Decão.  

 

IDÉIA PRINCIPAL: UNIÃO DOS ESFORÇOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES 

 

Lições: 

 Companheirismo  

"É melhor morrer em uma Alcateia do que sem líder e sozinho". 

 Cuidado com os idosos  

"Akelá mudara de gris para quase totalmente branco, devido à idade... Mowgli caçava para ele”.  

 Importância do silêncio e da paciência 

"Nunca se perde nada no silêncio quando se está caçando ... você tem a noite toda para caçar". 

 Lei da natureza  

“Depois do verão vêm às chuvas e depois das chuvas vem a primavera. Volta para o teu povo antes 

que te expulsem. Mowgli expulsará Mowgli. Volta para os homens".  

 Homenagem 

"Uivai, cães! Um grande lobo morreu esta noite!".  

 Despedida cerimoniosa dos mortos 

"Mowgli rolou para a boca da caverna um grande bloco de pedra, depois de entoar diante dos 

cadáveres de Raksha e Pai Lobo o Canto da Morte". 

 Preparar-se e enfrentar os problemas, nunca fugir. 
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O AGUILHÃO DO REI 
 

Uma cobra branca que morava nos subterrâneos de um palácio nas 

Tocas Frias era a guardiã dos tesouros do rei. Ela pensava que o Rajá 

Kurum ainda vivia e que a cidade que ele erguera ainda existia acima 

dela.  

Um dia Mowgli e Kaa foram lá e viram o tesouro. Mowgli saiu levando 

um ankus (cetro) com um enorme rubi, apesar de ser advertido pela 

Cobra Branca que ele significava a morte. De fato, naquela noite seis 

homens foram mortos pela ambição de o possuírem. Mowgli o devolveu 

à guardiã dos tesouros do rei e pediu que nunca mais o deixasse sair 

dali.  

IDÉIA PRINCIPAL: LEALDADE NAS COMPETIÇÕES 

Lições: 

 Valor do exercício físico 
"Começaram então os tradicionais jogos da noite - o menino no auge de sua força, e a Python em 
sua suntuosa pele, se levantando um contra o outro para uma luta - uma prova de visão e força." 
(Veja também a descrição de Mowgli e Bagheera seguindo um rastro.)  

 Valor da alimentação  
"O povo do jângal sabe que nada deve preceder às refeições".  

 Perigo da ambição  
"Quatro são as coisas nunca satisfeitas: a boca de Jacala, o buxo do milhano, as mãos do símio e 
os olhos dos homens”.  

 A ambição traz a desgraça  
"Conheço algumas coisas a respeito dos homens. Muitos se matarão entre si por causa desta 
pedra vermelha apenas".  

 A maldade humana  
"Não tendo por natureza nem garras de águia, nem dentes de tigre, o homem inventa essas coisas 
(armas). Quanto mais os conheço, mais sangue eu vejo nas coisas que a alcateia dos homens 
fabrica".  

 

Nota: Esta história possibilita o desenvolvimento do raciocínio lógico.  
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COMO APARECEU O MEDO 

 
Foi num período de dura seca que Hathi, o elefante selvagem, decretou a Trégua das águas, lei que 
determinava que era proibido matar nos bebedouros, pois beber era mais importante que comer.  

Sobre a Roca da Paz, Hathi guardava o cumprimento da lei, quando apareceu Shere-Khan declarando 

ter matado um homem. Sob o olhar atento e horrorizado de todos os presentes, Hathi contou que no 
início dos tempos, Tha, o primeiro dos elefantes que criou o Jângal, fez do primeiro dos tigres o seu 

mestre e juiz. Um dia o tigre matou um dos gamos que brigavam e despertou a morte. Foi instituída a 
lei do Medo. Por achar que o homem era o Medo, o primeiro dos tigres o matou e então os homens 

passaram a matar os animais. Como as árvores e os cipós o haviam marcado por castigo, o tigre 
passou a comer carne para vingar-se deles. Apenas uma noite por ano os homens têm medo dele e o 
tigre pode caçá-los. É a Noite do Tigre.  

IDÉIA PRINCIPAL: PREVALECIMENTO DO BEM COMUM E  

ACEITAÇÃO DE NOVAS REGRAS NAS CRISES 

Lições: -  

 A Lei é para todos - "A Lei da Jângal era como o Gigante Rastejante, pois caía sobre as costas 

de qualquer um e ninguém podia escapar”. 

 Disciplina - "Agora esta é a Lei da Jângal - tão antiga e verdadeira quanto o céu;  
O lobo que a mantiver deve prosperar,  

mas o Lobo que a quebrar deve morrer",  

 Asseio - "Lave-se diariamente da ponta do focinho à ponta da cauda;  

beba profundamente, mas nunca em água muito funda;  
E lembre-se que a noite é para caçar 

E não esqueça que o dia é para dormir".  

 Independência e autoconfiança - "O Chacal pode seguir o tigre, mas, Lobinho, quando seus 
bigodes forem crescidos, lembre-se de que o Lobo é caçador - vai atrás e consegue comida por si 

só". 

 Valor da mediação - "Quando uma Alcateia encontra outra na Jângal, e nenhuma sai da trilha, 

deite-se até que os líderes tenham se falado - E as palavras justas podem prevalecer". 

 Respeito pela experiência - "Por causa de sua idade e de sua astúcia,  
Por causa de sua garra e sua pata, em tudo que a Lei deixar em aberto A palavra do Akelá é Lei". 
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Canções 
 

1. HINO DO LOBINHO 

Irmão de lobo nasci 

De um povo livre e valente 

A selva onde eu cresci 

Me deu um deus e uma lei 

AKELÁ, escuto sua voz 

E sigo as suas pegadas 

BAGHEERA e BALOO 

São os amigos que me levam 

A avançar, sempre melhor! 

Povo livre, avançar! 

Com vocês, hei de ser 

Cada dia melhor 

 

2. A FLOR VERMELHA 

A flor vermelha iluminará  

Alcateia dança ao seu redor  

Vamos dançando nossa lei cantar  

Com o cair do sol  

 

Tu e eu somos irmãos  

E do mesmo sangue 

Teu rastro vai junto ao meu rastro  

Minha caça é para ti 

 

Ouve de BALOO todas as lições 

Alcateia dança ao seu redor  

Boa caçada assim conseguirá 

Com o cair do sol  

 

3. QUANDO O LOBO IMITA 

Quando o lobo imita o AKELÁ  

O lobo quando imita é assim  

O lobo, o lobo,  

O lobo quando imita é assim  

 

(BALOO, KAA, BAGHEERA, CHILL, ...)  

