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Programação 

 

Auditório Verde 

  

8h00 às 9h00       Inscrições e welcome coffee 
   
   
9h00 às 9h30  Abertura 
  Mesa composta pelos parceiros, apoiadores e autoridades presentes 
   
   
9h30 às 11h00  Palestra sobre o Tema - A Criança e o Meio Ambiente no contexto dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)                                                                                                                

  Dra. Nilda Cosco - Natural Learning Initiative – A mudança do sistema à partir de um 

problema                                                                                                                                              

Tim Gill- Construindo Políticas Ambientais para Infância                                                          

Moderadora: Janine Dodge – IPA Brasil   

   
   
11h00 às 12h00  Painel 1 ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades 

  Painelistas: Bruna Leite - terre des hommes - O Bem Viver na Cidade: como (re)pensar um 

modo de vida alternativo à acumulação de capital e que esteja em harmonia com os 

direitos humanos e da natureza                                                                                                    

Beatriz de Paula Souza - Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade -GT 

Natureza e (des)Medicalização – A luta contra a medicalização da infância: pelo direito à 

diversidade de modos de ser, aprender e viver 

Moderadora: Eliana Tarzia Iasi – Presidente da IPA Brasil 

   
   
12h00 às 13h30                                                                                                Almoço 
   
   
13h30 às 14h30  Painel 2 ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo                                                                                                                             

da vida para todos.                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Painelistas: Nilda Cosco – Natural Learning Initiative NLI. E.E.U.U. Carolina do Norte – O 

Brincar na Natureza e o Aprendizado para todos 

Márcio Elias Rosa – Secretário Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo – Lei 

Brasileira da Inclusão  

Moderadora: Dafne Herrera - Fisioterapeuta - Faculdade de Saúde Pública e IPA Brasil 
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14h30 às 15h30  Painel 3 ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis                                                              

  Painelistas: Tim Gill - Construindo Ações Ambientais para amanhã                                                           

Irene Quintáns- IPA Brasil, red OCARA e BvL Foundation - O desenho das cidades e as 

rotinas que elas "impõem" afetam na saúde e no desenvolvimento das crianças                                                                                    

Moderadora: Janine Dodge – IPA Brasil 

   
   
15h30 às 16h00  Coffee Break 
   
   
16h00 às 17h00  Salas 3 e 4 e Auditório Verde 

  Apresentação de experiências de sucesso das organizações convidadas:                                                                                

Instituto Árvores Vivas - Natureza que somos: infância sensorial, criativa e contemplativa 

para uma sociedade plena e conectada com sua identidade                                                                                                                                                                                                                                               

Instituto Alana – Criança e Natureza      

Museu da Imaginação      

MIB Mapa da Infância Brasileira                                                                 

Itaú Social – Itaú Criança                                           

Centro Paula Souza e IPA Brasil – Qualificação Profissional em Agentes do Brincar/ 

Pesquisas Capacitação Agentes do Brincar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Moderadoras: Cleusa Sakamoto - Projeto Gênio Criador; Daniela Signorini – IPA Brasil 

   
   
17h00 às 17h10  Projeto Under the Same Sky/ Sob o Mesmo Céu 

 
 
17h10 às 17h30 

  
Encerramento 

  Marilena Flores Martins – IPA Brasil 
 
 
 

Introdução 

Em agosto de 2015 foram concluídas as negociações que culminaram na adoção, em setembro do 

mesmo ano, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por ocasião da Cúpula das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O Brasil participou de todas as sessões da negociação 

intergovernamental e é signatário do documento final. Chegou-se a um acordo que contempla 17 

Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas e os meios para a sua implementação. 
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Alguns ODS dizem respeito, mais especificamente, à qualidade de vida das pessoas, tanto na cidade 

quanto no campo, afetando diretamente a vida das famílias e, por conseguinte, das crianças, focos do 

trabalho da IPA Brasil, cujas principais ações são: informar, capacitar e mobilizar pessoas para a criação 

e a implementação de programas, projetos e políticas públicas que assegurem o exercício do direito de 

brincar, para todas as crianças, sem discriminação alguma. 

A realização deste Encontro internacional teve como principal objetivo trazer para o debate de pessoas 

e organizações, de caráter público ou privado, as diferentes possibilidades para a implementação dos 

ODS e suas metas com foco na criança, enfatizando também a efetivação do direito de brincar como 

elemento catalisador para que os ODS em destaque possam ser plenamente atingidos.  

