Escoteiros do Brasil e USP realizam 1º Congresso Brasileiro de Educação
Escoteira
Evento vai debater e refletir sobre a proposta educativa do Escotismo como instrumento para
o autodesenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

Entre os dias 5 e 7 de setembro, São Paulo (SP) sediará o 1º Congresso Brasileiro de
Educação Escoteira, que tem como tema “Escotismo - Educação para a vida”. O evento será
realizado em parceria com a Universidade de São Paulo, e vai contar com a presença de
grandes nomes do meio educacional e do Escotismo brasileiro e mundial. Além disso,
estudiosos, estudantes e interessados no aspecto educacional do Movimento Escoteiro
também participarão do Congresso, enriquecendo os debates e trazendo novas visões.
Com mais de 70 mil membros no Brasil e quase 40 milhões no mundo, o Escotismo
vem contribuindo, há anos, com a educação de crianças, adolescentes e jovens. No intuito de
se firmar no cenário da educação, os Escoteiros do Brasil promovem o evento que vai
apresentar, discutir e refletir sobre a proposta educativa do Escotismo, fundamentada em um
método próprio que incentiva o autodesenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.
Entre os palestrantes estão João Armando Gonçalves, presidente do Comitê Mundial
do Movimento Escoteiro, professor, com 39 anos de Escotismo e anos de atuação em áreas
de Métodos Educativos e Envolvimento Juvenil. Doutor em Ciências Políticas com estudo
sobre o Escotismo como ferramenta educacional, Eduard Vallory preside o Centro Unesco da
Catalunha, já tendo atuado como presidente do Conselho Nacional de Juventude.
Também estará presente Maria Elena Infante-Malachias, professora doutora da USP,
coordena o grupo de pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia do Conhecimento. E ainda, o
argentino Héctor Carrer, psicopedagogo, especialista em Educação Sociocomunitária, que já
foi diretor de Programa de Jovens na Associação Escoteira da Argentina e, atualmente, é
assessor educativo do projeto Experiência Escoteira, da Associação Escoteira do Equador em
parceria com Ministério de Educação do país.
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Aproximadamente 200 pessoas participarão desta edição do evento, aberto à
participação da imprensa.

Serviço:
Local: USP Leste - Av. Arlindo Bettio, 1000, Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 - São Paulo (SP)
Quando: 5 a 7 de setembro
Mais informações: (41) 9683-4603 ou escoteiros.org.br/congressodeeducacao

Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta
com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura
como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar
de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia.

Escoteiros do Brasil
Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de
cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244
são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de
1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de
216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº
3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46.
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