 4. REUNIÃO NA JÂNGAL 

Tem lobo tem, tem urso tem  

Se tem pantera então tá bom  

Tem tigre tem, cobra também  

E se tem elefante então tá bom  

 

Tem LOBO GRIS, BAGHEERA tem  

Se tem BALOO então tá bom  

Tem SHERE-KHAN, KAA também 

E se tem AKELÁ então tá bom  

 

NATOO era um bebê que se perdeu 

Criado pela RAKSHA ele cresceu 

Ganhou o nome de “pequena rã” 

Jurou caçar um dia SHERE-KHAN 

BALOO, bom professor,  

Tudo ensinava à CHILL..., KAA  

E HATHI acompanhava  

Enquanto um macaquinho bagunçava 

BAGHEERA e MOWGLI iam às caçadas 

 

À noite quando a jângal adormecia 

O AKELÁ então se reunia 

Com todos os animais e discutia  

A vida do menino que crescia  

Um dia na cidade então chegou 

MESSUA, sua mãe, ei-e encontrou 

Mas percebeu depressa que sua vida 

Só ia bem na jângal tão querida  

  
 

5. BOA NOITE  

(Melodia de Frères Jacques)  

 

Boa noite, boa noite  

Akelá. Akelá  

E à toda a chefia, e à toda a chefia  

Boa noite, boa noite  
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6. À KIPLING 

(Melodia de "Papai Walt Disney") 

 

RUDYARD KIPLING, muito obrigado  

 

Por nos mostrar  

Esta jângal encantada 

 

O povo livre, organizado  

Os BANDARLOGS  

Correndo assustados 

 

Oh, MOWGLI, pequena rã  

Que com BALOO  

Aprendeu a obedecer 

Todas as leis você cumpria  

E com os lobos você quis crescer  

 

SHERE-KHAN, tigre maldoso 

Acompanhado de um TABAQUI guloso  

Foi caçar MOWGLI, mas a mãe loba 

Fez o covarde fugir furioso 

 

AKELÁ, experiente  

Era o líder e o seu povo ele guiava 

E o milhano, de nome CHILL 

Sobrevoava pela selva  

E a observava 

 

BAGHEERA, a pantera negra  

Muito ágil ensinava a caçar  

E a RAKSHA, a mãe loba  

Preocupada ensinava a amar  

 

RUDYARD KIPLING, agradecemos  

E com B-P.  

Sempre de ti lembraremos.  

 

 

 

 

 

 

7. CANÇÃO DE BALOO 

(Melodia de Balaio)  

 

BALOO, professor  

BALOO me ensinou  

Uma lei para viver  

 

Eu ouço BALOO  

Só faço o melhor  

Pois feliz eu quero ser. 

 

Sei que eu tenho alguns defeitos 

Que preciso superar  

 

Com empenho e alegria  

Sei que posso melhorar  

  

8. CANÇÃO DA BAGHEERA 

(Melodia de· “O bom menino”) 

 

Ela é BAGHEERA a pantera negra 

 

Ela é BAGHEERA que ensinou MOWGLI a caçar  

 

Seus olhos verdes enxergam no escuro 

 

E ela é negra como as noites sem luar  

 

Foi ela quem, na roca do conselho,  

 

Com voz altiva deu um salto e foi falar  

 

Direito prá falar aqui eu não tenho 

 

Mas dou um touro pro garoto aqui ficar 
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9. NA ROCA DO CONSELHO 

(Canto em cânone)  

 

Na roca do conselho  

O uivo do AKELÁ  

E na jângal distante  

Respondem os lobinhos  

AÚ, AÚ, AÚ AÚ AÚ  (bis) 

 

10. TRÉGUA DAS ÁGUAS  

(Melodia: Meu pintinho amarelinho)  

 

O Hathi é muito forte  

E ele vai comandar (vai comandar) 

A lei da Trégua das Águas  

Quando a seca na Jângal chegar 

 

Onde se mata a sede / não pode caçar  

Bebem o cervo e a pantera 

No mesmo lugar  

 

O Hathi conta a história  

De como a Jângal nasceu (Jângal nasceu) 

Conta quem criou os rios  

As montanhas e os vales seus 

 

Onde se mata a sede / não pode caçar  

Bebem o cervo e a pantera  

No mesmo lugar 

 

No início se vivia  

Sempre em paz com harmonia (com harmonia) 

Dormiam o tigre e a lebre  

Os dois juntos na relva macia 

 

Onde se mata a sede / não pode caçar  

Bebem o cervo e a pantera 

No mesmo lugar  

 

Mas um belo dia tudo se perdeu  

Foi no dia em que / o medo apareceu 

 

 

11. VOCÊ SABE COMO FAZ? 

(Melodia: canguru)  

 

Você sabe como faz o BALOO?  

Como ele faz? Como ele faz? 

Ba Ba Ba BALOO!  

 

Você sabe como faz o BAGHEERA?  

Como ela faz? Como ela faz? 

Ba Ba Ba BAGHEERA! 

Ba Ba Ba BALOO!   

(KAA, AKELÁ, SHERE KAN, HATHI, ...) 

 

12. NA JÂNGAL  

(Melodia de Se esta rua fosse minha)  

 

Na alcateia, na alcateia, tem um lobo 

Que se chama, que se chama AKELÁ  

Ele é velho, mas é muito inteligente  

E está sempre pronto a nos guiar  

 

Na alcateia, na alcateia, tem um lobo  

Que se chama, que se chama AKELÁ  

Ele é velho, mas é muito inteligente  

E está sempre pronto nos guiar 

 

Na alcateia, na alcateia tem uma cobra 

Tem um urso e também uma pantera 

E com eles aprendemos a viver 

E com eles o amor sempre impera  
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13. CANÇÃO DE KAA 

KAA, KAA, eu vou lhe perguntar 

Como é que a cobra sobe num pezinho de 

limão? 

Se a cobra não tem pé, se a cobra não tem mão 

Como é que a cobra sobe num pezinho de 

limão?  

Estica, encolhe, seu corpo é todo mole 

É assim que a cobra sobe num pezinho de limão 

 

Ela vai subindo, vai vai vai  

Vai se enrolando, vai vai vai  

Ela vai descendo, vai vai vai  

Vai desenrolando, vai vai vai 
 

14. NOSSA AKELÁ 

(Melodia Escravos de Jó)  

 

Nossa AKELÁ 

As ordens já vai dar 

Lobos, Lobos, Lobos 

Venham todos formar!  

 

Matilha por matilha 

Nós iremos nos juntar  

 

Matilha por matilha 

Para o jogo começar  

 

15. A MORTE DE SHERE-KHAN 

(Melodia de Cavaleiros do Céu) 

 

A promessa de MOWGLI era matar Shere-Khan 

Para a paz de seu povo, de AKELÁ e de seu clã 

Vivia com MESSUA e no campo pastoreava 

Sonhando acordado, sua caçada ele armava 

 

Ipi-a-ê, ipi-a-ô  

Sonhando acordado  

A caçada ele armava  

 

Conforme o combinado avistou o LOBO GRIS 

Sentado numa rocha, por sinais ele lhe diz 

O tigre já chegou, alimentado ele está  

E para ajudar, LOBO GRIS trouxe AKELÁ  

 

Ipi-a-ê, ipi-a-ô  

E para ajudar  

                LOBO GRIS trouxe AKELÁ 

 

Em Rama foi montado e a caçada comandou 

E o tigre traiçoeiro sob as patas terminou 

Cumprindo sua promessa Shere-Khan ele matou 

Na Roca do Conselho, sobre a pele ele dançou 

 

    Ipi-a-ê, ipi-a-ô  

                    Na Roca do Conselho  

                  Sobre a pele ele dançou  

 

16. A FOCA BRANCA 

(Melodia de A canoa virou) 

 

Sou KOTICK, a foca branca  

Gosto muito de brincar  

 

Dou mergulhos, como peixes  

Como é bom viver no mar 

 

Sou amigo e companheiro  

Sempre pronto pra ajudar 

 

O meu povo só precisa  

Um bom lugar para morar 

 

Eu vou buscar!  