Além das propostas inovadoras apresentadas por parte dos convidados nacionais e internacionais, 

centradas no brincar e que podem facilitar a participação da criança nas cidades, o evento propôs 

estratégias para a participação plena e efetiva de todos os atores na implementação e no 

monitoramento dos ODS, incentivando e promovendo parcerias públicas, público-privadas, privadas e 

com a sociedade civil, para um desenvolvimento sustentável, possível e eficaz. 

O I Encontro Internacional, realizado em 29 de Novembro de 2016 consolidou ainda mais a parceria 

entre a IPA Brasil e o Centro Paula Souza que já vêm oferecendo os cursos de qualificação para Agentes 

do Brincar. Foi realizado nas dependências do Centro de Capacitação da Paula Souza ao qual 

agradecemos mais esta demonstração de comprometimento com a causa da infância. 

 

Participantes 

 

Além da presidente da IPA Brasil, Eliana Tarzia Iasi, sua co-fundadora Marilena Flores Martins e o 

representante da superintendência do Centro Paula Souza, Sr. José Carlos Gomes de Oliveira, estiveram 

presentes os palestrantes: Tim Gil, doutor honorário pela Edge Hill University, em Lancashire, autor e 

pensador britânico sobre a infância; Dra Nilda Cosco, pesquisadora e diretora de Programas da Natural 

Learning Initiative- Universidade da Carolina do Norte; Dr. Marcio Fernando Elias Rosa, Secretário 

Estadual da Justiça e defesa da Cidadania de São Paulo e professor emérito da Universidade Mackenzie; 

Dra. Beatriz de Paula Souza, psicóloga e representante do Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade, Grupo de Trabalho Natureza e (des)Medicalização; Dra.Bruna Leite, advogada, com 

mestrado em direitos da criança pela Universidade de Berlim e coordenadora de terre des hommes 

Alemanha no Brasil, e Irene Quintáns, arquiteta, coordenadora da Red Ocara, consultora e vice-

presidente da IPA Brasil. 
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Tivemos também apresentação de experiências de sucesso onde participaram: Juliana Gatti Pereira 

Rodrigues - Instituto Árvores Vivas; Bebel Barros - Instituto Alana; Adriana Friedman - MIB- Mapa da 

Infância Brasileira; Milena Duarte Pereira Forte - Itaú Social e Andrea Lopes - Museu da Imaginação. 

O evento contou ainda com a presença de cerca de 120 pessoas inscritas: educadores, profissionais de 

saúde, arquitetura, cultura e assistência social, gestores públicos e representantes de instituições 

parceiras.  

 

Organização 

 

Para que o I Encontro internacional se tornasse realidade foi formada uma rede de patrocinadores e 

apoiadores que possibilitaram a vinda dos palestrantes internacionais bem como toda a estrutura do 

evento. Por essa razão, a execução do mesmo tornou-se um exemplo bem sucedido de trabalho em 

rede, um dos eixos do desenvolvimento sustentável. Essa ação que se formou ao redor do tema Criança, 

Cidade e Brincar é uma demonstração viva do que a sociedade civil, juntamente com gestores públicos e 

a iniciativa privada, pode realizar. Apresentou ainda experiências de sucesso relacionadas à temática do 

evento. 

 

Apresentação 

 

“Meio Ambiente. Boa saúde e bem-estar” 

Após a abertura feita pela Sra. Marilena Flores Martins, representando a IPA Brasil, e o Sr. José Carlos 

Gomes de Oliveira, que saudou os presentes em nome da Professora Laura Laganá, superintendente do 

Centro Paula Souza, foram apresentados os painéis I e II cuja temática teve por base o ODS número 3, 

com foco na criança e no meio ambiente no contexto dos espaços urbanos, enfatizando as mudanças do 

sistema e a construção de políticas ambientais para a infância.  
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O painel iniciou-se com a apresentação de vídeo- conferência do Professor Robin Moore (ausente do 

encontro por questões pessoais) seguido das palestras da Dra. Nilda Cosco e Tim Gill. O Professor Robin 

Moore destacou “a importância de se construir uma política ambiental para as crianças: criando locais 

saudáveis onde as crianças pequenas possam ter contato com a natureza, brincar e aprender, tornando-

se os guardiões do seu próprio desenvolvimento e protagonistas na saúde do planeta.”  

 

 

 

Tanto a Dra. Nilda Cosco quanto o especialista britânico Tim Gill destacaram que aproximar a criança da 

natureza oferece benefícios para o seu desenvolvimento e para a preservação do meio ambiente. 

