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A Conversa Temática é uma ferramenta de diálogo 
intergeracional que estimula a ação por meio de 
debates acerca de temas atuais e pertinentes ao 
Movimento Escoteiro e das quais podem surgir 
propostas concretas, como a elaboração de cartas 
direcionadas aos níveis Regional ou Nacional, criação 
de Grupos de Trabalho etc.

O que é?

Quem 
participa?

Escoteiros e escoteiras, seniores 
e guias, pioneiros e pioneiras, 
escotistas, dirigentes e pais 
interessados.

2
Como organizar e coordenar 
uma Conversa Temática Rede de Jovens Líderes - SP



As Conversas Temáticas costumam ocorrer na Casa 
do Escoteiro (capital de São Paulo), organizadas pelo 

Núcleo de Jovens Líderes – SP, sendo transmitidas 
sempre que possível. Contudo, a participação do Núcleo 

na organização de uma Conversa não é obrigatória.
Ela pode ser organizada de forma descentralizada pelos 

Jovens Líderes Distritais (JLDs) ou outros interessados, em 
múltiplos locais e com os mais variados temas. JLD’s são 
jovens líderes representantes de seus Distritos e da Rede, 

realizando uma ponte com o Núcleo Regional para facilitar 
a comunicação e capacitação naquela região.

Quando 
ocorre?

Em geral, acontece no terceiro sábado do mês, das 
9h30 às 12h30, mas essas são questões que podem 

ser adaptadas de acordo com a realidade de cada 
localidade e organização. 
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No caso das Conversas que ocorrem na Casa do Escoteiro, 
é fornecido um lanche gratuitamente, de forma que o 
evento também tenha custo zero para o participante. Na 
impossibilidade do fornecimento de um lanche gratuito, é 
recomendado fazer um lanche coletivo ou pedir uma quantia 
simbólica para providenciar um coffee break.

Quanto 
custa?

Quais 
temas são 

discutidos?

As Conversas Temáticas visam à discussão de temas atuais 
e pertinentes ao Movimento Escoteiro. De toda forma, é 
interessante a realização de uma consulta ao público a que 
as Conversas são destinadas, questionando quais temas 
gostariam de debater. Assim, as discussões são direcionadas 
para demandas que de fato coincidem com a realidade 
a que o debate é direcionado, além de auxiliar a equipe 
organizadora com ideias variadas. 

Alguns exemplos podem ser encontrados em:
http://www.escoteirossp.org.br/jovens-dialogam-sobre-o-
futuro-do-escotismo-na-conversa-tematica/
http://www.escoteirossp.org.br/aconteceu-na-casa-do-
escoteiro-conversa-tematica-genero-e-os-objetivos-do-
desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://www.escoteirossp.org.br/conversa-tematica-evasao-
de-jovens-em-transicao/
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É de suma importância buscar fontes sobre o tema 
a ser debatido e se inteirar a respeito, bem como 
preparar um roteiro de perguntas para estimular 

o debate caso os participantes estejam um pouco 
tímidos e, principalmente, divulgar! 

Além disso, é recomendável chamar um 
especialista ou alguém que tenha uma 

proximidade com o tema de debate para atuar 
como um facilitador, sempre que possível.

No caso dos JLD’s, não esqueça de conversar 
com seu Comissário, pedir seu apoio e avisar ao 

Núcleo para ajudarmos como for possível. Para os 
demais interessados, também é importante avisar 

o responsável da respectiva instância em que se 
quer realizar a Conversa, além  avisar o Núcleo 

para ajudarmos no que for preciso.  
Exemplo de roteiro e materiais que foram 

distribuídos aos participantes em uma Conversa: 
www.bit.ly/perguntas-conversa-tematica
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O que o 
organizador 
precisa 
fazer 
ANTES da 
Conversa 
Temática?
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De início, conduzir a abertura do evento, 
apresentar o facilitador e realizar uma 
transição para que ele ou ela se torne o 
principal condutor da Conversa Temática. Tirar 
fotos ou pedir para alguém fazê-lo, evitar que 
o debate desvie muito do assunto (é comum 
que cada um conte de sua experiência na 
Unidade Escoteira Local, mas às vezes fica tão 
específico que não contribui), observar quais 
comentários estão “chacoalhando” o grupo 
ou alguns participantes e insistir em debatê-
los, afinal a Conversa também é espaço de 
reconstrução e, no caso dos JLD’s e outros 
interessados, instigar um paralelo com o 
Distrito ou outra instância a que a Conversa 
é direcionada (o que nosso Distrito tem a ver 
com isso? O que fazemos a respeito? O que 
vemos em nosso Distrito que precisamos 
mudar?). Ao final, peça sugestões de temas e 
realize o encerramento!

O que o 
organizador 
precisa fazer 

DURANTE 
a Conversa 
Temática?
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O primeiro passo é pensar em um bom nome: 
chamativo, atraente e que resuma o tema principal a 

ser debatido. Nomes muito cumpridos ou com muitas 
terminologias costumam fazer pouco sucesso. Ainda, 
a criação de um evento no Facebook, divulgação em 
grupos de WhatsApp e em outros canais e a abertura 

de inscrições via Meu Paxtu costumam contribuir para a 
Conversa Temática criar expectativas.

O segundo passo é a divulgação de quem será o 
facilitador, junto de um currículo escoteiro. Se a pessoa 
conhece bastante do assunto, os outros reconhecerão 

isso e se esforçarão mais para participar!
O terceiro passo é realizar uma transmissão online. 

Sabemos que nem sempre todos conseguem 
comparecer aos eventos ou acompanhá-los ao vivo, 

entretanto a transmissão via Facebook ou Youtube 
(dando preferência ao primeiro) registra o evento e 

permite que mais pessoas acompanhem a Conversa 
Temática. Se conseguir viabilizar a transmissão, não 

esqueça de divulgar isso amplamente, além de fazer o 
possível para interagir com o público durante o evento, 
instigando-os a comentarem e respondendo perguntas 

que possam fazer.
Exemplo de transmissão on-line:

https://www.facebook.com/escoteirossp/
videos/1214489608661261/
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Como 
atingir o 
máximo 
possível 
de pessoas 
com a sua 
Conversa 
Temática?
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Tudo o que fazemos precisa ser registrado, afinal o 
Movimento Escoteiro está debatendo um assunto 
que também é pertinente à sociedade e isso auxilia 
a divulgação do Escotismo para fora e para dentro 
dele mesmo! Dessa forma, escreva um breve 
resumo de como foi a Conversa, quais foram os 
principais pontos debatidos, selecione algumas 
fotos e procure a equipe de comunicação de seu 
Distrito e da Região Escoteira de São Paulo para 
que o resultado do evento seja publicado nos 
meios oficiais de comunicação da Região.

O que o 
organizador 
precisa fazer 

DEPOIS da 
Conversa 
Temática?
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Entre em contato!
jovens.líderes@escoteirossp.org.br

Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP
Júlia Geiling Cardoso Falcone – Coordenadora
Rafael Henrique Roda – Coordenador
Midian Cristina Amancio – Comunicadora
Pedro Antonio Hernandez Costa – Comunicador

Colaboração
Raphael de Taranto – GE São Paulo 001/SP

Ficou com 
alguma 
dúvida?

Rede de Jovens Líderes - SP
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