Eu sou capaz! 

Focas só querem 

Viver em paz! 
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 17. RIKKI-TIKKI-TAVl 

(Melodia de Croc, croc) 

 

RIKKI TIKKI  - TIKKI TAVI 

 

A mangusta que um dia  

    O jovem TEDDY acolheu  

 

RIKKI TIKKI  - TIKKI TAVI  

    Que prova de amizade ela deu! 

 

DARZEE, o passarinho que vivia no jardim 

Temia a cobra NAG, que do mal estava afim 

 

Mas todos se uniram para NAG enfrentar  

E RIKKI TIKKI TAVI, a valente, foi lutar  

 

NAG e NAGAÍNA 

Eram um perigo  

 

RIKKI acabou com eles  

Defendendo o seu amigo 

 

18. CANÇÃO DA PASSAGEM (1) 

(Paródia de "Despedida" de Roberto Carlos e Erasmo 

Carlos)  

 

Já está chegando a hora de ir  

Não é fácil a gente se despedir  

A nossa Alcateia está tão legal 

Que dá pena de partir  

 

Fiquem os meus irmãozinhos com Deus  

Pois a Tropa agora eu vou seguir  

Mas meu coração aqui vou deixar  

Não Iigue se acaso eu chorar  

Vou-me embora, adeus!  

 

 

 

 

 

 

19. CANÇÃO DA PASSAGEM (2) 

(Letra de Zoraide Grassi) 

 

...... é um bom companheiro 

...... é um bom lobinho 

Que vai passar pra escoteiro 

Porque já está bem grandinho 

 

O povo desta Jângal 

Última coisa lhe diz 

Que não se esqueça de nós 

..... seja feliz! 

 

(Em …. colocar o nome da criança) 

 

 

20. CANÇÃO DA ALCATEIA 

(Melodia do Hino do Soldado) 

 

Nós somos de uma Alcateia 

De alegres lobos que não são bobos  

A nossa AKELÁ ensina  

A ter olho aberto e ouvido esperto  

 

Andamos pela floresta  

Sem medo, juntos, buscando a caça  

Pois somos de uma raça 

Que é amiga por toda a vida.  
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Danças da Jângal 
 
 

As danças da jângal foram escritas por Baden Powell e publicados em 1916, no livro "The Wolf 
Cub's Handbook". Elas podem ser encontradas na versão para o português intitulada “Manual do 
Lobinho". 

 
 

Dança de Bagheera 

Bagheera é a pantera negra que sabe trepar nas árvores ou rastejar silenciosamente, sem ser 

vista, nas sombras da noite: Apesar de ser feroz e terrível quando quer, tem um bom coração e foi 
ela quem ensinou Mowgli a caçar.  

 

Na dança de Bagheera, todos os Lobinhos representam a pantera.  

 
 

A Alcateia está formada em Círculo de Parada, todos se movimentam-se rastejando e olhando para 
a direita e para a esquerdo, fingindo procurar uma caça. Neste momento, estão deitados no chão. 
De repente, eles a percebem (a caça). Todos os lobinhos ficam imóveis e fixam o centro do círculo, 

onde imaginam que um veado está pastando. 

Para não serem vistos, ficam de quatro, viram-se para o centro e recuam lentamente alguns 

passos, para 'ficarem um pouco mais longe e para não espantarem o veado. Depois os Lobinhos 
continuam a rastejar cuidadosamente em direção- ao centro. Quanto mais próximo do centro, mais 

colado ao chão e mais vagaroso é o rastejo.  

Estando bem próximos ficam imóveis, deitados, até o chefe gritar “Agora!". Neste instante todos 
saltam para frente gritando sobre o veado imaginário, apanham-no e estraçalham a caça. 

Rapidamente recuam, voltam aos pulos a. formar o “Círculo de Parada", carregando e mordendo 
imaginários pedaços de carne de veado.  

Durante esta dança, os Lobinhos devem observar' o guia e, no momento, fazer a mesma coisa 
que.ele fizer.  
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Dança de BALOO 

 

Vamos formar o ”Círculo de Parada"'para dançar a dança de Baloo-, o urso. 

Ele é o animal que, segundo “O Livro da Jângal” ensina as Leis da Jângal a Mowgli. Ele é um velho, 

grande, gordo e bonachão.  

Quando a ordem “Baloo" é dada, cada Lobinho faz direita volver e acompanha o guia; marcha 
lenta e pausadamente como o urso; grave e convencido, a barriga empinada para frente, os 

cotovelos afastados do corpo, para traz, o queixo para cima, lançando para a direita e para a 
esquerda olhares superiores e arrogantes; andando, ele repete em voz alta a Lei dos Lobinhos 

para que todos aprendam.  

Quando o chefe de Lobinhos for um sinal ou dá voz de “ALTO! ” Todos- imediatamente, viram-se. 

Para o centro do círculo, e, na posição de “Firme”, aguardam as ordens. 
 
 

Dança da fome de KAA 

O guia representa a cabeça de Kaa to resto da Alcateia- fez fila atrás dos outros, cada um com as 
mãos no ombro do que vai à frente e seguindo a cabeça onde quer que ela vá; movendo-se tão 

vagarosamente quanto seja possível e com 
o passo certo com o Lobinho que está na 

frente. 

A "cabeça" desliza suavemente num 
percurso em forma de oito até que volta- 

ao contrário, formando uma figura 
chamada “caracol”. Durante todos estes 

movimentos, os Lobinhos devem se manter 
silvando e andam deslizando os pés, sem o 

menor ruído, de modo que o conjunto seja 
semelhante ao de uma serpente deslizando 
na relva. De tempos em tempos um silvo 

mais forte, pois é deste modo- que as serpentes chamam seus amigos. Quando Kaa enrolou-se e 
desenrolou-se, o guia comanda: “Bandarlogs”, a este grito a serpente divide-se, cada Lobo corre 

para um lado imitando macacos. Fazem todas as asneiras que os macacos são capazes de fazer. 
Durante este período vocês devem dar continuidade aos gritos dos macacos: Goorruque, Hau, 
Goorruque, Hau, Goorruque  

De repente o guia grita: “Kaa". Os macacos ficam gelados de horror, pois eles conhecem muito 
bem o seu pior e terrível inimigo, e ficam grudados nos seus lugares.  

O Lobinho que representa a cabeça da Kaa fica em pé com os braços estendidos para frente, 
horizontalmente, polegares cruzados, cabeça baixa entre os braços e balançando seu corpo, 
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lentamente, para frente e para trás: Ele dá um silvo e todos os macacos sem querer, dão um 
passo para a frente. Ele aponta para um deles. A assustada vítima rasteja entre suas pernas 
abertas e está "engolido", indo então formar fila atrás do guia, tal qual como no início da dança. 
Quando todos já tiverem entrado na fila novamente, a cobra move-se, vagarosamente, formando 
um círculo e deita-se então, para dormir após a refeição. Faz isto deitando um após o outro, a 
começar da parte da cauda. O último Lobinho da cauda deita-se devagar e faz pressão no ombro 
do que está na frente, que faz o mesmo com o outro, e sucessivamente, até que todo o corpo de 
Kaa esteja deitado, exceto os três primeiros. Estes três, guiados pela cabeça de Kaa, balançam 
por um momento a cabeça, olhando em torno e ao longe, antes de finalmente deitar-se com o 
resto.  