Crianças que não têm essa oportunidade dificilmente conseguirão ser confiantes, independentes e 

autônomas em sua vida futura. Oferecer espaços de natureza com desafios e incertezas é de 

responsabilidade dos adultos, principalmente dos pais, cuidadores e daqueles que administram as 

cidades. Crianças precisam participar ativamente da vida de suas comunidades. 
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 As Dras. Bruna Leite e Beatriz de Paula Souza destacaram os meios e estratégias para assegurarmos 

uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades, utilizando relatos 

do Bem Viver na Cidade – de terre des hommes –, que repensa um modo de vida em harmonia com os 

direitos humanos e a natureza.  Foi ainda defendida a proposta do Fórum sobre a Medicalização da 

Educação e da Sociedade, destacando a tendência em banalizar a classificação das crianças como 

hiperativas, quando na verdade, elas necessitam de mais atividades em ambientes externos e em 

contato com a natureza. 

 

   

 

O brincar como comportamento da criança foi considerado por todos, uma estratégia, devendo ser 

especialmente valorizado, pelas inúmeras competências e habilidades que desenvolve, dentre elas as 

sócio-emocionais, que favorecem a formação dos vínculos afetivos, a aceitação de si mesmo e das 

diferenças, a empatia, a resiliência, além de facilitar o desenvolvimento da comunicação, essencial para 

a construção de relações pacíficas. As brincadeiras facilitam o aprendizado e contribuem para uma vida 

mais saudável, promovendo o bem-estar para todos. Espaços favoráveis para as crianças beneficiam as 

comunidades como um todo. 
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“Educação inclusiva e de qualidade” 

O Painel III embasado no ODS número 4 contou com a participação do Dr. Márcio Fernando Elias Rosa e 

a Dra. Nilda Cosco, que abordaram respectivamente, a Lei Brasileira de Inclusão, a educação inclusiva e 

eqüitativa de qualidade e a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Os conceitos apresentados foram complementados pela apresentação de experiências de sucesso na 

área da inclusão pelo brincar, pela Dra. Nilda Cosco, a partir da sua atuação no Natural Learning 

Initiative, por ela representado e em parceria com a comunidade local. 

 

 

 

 

“Cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis” 

O último Painel, respaldado pelo ODS número 11 ficou a cargo de Tim Gill e da arquiteta e urbanista 

Irene Quintáns, que abordaram o desenho das cidades e as rotinas que elas "impõem" afetando a saúde 

e o desenvolvimento das crianças. Ambos salientaram a necessidade de que as cidades acolham as 

crianças para que possam transitar e conviver com segurança, aprendendo a ser cidadãs. Para isso é 

preciso que criemos espaços públicos vivos e acolhedores onde pessoas de todas as idades possam se 

encontrar e oferecer modelos positivos para as crianças. Onde elas possam brincar livremente e 

aprender a história da sua comunidade com os mais velhos. 
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Um momento bastante participativo foi o da apresentação das experiências exitosas, apresentadas nas 

salas 3, 4 e no Auditório Verde. Participaram:  

 Instituto Árvores Vivas- Natureza que somos: infância sensorial, criativa e contemplativa para 

uma sociedade plena e conectada com sua identidade;                                                                                                                                                                                                              

 Instituto Alana - Criança e Natureza;  

 MIB - Mapa da Infância Brasileira; 

 Itaú Social - Itaú Criança; 

 Museu da Imaginação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Paula Souza, representado pelas professoras Judith Terreiro e Priscila Leonel apresentou o 

curso pioneiro de Qualificação Profissional em Agentes do Brincar, realizado em parceria com a IPA 

Brasil e terre des hommes, na ETEC Parque da Juventude, desde 2015. O curso, que já está com 

inscrições para a Turma 4, vem impactando positivamente os agentes capacitados, tendo sido seus 

resultados apresentados pela profissional Anna Flavia Murata, consultora na pesquisa do Programa de 

Capacitação IPA Brasil.  
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Encerrando os trabalhos foi apresentado o Projeto Sob o Mesmo Céu (Under the Same Sky), que a IPA 

Brasil vem desenvolvendo em parceria com a IPA- International Play Association e terre des hommes da 

Alemanha. O projeto, apresentado em 23 de Setembro de 2016 na sede da ONU, no Dia da Discussão 

Geral, em Genebra, buscou unir as vozes de crianças do Brasil, Moçambique, Palestina, Zimbábue, 

Escócia e Austrália e compreender suas experiências nos lugares onde cresceram suas relações com o 

ambiente em que vivem e a manutenção de seus direitos, como o direito de brincar. Susana Sakamoto 

uma das jovens participantes do projeto fez um entusiasmado depoimento sobre sua participação e foi 

exibido um vídeo com depoimentos de crianças brasileiras e suas percepções sobre o impacto do 

ambiente em suas vidas. Susana foi também a porta-voz do grupo, sensibilizando a todos com a leitura 

da carta dirigida ao Comitê dos Direitos da Criança- ONU por Maria Clara Alves de Araujo Tarzia, 

igualmente participante da pesquisa (carta Anexo I). 

