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O que é o evento?

O Mutirão Escotismo para Todos entra na sua Oitava Edição e desta vez trabalharemos 
o tema “Capacitismo não é normal”.
“Capacitismo” é o nome dado para toda e qualquer atitude direcionada a pessoas com 
deficiência com intenções preconceituosas, discriminatórias, excludentes ou pejorativas.

Dentro da classificação de pessoas com deficiência, existem a deficiência física, intelectual 
e sensorial. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e a Trissomia do 21 (T-21) - conhecido como Síndrome de Down 
-, também são classificados como deficiências e possuem direitos específicos para essa 
respectiva categoria. 

Essas pessoas, geralmente, precisam de auxílios externos, sejam estes realizados 
por pessoas , ou equipamentos. Além disso, elas possuem o direito à acessibilidade, 
educação, moradia e ao trabalho digno. Vale ressaltar, que as pessoas com deficiência têm 
capacidades diferentes, assim como as pessoas sem deficiência, o que as tornam diversas 
e nunca incapazes.

Neste MutEPT, convidamos todos a repensar sobre as diferentes capacidades e como o 
mundo ao nosso redor pode ser hostil com as pessoas que diferem do padrão social. 

O tema do VIII MutEPT, Capacitismo Não é Normal, traz à tona o preconceito e a 
discriminação sofridos pelas pessoas com deficiência, muitas vezes invisibilizadas pela 
sociedade. Quantas pessoas com deficiência você conhece que ocupam cargos de 
liderança? Quantas fazem parte do seu círculo social? É com essa reflexão em pauta que 
começamos a falar da luta anticapacitista, para que pessoas com diferentes capacidades 
possam ser vistas e que tenham seus direitos garantidos, trazendo à luz os termos e práticas 
corretos para que possam ser incluídas na sociedade, convivendo de igual para igual com 
as pessoas que não possuem deficiência. 

Com isso, as atividades do VIII MutEPT: Capacitismo Não é Normal têm como foco 
principal trazer a experiência da convivência dos jovens com pessoas diversas, trabalhando 
a inclusão de maneira efetiva e respeitosa, exercitando a empatia para com os outros. 
Convidamos vocês a conhecerem mais sobre o tema, deixando o mundo cada vez melhor 
do que encontramos e repensar: qual o nosso lugar na luta anticapacitista?
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O porquê do evento

Trabalhar a conscientização sobre o tema, através das fichas de atividades. Levando o 
conhecimento para que se desenvolva o respeito e a empatia para com todos.
O evento se enquadra nos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Onde?

Descentralizado

Quem pode participar?

Jovens de todos os ramos. Escotistas e Dirigentes como aplicadores e/ou participantes da
live e Roda de Conversa.

Como se inscrever?

O evento não contará com inscrições pelos participantes na seção de eventos do “Meu
Paxtu”, de maneira que, para constar a participação na ficha do jovem, a atividade deve ser
incluída nas “Atividades variáveis/especiais” pelo escotista ou responsável pelo “Paxtu” da 
seção conforme o passo a passo abaixo:
- Agenda 
- Atividades variáveis e especiais
- Nova atividade
- Nome da atividade: “8o MutEPT”
- Tipo: A que melhor se enquadrart

Após a realização das atividades, recomendamos a publicação de fotos e vídeos nas redes 
sociais com as hashtags: #MUTEPT2023 e #EscoteirosSP.

10 de março de 2023 à 20 de abril de 2023

Quando?

4 EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE 10 REDUÇÃO DAS

DESIGUALDADES 16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES
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Programa Previsto

Período de execução das atividades: 10 de março de 2023 a 20 de abril de 2023.
Live: “Capacitismo e Inclusão”  08/03/2023, às 20h.

Realização e Organização

Mais Informações 

Diretoria Mundo Melhor - Região SP

Diretoria Mundo Melhor - Região SP

Informações Gerais: mundomelhor.sp@escoteiros.org.br

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone 
para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pelas redes sociais 
dos Escoteiros SP.

Limite de Vagas

Quanto?

Não há limite de vagas

Evento gratuito com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.