Dança do TABAQUI 

       Tabaqui é o Chacal, tipo desprezível. 

É covarde demais para aventurar-se sozinho, e por esse motivo, vive próximo aos outros chacais: 
ainda que pretenda imitar o Lobo, jamais caça para si ou luta para conseguir sua presa, pois vive 

se esgueirando e procurando roubar, ou mendigando as sobras das outras. Quando consegue 
alguma coisa não se mostra grato, mas transforma-se, fica insuportável, urra, faz tal algazarra 
que espanta a caça e incomoda meio mundo, fazendo um papel ridículo. 

Existem muitos meninos como Tabaqui, que não fazem mais do que correr e gritar como se 
fossem asnos, incomodando a todos, sempre pedindo dinheiro ou comida, mas que nunca estão 

dispostos ao trabalho. Estão sempre prontos a zombar ou jogar lama nos outros, tendo, porém, 
sempre o cuidado de se matarem longe, pois nada mais são do que covardes, desprezíveis. 

Espero que nenhum Lobinho possa ser apelidado de Tabaqui.  

Shere-Khan é um tigre de aspecto feroz e abrutalhado. É traiçoeiro e malvado. Não sendo 
bastante inteligente para pegar caça grande, vagueia pelos arredores dos povoados onde possa 

matar bezerrinhos, cabras ou um velho incapaz de se defender se puder pegá-lo dormindo. Mas, 
na realidade, tem um medo terrível de homem.  

Pois bem, Tabaqui tem por Shere-Khan uma admiração imensa. Acompanha-o sempre, apesar de 
lhe ter medo e de ser maltratado de vez em quando, não cessa de dizer que Shere-Khan é o rei 
da Jângal e o mais belo ser da natureza. Naturalmente os chacais assim procedem para ganhar 

as sobras de comida. 

Encontrei também Shere-Khan entre os meninos; são pequenos desenvolvidos, aparentemente 

ferozes, que maltratam os menores para que estes sirvam no que  querem, mas no fundo são 
covardes quando um dos pequenos o enfrento.  

Para a Dança de Tabaqui, a Alcateia se divide em duas partes iguais: uma constituída de 
tabaquis, cujo chefe representa Shere-Khan, a outra metade são os Lobos e Mowgli está com 
eles. Os tabaquis e Shere-Khan representam a sua parte antes, enquanto os lobos deitados, 

esperando, no fim da sala ou pátio.  

Os chacais fazem círculo em volta de Shere-Khan que passeia orgulhosamente no centro, tem 

aspecto de fanfarrão e parece desafiar céus e terra para virem lutar com ele. Volta e meia 
exclama: - “Eu sou Shere-Khan, o Tigre Rei”. E os chacais movendo-se em volta dele murmuram: 

·"Chacal, chacal". De repente, um Tabaqui destaca-se do círculo, aproxima-se humildemente de 
Shere-Khan e inclina-se reverentemente. 
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Este, só por diversão, dá-lhe uma patada-; o chacal desvia-se do·pontapé e saúda novamente 
como que agradecendo e, rapidamente, retoma seu lugar no círculo. Uma vez fora das vistas de 

Shere-Khan, o Tabaqui se transforma, deixa a atitude humilde e reverente, e, pelas- costas do 
tigre, faz-lhe uma careta. Que espécie de· gente nojenta, não é?  

Atenção! Os Lobos estão se movimentando. Avançam rapidamente sobre os tabaquis e cada um 
deles arrasta um destes covardes. Quando termina o tumulto, devido à resistência dos tabaquis, 
e os Lobos com seus prisioneiros estão de novo deitados e quietos, Shere-Khan, que ficara um 

pouco nervoso durante o tumulto, olha em volta, vê que está sozinho e murmura: “Sou de fato 
mais forte do que pensava” e grita: “Sou Shere-Khan, o Tigre Rei”. Ele espera ser ouvido pelos 

habitantes da- Jângal. Talvez o povo da Jângal acredite nele, mas Mowgli, que o conhece, sabe 
que ele é um mata-mouros covarde. Mowgli atravessa o campo, lentamente, olhando fixamente 

para o fanfarrão, com o braço estendido e o dedo apontado para ele.  

Shere-Khan não suporta o olhar dominador do Homem. Amedronta-se, torna-se humilde, e, 
apesar de continuar a rosnar dizendo que é o Tigre Rei, cada vez mais humilde. Agacha-se até 

ficar covardemente estirado aos pés de Mowgli. A dança termina, a Alcateia reúne-se para 
formar·o·Círculo·de Parada.  

Esta dança de certo·modo é difícil, mas vale a pena tenta-la, pois com- Lobinhos espertos pode-
se tornar muito real e excitante. Outros poderão, certamente, torná-la desinteressante, fazendo 

brincadeiras e não procurando representar os papéis.  

Lobinho, o sucesso ou fracasso desta dança depende de uma coisa: ou você mostra que 
despreza, de vez os traidores e covardes, ou você não se deu ao trabalho de pensar. 

 
 

Dança da morte de SHERE-KHAN 

 

O último dia do arrogante tigre chegou; ao- ser rudemente acordado quando dormia no vale seco 
do rio Waigunga, Shere-Khan, que após o grande repasto estava pesado demais e incapaz de 
subir pelas ribanceiras do rio, foi pisoteado pelo estouro da boiada dos selvagens búfalos e teve 

morte horrível. 

A Alcateia forma um círculo, e fazendo esquerda volver anda em círculo cantando os seguintes 

versos com a música de ” Frères Jacques”. 

 

Mowgli está caçando, 

Mowgli está caçando, 

Matou o Shere-Khan  

Matou o Shere-Khan. 

Esfolou o come-gado,  

Esfolou o come-gado  

Rã- - Rei- - Rei (grito) 

Rá – Rá - Rá 

 

Porque Mowgli depois de ter morto Shere-Khan, tirou seu couro, não obstante ter tido ainda uma 
discussão com o velho Buldeo, o caçador, e ter pedido ao Akelá, que o mantivesse de- encontro- 

ao chão até prometer abandonar o local e ir-se embora.  

        Mowgli levou o couro de Shere-Khan à Roca do Conselho. 
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Voltando à canção, cada verso representa um passo e a canção é imediatamente repetida, com 
todos dando meia volta e marchando em sentido contrário. O modo de representar é o seguinte:  

 1°. Verso - MOWGLI está caçando - O lobinho avança o pé direito com a mão direita fazendo- 
sombra aos olhos, na atitude de observando a redondeza.  

 2º. Verso – MOWGLI está caçando – faz o mesmo com o pé e mão esquerdos.  

 3°. Verso - Matou o SHERE-KHAN - com a mão direita dá uma violenta punhalada em um tigre 
imaginário. 

 4º. Verso - Matou o SHERE-KHAN - repete com a mão esquerda.  

 5°. Verso - Esfolou o come-gado - com as duas mãos na altura do rosto, faz um gesto imitando 

o gesto de arrancar o couro.  

 6°. Verso - Esfolou o come-gado - repete o gesto.  

 7°. Verso - RÁ – RÁ - RÁ - dança em círculo para a direita agitando o braço direito em cima da 
cabeça 

 8°. Verso – RÁ – RÁ - RÁ - repete-os mesmos gestos para a esquerda.  

 

Na segunda parte da dança, os Lobinhos ficam de quatro, voltados para o centro do circulo, com 

o guia do lado de fora. Esta parte consiste em uma série de insultos ao tigre morto, ditos pelo 
guia, que a Alcateia responde com uma série de rosnadas rastejando um pouco na direção do 

círculo. Os insultos, serão em número de quatro. 

Tanto os insultos como os rosnados são feitos inicialmente em voz baixa, mas aumentam 
gradativamente demonstrando raiva e ódio. Os Lobinhos entre os grunhidos não se movem. Os 

insultos são: Lungri; Comedor de Sapos; Tigre manco queimado; Caçador de Crianças. No fim do 
quarto- rosnado; a Alcateia deve- ter alcançado o Circulo da Roca.  

A terceira parte da dança começa com todos formando círculo acocorado, tendo as mãos caídas 
livres ao lado. O guia estará no centro do Circulo da Roca. O guia fica de cócoras ao mesmo 
tempo e levanta as mãos acima da cabeça, gritando lenta e dramaticamente: “Shere-Khan está 

morto!". A Alcateia estica também os braços para cima na mesma posição e ritmados pelo guia 
inclinam braços e cabeça para frente, até encostar as mãos no chão, três vezes dizendo: “Morto - 

Morto - Morto!" - Aí todos juntos dão um salto e gritam: “Hurra” com grande excitação, três vezes 
e, caem no chão como se tivessem levado um tiro. Depois de permanecerem deitados, em mortal 

silêncio uns segundos, um sinal é dado para se levantarem e está terminada a dança. 

A dança não é tão complicada como parece, cada parte dever ser treinada separadamente e 
depois fazer todas as partes juntas.  
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Jogos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. FORMANDO NOMES DA JÂNGAL  

Cada criança recebe 10 letras do alfabeto escritas em pequenos pedaços de cartolina, uma a uma. 
Inicialmente tentarão montar um nome próprio existente na história de Mowgli somente com as 
suas letras. Aqueles que conseguirem ganharão 10 pontos para a sua matilha.  

Depois disso, ordena-se que se agrupem 2 a 2 (sempre da mesma matilha) e, podendo 
desmanchar a palavra já executada, tentarão formar outra ou outras. Dá-se 5 pontos para a 
matilha, para cada palavra completa.  

Depois disso, agrupa-se toda a matilha que terá 3 minutos para formar o maior número de 
palavras possíveis, dando-se 2 pontos para cada palavra formada.  

Devido à peculiaridade da grafia dos nomes da Jângal facilite colocando letras que formem as 
palavras mais comuns. Só serão aceitas palavras com a grafia correta. Exemplos: Mowgli, Seeonee, 
Tabaqui, Jângal, Shere-Khan, Waingunga, Raksha, Akelá, Baloo, Bagheera, Kaa, Chill, Mang, Hathi, 
Ikki, Bandarlog, Messua, Jacala, Mor, Lobo Gris, Buldeo, etc.  

 

2. A MENSAGEM DE BAGHEERA  

 

Espalhe pelo campo os distintivos de matilha das 4 cores.  

Escreva a mensagem de Bagheera em partes, cada parte num cartão. Use papel nas cores 
amarelo, rosa, azul e verde, uma cor para cada mensagem. Distribua as partes de uma mesma cor 
entre os elementos de uma mesma matilha.  

Sortear entre os Primos qual a cor de distintivo a matilha deve procurar. (Por exemplo: a Preta 
procura distintivos vermelhos; a Vermelha procura distintivos brancos; a Branca, os marrons e a 
Marrom, os pretos).  

Saem todos pelo campo e o distintivo encontrado deve ser trocado por uma parte da mensagem 
com um elemento da Matilha da cor do distintivo. Vence quem conseguir formar a mensagem 
correta em primeiro lugar, mas o jogo deve continuar até todos completarem a mensagem, pois 
ela faz parte da história.  

Mensagens:  

 Vá à aldeia e traga a flor vermelha. Ela será um amigo mais forte que eu e Baloo quando 
precisares.  

 Nasci numa jaula e só conquistei a liberdade porque me empenhei em ficar forte.  

 O povo livre preza e sustenta a sua palavra de honra.  

 Você pode caçar o que quiser, menos touros por respeito àquele ao qual você deve a vida.  

Depois, reúna os lobinhos num círculo e peça que apresentem as mensagens de Bagheera. 
Promova uma reflexão acerca das mensagens: Caráter flor vermelha pode ser interpretada como o 
estudo - algo que dê à criança apoio para enfrentar as dificuldades da vida; empenho na 
preservação da saúde; palavras de honra empenhadas devem ser mantidas - confiabilidade; 
gratidão, amor e respeito - reconhecimento pelo que lhe é ofertado pelos pais, professores, 
escotistas, ...  
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3. JOGO DO CONHECIMENTO  

 Este é um jogo de duplas, um jogador segue a pista amarela e o outro a pista azul.  
 Providenciar dois pinos (tampinha de creme dental ou similar) e um dado.  
 Cada jogador deve ter em mãos o cartão de respostas de seu adversário.  
 Cada jogador anda com seu pino o número de casas sorteado no dado e deve responder 

à pergunta da casa em que cair. Se não souber, volta até a próxima casa vazia e o 
adversário dá a resposta.  

 Se cair numa casa vazia está livre de responder pergunta.  
 Se cair numa casa Bônus, faz o que ela determinar.  
 Se cair numa casa surpresa (?), deverá responder a uma pergunta criada por seu 

adversário.  
 Vence quem alcançar primeiro a casa de nº 45.  

 
 

4. JOGO NOTURNO - MENSAGEM DO POVO MIÚDO  

Prepare abelhas em E.V.A. e no verso de cada uma escreva uma das seguintes palavras: ATITUDE 
- CONHECIMENTO - CRIATIVIDADE - MOTIVAÇÃO - CORAGEM.  

Coloque as abelhas sobre pulseiras de neon e as espalhe pelo local, preferencialmente em árvores, 
arbustos, etc.  

Os lobinhos devem coletar abelhas diferentes e decifrar a mensagem do povo miúdo, que se refere 

às qualidades necessárias para vencer os desafios, especialmente aquela que está oculta nas 
abelhas. Esta qualidade é descoberta juntando as letras em destaque de cada uma das palavras.  

ATITUDE - CONHECIMENTO - CRIATIVIDADE - MOTIVAÇÃO -CORAGEM.  

 

5 . FESTA NA JÂNGAL.  

 Colocar duas fileiras de cadeiras uma de frente para outra para o número certo de lobinhos, 
ocupadas aleatoriamente. Deixar entre uma fila de cadeiras e outra uns 3 metros.  

 Nomear os cursantes repetindo em cada fileira: Mowgli, Baloo, Hathi, Chill, Bagheera, 
Raksha, Lobo Gris, Kaa, Moo, Mang, Shere-Khan  

 Explicar que irá ler um texto e toda vez que falar o nome dos personagens, eles se 
levantam, cada um pelo seu lado direito, corre ao redor da própria fileira e se senta 
novamente em sua própria cadeira.  

 TEXTO:  
 

Entre os bichos da Jângal espalhou-se a notícia de que haveria uma grande festa, ideia de Mowgli 
e Baloo. Mas como poderia haver problemas, porque os convidados eram só os bichos amigos, 
resolveram chamar Bagheera e Raksha para ajudar.  

Baloo muito animado resolveu que iria cuidar de arrumar toda comida da festa Bagheera e Raksha 
não gostaram da ideia - e disseram - isso não vai dar certo!  

Mas Mowgli e Baloo muito contentes diziam - não vamos esquecer de convidar muitos bichos, 
vamos chamar Hathi, Chill, Lobo Gris, Mao, Mang e Kaa e nós vamos cuidar de tudo.  

Como Bagheera e Raksha não tinham tanta certeza disso, acharam melhor chamar mais alguém 
para ajudar. Hathi é bem grande e se Shere-Khan aparecer poderemos contar com a sua força. 
Chill também é importante, pois lá do alto poderá nos avisar se alguém chegar de surpresa. E a 
Kaa então, será uma grande ajuda, pois todos os bichos têm medo dela.  

Nesse momento chegam Mang e Moo, dizendo que vieram participar da festa.  
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Mowgli e Baloo não entenderam nada. -- Se ainda nem mandamos os convites como que vocês já 
chegaram?  

Mas nenhum deles percebeu um vulto que se escondia no meio da Jângal, era Shere-Khan.  

Lobo Gris fala-- eu estou sentindo um cheiro diferente.  

Mang escondido da claridade falou, -- acho que o cheiro é meu.  

E Mao abrindo seu leque de penas disse -- e o barulho é das minhas lindas penas. Nesse momento 
Shere-Khan dá um pulo no meio de todos.  

Kaa sobe na Arvore. Mang, Mao e Chill saem voando.  

Mowgli, Baloo, Hathi, Bagheera, Lobo Gris e Raksha saem correndo, escapando do ataque de Shere-
Khan. Afinal esse dia era para acontecer uma grande festa, não era dia para luta.  

 

6. KAA TROCA DE PELE 

Os jogadores fazem uma fila e, por entre as pernas afastadas, segura com a mão esquerda a mão 

direita do jogador de trás, formando a Kaa. O último da fila deita-se de costas e puxa para si o 
jogador da sua frente que, de pernas abertas, passe por cima dele e deita-se de costas. Assim, 
indo para trás todos se deitam e quando o último tocar a cabeça no chão ele se levanta novamente 

e vai para a frente. Com isso ele põe o outro jogador de pé, e no fim todos terão se levantado.  

 

7. ESPINHOS NAS PATAS  

Desenhe patas de lobos em quadradinhos de isopor e espete neles espinhos (fios de piaçava). 
Espalhe as patas por uma certa área e as matilhas, com todos os seus lobos de mãos dadas, 
deverão tirar os espinhos das patas que encontrarem e juntá-las para entregar ao chefe quando 
este determinar o final do jogo.  

 

8. AJUDE MOWGLI encontrando os 20 bandarlogs escondidos. 

 



Curso Técnico de Interpretação e Aplicação do Livro da Jângal Escoteiros do Brasil/SP 

[52] 

 
 

Dramatizações 
 

 
 

 

1. TEATRO COM MÁSCARAS  

Os lobinhos sentam-se em semicírculo e máscaras que representam as personagens são 
colocadas à frente deles. Tem mascara de um mesmo personagem com feições diferentes, para 

que o lobinho pegue aquela que ele imagina parecer com o personagem.  

Conforme a história vai sendo narrada, os lobinhos (seguindo a ordem em que estão sentados) 
levantam-se e colocam em si a máscara que imaginam ser do personagem que fala naquele 

momento e representam por gestos o que está sendo dito pelo narrador, ainda que a 
personagem não tenha fala.  

Ao trocar a personagem, o lobinho senta-se e o próximo vai pegar qualquer outra máscara que 
ache adequada para o personagem seguinte.  

Desse modo as crianças não representam apenas um personagem, mas vão entrando em cena de 
acordo com as falas, não importando que um lobinho seja o mesmo personagem do outro.  

A fala é feita por um narrador, mas se as crianças já forem capazes de ler com certa fluência, 

podem-se apresentar as falas em cartazes para que elas próprias leiam.  

São duas histórias, mas devem ser contadas na sequência, pois é assim que foram escritas.  
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TRÉGUA DAS ÁGUAS 

Personagem Texto 

Narrador A lei da Jângal que é a mais velha do mundo, atende a quase tudo que possa 

acontecer para o Povo da Jângal. Código mais perfeito, o tempo e os 

costumes nunca fizeram.  

Houve um ano em Que as chuvas de inverno caíram muito pouco 

1- HATHI O elefante viu aparecer no centro do rio Wainganga um banco de pedra 

grande, seco e azulado e percebeu que estava olhando para a Pedra da Paz. 

Como seu pai havia feito a cinquenta anos, levantou a tromba para proclamar 

a Trégua das Águas: a partir desse momento, seria duramente castigado, 

aquele que matasse nos locais próprios para beber, porque beber era mais 

importante do Que comer. 

Narrador O menino lobo e muitos animais estavam reunidos na margem do rio 

Waingunga, falando sobre os tempos difíceis que se aproximavam, em razão 

da falta d'água, quando o tigre manco, chegou e meteu seu focinho na água 

para beber. 

2- MOWGLI Que coisa abominável é essa que você nos traz? Manchas vermelhas escuras 

e oleosas que flutuam na água safam de sua boca. 

3-SHERE KHAN Um homem! - Faz uma hora que matei um homem. 

Narrador Dentre os animais se produziu um silêncio profundo que logo se transformou 

em murmúrio e logo virou um surdo clamor. 

4-BAGUEERA Você não tinha outra caça disponível?  

5- SHERE 

KHAN 

Não fiz por necessidade, mas por gosto. E agora quero beber tranquilo; 

alguém se atreve a fazer qualquer objeção? 

6- HATHI Você matou pelo prazer de matar? 

7- SHEREKHAN Isso mesmo- era meu direito, pois esta noite é minha. E você sabe. 

8- HATHI Eu sei sim, mas você já bebeu tudo o que precisava, agora dê o fora o rio é 

para beber não para sujá-lo. Só podia ser o tigre manco, para pedir seus 

direitos nesta estação em que sofremos tanto. Volte para o seu covil.  

Narrador As últimas palavras soaram como trombetas e o tigre sem dar o menor rugido 

se afastou imediatamente. 

9- MOWGLI Quebrou o silêncio e falou bem alto - Que direito é esse de que fala o tigre 

manco? 

10 - HATHI É uma história antiga, quase tão velha como a própria selva. Se quiserem 

escutá-la, fiquem todos em silêncio.  
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COMO APARECEU O MEDO 

Personagem Texto 

Narrador No começo da Jângal, que ninguém sabe quando foi, nós vivíamos com 

harmonia, sem que um tivesse medo do outro. Não havia seca e os animais se 

alimentavam de folhas, frutas e cascas. O senhor da Jângal era Tha. 

1 – THA Tha, o primeiro dos elefantes, tirou a Jângal do fundo das águas com a tromba 

e com as patas formou os lagos. Mas como estava muito ocupado criando 

novas florestas e abrindo novos rios, ele fez o primeiro dos tigres para ajudá-lo.  

2 - TIGRE O tigre era o mestre e o juiz da Jângal, para que não existisse nenhuma queixa. 

Ele comia ervas e frutas como todos, era grande e todo amarelo, nenhuma 

listra ou pinta manchavam sua pelagem. Os animais não tinham medo dele, 

mas sua palavra era lei.  

Narrador Uma noite dois gamos brigavam palas pastagens, então resolveram ir a 

presença do tigre.  

3 - TIGRE Enquanto tentava acalmar os gamos, o tigre foi ferido por uma chifrada, e 

nesse momento ele esqueceu que era o Juiz e deu uma patada no gamo 

quebrando seu pescoço.  

Até aquela noite ninguém havia morrido e todos desconheciam a morte. Mas o 

matador ficou alucinado com o cheiro de sangue, correu e mergulhou no mato. 

4 – THA Quando Tha chegou encontrou a Jângal abandonada e todos os animais 

disputando e doidos pelo cheiro do sangue. Então deu ordem aos cipós, árvores 

e galhos baixos, para que marcassem o matador, para ele ser reconhecido. 

O primeiro elefante então perguntou quem queria ser o novo chefe do povo. 

5 - MACACO O macaco se ofereceu, mas ele só sabia se coçar e pular, além de se pendurar 

pelo rabo, na arvore e de cabeça para baixo. Fazia macaquices e o povo 

começou a gozar dele. Tinha desaparecido a lei, sendo substituída pela 

conversa tola e sem sentidos. 

6 – THA O primeiro chefe que dei a vocês trouxe a morte a Jângal. E tempo de vocês 

terem uma lei que não seja quebrada. Será ela o medo. Quando encontrarem o 

medo, vão ver que é ele o vosso chefe. Como ninguém sabia que era o medo, 

espalharam-se para procurá-la. 

7 -MYSA Um antepassado do chefe dos búfalos, contou que no meio da floresta, havia 

uma gruta onde morava uma criatura sem pelo no corpo e que andava de pé.  

Todos foram à gruta e encontraram o medo que gritava muito. Essa voz causa 

medo até hoje. 

8 - TIGRE O tigre ficou sabendo que o medo fora encontrado, e disse - Vou ver essa coisa 

nua e lhe quebrarei o pescoço. Andou toda noite a procura da gruta, e foi 

quando as árvores, os galhos e os cipós, riscaram de listras suas costas, testa e 

focinho, que seus descendentes usam até hoje. Quando chegou na gruta o 

pelado gritou: - O machado vem aí. 
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 E o matador teve medo do pelado e voltou miando para o mato. 

9 – THA Porque mia tão alto, o que aconteceu? 

10 - TIGRE Achei o medo e ele me chamou de sujo, me expulsou e eu fiquei mal visto pelo 

povo da Jângal, porque estou todo listrado de lama. Já me lavei no rio e elas 

não saem. O que fiz para ficar assim? 

11 - THA Vá embora, mas uma noite a cada ano, quando você encontrar o pelado, cujo 

nome é HOMEM, você não terá medo dele, mas o pelado sim. 

12 - TIGRE O tigre foi beber água e ao ver refletir suas listras lembrou que o pelado tinha 

lhe chamado de sujo, então percorreu a selva, esperando o dia que lhe foi 

prometido. Esperou a lua e foi atrás do pelado, lhe quebrou a espinha, 

pensando que assim tinha matado o medo.  

13 -THA Tha ficou sabendo e foi atrás do matador e disse que pelados havia muitos. E 

por causa dessa morte ninguém mais andaria com ele e nem dormiriam perto 

dele. 

Narrador Ao amanhecer outro pelado viu o que o matador havia feito, pegou uma 

enorme lança afiada e atirou, e continuou correndo e atirando até que a lança 

se quebrasse. E a partir desse dia todos os filhos da Jângal sabiam que os 

pelados podiam matar, todos ficaram com muito medo do Homem. 

14 - TIGRE Então o primeiro dos tigres foi quem ensinou o homem a matar e ninguém 

disso esqueceu. 

15 - HATHI Hathi mergulhou sua tromba na água, dando por encerrada a história. 

16 - MOWGLI Mas, Mowgli não ficou satisfeito e perguntou: Porque os tigres hoje se 

alimentam de carne, se antigamente eles comiam apenas folhas de árvore e 

ervas? 

17 - BALOO Baloo respondeu 9ue ele ficou com raiva das árvores e cipós que o haviam 

marcado e por isso ele não se alimentou mais de folhas e ervas. 

18- MOWGLI Até você Baloo sabia dessa história? 
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2. CONTO CUMULATIVO DA HISTÓRIA IRMÃOS DE MOWGLI  

Este é o menino MOWGLI que se perdeu na selva.  

E este é PAI LOBO, que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu na selva.  

Esta é RAKSHA. A esposa de PAI LOBO, que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu na 

selva.  

E este é BALOO, o urso que ensina a lei da Jângal para os filhotes de Raksha, a esposa de PAI LOBO, 
que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu na selva.  

Este é LOBO GRIS, um dos alunos de BALOO, o urso que ensina a lei da Jângal para os filhotes de 
Raksha, a esposa de PAI LOBO, que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu na selva.  

Este é AKELA, o chefe da Alcateia onde vive LOBO GRIS, um dos alunos de BALOO, o urso que ensina 
a lei da Jângal para os filhotes de Raksha, a esposa de PAI LOBO, que levou para sua gruta o menino 

MOWGLI que se perdeu na selva.  

E esta é Bagheera, a valente pantera negra que ajudou a ensinar Mowgli a pedido de AKELÁ, o chefe 
da Alcateia onde vive LOBO GRIS, um dos alunos de BALOO, o urso que ensina a lei da Jângal para os 

filhotes de Raksha, a esposa de PAI LOBO, que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu 
na selva.  

Este é TABAQUI, o fofoqueiro e mentiroso chacal que não gosta de Bagheera, a valente pantera negra 
que ajudou a ensinar Mowgli a pedido de AKELÁ, o chefe da Alcateia onde vive LOBO GRIS, um dos 

alunos de BALOO, o urso que ensina a lei da Jângal para os filhotes de Raksha, a esposa de PAI LOBO, 
que levou para sua gruta o menino MOWGLI que se perdeu na selva.  

E este aqui... é SHERE-KHAN... que está doido para pegar Mowgli e devorá-lo. Será que ele vai 

conseguir?  
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Trabalhos Manuais 
 

                     Fantoche de vara                                             fantoche com caixa       
                       

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lobo em origami 
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Máscaras 
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Outros 
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Atividades na Jângal 
 

Reunião de Alcateia: "TIGRE! TIGRE! ” 

 

Objetivos da reunião:  
• aprender lições com a história Tigre, tigre, do Livro da Selva.  

• Participar de atividades onde pode aprender coisas novas.  
• usar a agilidade mental.  

• Cantar, dançar e representar.  
 

ATIVIDADE DURAÇÃO 
ÁREA 
DESENV. 

RESP. MATERIAL 

ABERTURA: 

Hasteamento da Bandeira, Oração, Grande Uivo 

10 min Social  

Espiritual 

 Bandeira 

adriça 

JOGO QUEBRA GELO:  
Quem sustenta o meu olhar 

5 min Físico Afetivo   

HISTÓRIA: 
A vida de Mowgli na aldeia dos homens 

5 min Intelectual 
Mística 

 Figuras 

JOGO DE REVEZAMENTO: 
Coisas que Mowgli aprendeu com os homens 

15 min Físico 
Intelectual 

 Cruzadinhas,  
letras, 

caixas 

HISTÓRIA: 
O plano da emboscada a Shere-Khan 

10 min Intelectual 
Mística 

 Figuras 

JOGO: 
A emboscada ao tigre 

10 min Físico  Apito 

HISTÓRIA: Da morte de Shere-Khan e o incidente 

com Buldeo até a sua expulsão da aldeia 

5 min Intelectual 

Mística 

 Figuras 

CANÇÃO: 
A morte de Shere-Khan 

10 min Intelectual  Cancioneiro 

HISTÓRIA: Final – Conversa de Mowgli com 
Raksha e a reunião na Roca do Conselho 

5 min Intelectual 
Mística 

 Figuras 

DANÇA: 

Da morte de Shere-Khan 

15 min Intelectual   

ENCERRAMENTO: 

Arreamento, Oração, Grande Uivo, Caça Livre 

10 min Social. 

Espiritual 

  

 
JOGO - QUEM SUSTENTA O MEU OLHAR?  
OS lobinhos estão andando à vontade enquanto toca uma música. Quando ela para, três crianças que 

representam o Mowgli, encaram algum lobo, que não pode rir nem desviar o olhar por 30 segundos vira 
Mowgli. A música recomeça e o jogo continua igual até acabarem todos os lobinhos.  

JOGO: A EMBOSCADA AO TIGRE  

O tigre fica de olhos fechados no centro de um terreno preferencialmente acidentado ou cheio de 
vegetação. Os lobinhos dispersam-se em todas as direções. A um sinal, os lobinhos procuram se aproximar 

do tigre sem ser por ele percebido. Se o tigre ouve passos ou outro barulho promovido por um lobinho, ele 
apita e aponta na direção em que presume haja alguém. Esse lobinho deverá sentar-se no lugar e esperar 

até ° final do jogo, que será vencido por aquele que ficou mais próximo do tigre (pode-se espalhar folhas e 
galhos secos pelo chão).  

      

JOGO: COISAS QUE MOWGLI APRENDEU COM OS HOMENS  



Curso Técnico de Interpretação e Aplicação do Livro da Jângal Escoteiros do Brasil/SP 

[61] 

Prepare letras grandes em cartões, como cartas de baralho, distribuindo para cada matilha 43 letras, sendo: 
7A, 2B, 1E, 1D, 3E, 2H, 4I, 1L, 2M, 3N, 2O, 1P, 6R, 4S, 2T, 1U e 1V. Eles podem escolher 15 para ficar na 

mão e as outras devem ser colocadas numa caixa, uns 3 metros à frente da matilha. Faça um esquema das 
palavras cruzadas para cada matilha e coloque-o entre a matilha e a caixa. O dirigente faz uma pergunta, 
cuja resposta deve ser discutida na matilha.  

Para escrevê-la no esquema, vai um lobinho de cada vez colocar uma letra (em forma de revezamento). As 
perguntas são:  

1. Nome da mulher que acolheu Mowgli como filho  
2. Paro se comunicar com os humanos Mowgli preciso aprender muitas...  
3. Mowgli descobriu que para adquirir alguma coisa ele precisava de...  

4. Com as crianças da aldeia, Mowgli aprendeu muitas...  
5. Com os caçadores Mowgli descobriu a existência do...  

6. O ... que lhe deram foi pastorear o gado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Lamparada: FESTA NA JÂNGAL 

 

 
 

Abertura: Os habitantes de Seeonee recebem os convidados para a festa, ao som da Dança dos 

Bichos (Eliana).  

1 - Quebra-gelo: De onde eu sou? 

Preparar papéis com nomes de bichos e sortear. Pedir que se agrupem por: mamíferos, aves e 

repteis. Carnívoros, herbívoros e onívoros. Com pelo, pena e escamas. Da terra, do ar e da água! 

Por histórias da Jângal... pelo nº de patas... 

 

2 - Esquete da Matilha Branca: Carnaval na Floresta  

Aplauso da Matilha Marrom  

 

3 – Canção: Reunião na Jângal  

1   M E S S U A        

2      P A L A V R A S   

3        D I N H E I R O 

4 B R I N C A D E I R A S    

5    M E N T I R A      

6      T R A B A L H O   
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4 - Jogo de Kim – Folhas No outono as folhas caem das plantas. Essas caíram e não sabemos de 

onde. Vocês podem nos ajudar a descobrir? Uma série de folhas é apresentada por meio de projeção 

ou cartazes. Em duplas, as crianças tentam reconhecer de que planta são as flores e anotam num 

papel. Depois as folhas são mostradas novamente para conferir os acertos. 

 

5 - Esquete da Matilha Preta: Festa Junina na Jângal  

Aplauso da Matilha Vermelha  

 

6 – Dança do Chapéu – No verão o sol é muito forte, é preciso proteger a cabeça. Os 

participantes formam um círculo e marcham ao compasso da música, um atrás do outro como os 

chapéus postos, menos um. Os chapéus são passados ao companheiro da frente. Quando a música 

cessa repentinamente, o que ficar sem chapéu deve sair do círculo, levando um chapéu. Quem sai 

vai formando outro círculo por fora do primeiro.  

7 - Esquete da Matilha Marrom: Francisco no Dia do Lobinho em Seeonee 

Aplauso da Matilha Preta  

8 - Dança circular - Festa na Jângal  

A festa na Jângal está muito animada. Entra, sai eu vou ficar  

Cantando e dançando para lá e para cá  

 

9 - Esquete da Matilha Vermelha: Dia dos Filhotes na Jângal  

Aplauso da Matilha Branca  

 

10 - Jogo: Tempo das Falas Novas 

Material- Etiquetas com nome do macho e fêmea de animais da Jângal. Na Jângal é Primavera e 

como todos sabem é Tempo das Falas Novas.  

Colar aleatoriamente os adesivos com nomes dos bichos (macho e fêmea) na testa dos lobinhos 

sem que estes saibam de que bicho se trata. Comunicar que todos estão embriagados pela 

primavera e devem encontrar seus pares (macho e fêmea) Regra de ouro: NÃO É PERMITIDO 

FALAR. Ao fim da dinâmica, todos os casais deverão estar formados.  

 

EX: lobo e loba, o chacal macho e a chacal fêmea, urso e ursa, a pantera fêmea, a pantera macho, o porco espinho 

macho, o porco espinha fêmea, pavão e pavoa, elefante e aliá, macaco e macaca, a cobra macho e a cobra fêmea, o 

morcego macho e o morcego fêmea, búfalo e búfala, rato e rata, abelha e zangão, a tartaruga macho e a tartaruga 

fêmea, o crocodilo macho e o crocodilo fêmea, mangusto e mangusta, a foca macho e a foca fêmea, o passarinho e a 

passarinha (ou pássaro fêmea e pássaro macho), a baleia macho e a baleia fêmea, elefante marinho fêmea e elefante 

marinho macho, vaca marinha macho e vaca marinha fêmea, Grau e grua, gavião macho e gavião fêmea. (23)  

 

11 - Mensagem de Akelá 

 

12 – Dança: A Flor Vermelha 

 

13 - Encerramento: Despedida dos convidados, que saem ao som da Dança dos Bichos. 
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