 

 

 

O encerramento do evento ficou a cargo de Marilena Flores Martins e Eliana Tarzia Iasi que 

agradeceram aos presentes e apoiadores pela possibilidade de realização do evento 
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Pontos conclusivos 

 

Destacamos alguns pontos marcantes levantados pelo público participante para serem avaliados por 

todas as instituições presentes, gestores e sociedade em geral: 

 

1 – É preciso criar condições adequadas para que crianças com deficiência tenham melhores 

oportunidades de aprendizagem. Isto inclui recursos humanos qualificados além de materiais de apoio; 

 

2 - Combater o sedentarismo na infância deve ser meta de todos os segmentos da sociedade com a 

oferta de maiores oportunidades para brincar e conviver fora de casa, preferencialmente em contato 

com elementos naturais e espaços cuidados e seguros; 

 

3 - A cibercultura e o ciberespaço, o brincar estruturado e os jogos eletrônicos como substitutos do 

contato com a natureza e o brincar livre, demandam uma atitude mais efetiva por parte dos adultos que 

precisam criar alternativas e oportunidades para diminuir os excessos, levando em conta as reais 

necessidades das crianças; 

 

4 – Em nossas cidades ainda persiste o conflito entre liberdade para as crianças e segurança ao mesmo 

tempo. É preciso que gestores públicos e sociedade como um todo possam resolvê-los, para que as 

crianças tenham uma vida mais saudável e feliz; 

 

5 – É essencial o entendimento e a participação dos educadores para assegurar o direito de brincar para 

todas as crianças; 

 

6 – As crianças precisam ter assegurado o seu direito de utilizar os espaços públicos, gerando impacto 

positivo na cidade e no bem-estar delas próprias; 

 

7 - Parques e playgrounds acessíveis e inclusivos devem existir em toda a cidade em conformidade com 

normas de segurança padronizadas pela ABNT. Esta organização precisa igualmente ouvir a sociedade e 

estabelecer padrões que não conflitem com as necessidades das crianças em conviver com os riscos e 

desafios; 

 

8 – É preciso assegurar recursos financeiros, públicos e privados, para que a legislação vigente, como o 

Marco Legal da Primeira Infância, que, em seu Artigo 17 enfatiza o direito de brincar ao ar livre, possa 

fazer parte das políticas públicas voltadas às crianças, em todos os municípios brasileiros; 
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9 - O papel dos governos em seus diferentes níveis, e o da sociedade em geral deverá ser o de assegurar 

o direito de viver e conviver na cidade e brincar com segurança, para todas as crianças, em consonância 

com as metas dos Novos ODS- Objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Eles são essenciais 

para a manutenção dos direitos de todos os cidadãos e para a implementação de políticas públicas, com 

foco no desenvolvimento humano e social.  

 

Como resultado, o I Encontro Internacional da IPA Brasil e Centro Paula Souza promoveu troca 

de experiências e saberes com renomados palestrantes e profissionais nacionais e internacionais e 

discutiu práticas para implementação das ODS para o desenvolvimento de crianças e da sociedade em 

geral. A realização deste encontro representou o comprometimento da equipe da IPA Brasil com a 

promoção, preservação e proteção do direito de brincar para todas as crianças, e a nossa meta 

permanente de atuar em rede com organizações, gestores públicos e Agentes do Brincar, visando maior 

sensibilização e mobilização pela causa.  

*o I Encontro Internacional da IPA Brasil foi registrado em vídeo e será divulgado em breve.  

 

 

Equipe IPA Brasil  
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Anexo I 

Carta de Maria Clara Iasi 

(tradução versão em inglês) 

 

Comissão das Nações Unidas para os Direitos da Criança 

Dia da Discussão Geral 2016, Genebra, 23 de setembro 

 

“Direitos das Crianças e o Ambiente” 

Maria Clara Alves de Araujo Tarzia, Brasil, 14 anos 

 

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as Nações Unidas pela realização deste evento e por dar 

voz às crianças. Muito obrigada pelo convite para participar neste evento. Estou muito feliz por estar 

aqui hoje. 

Para os olhos de uma criança, o mundo se tornou muito complicado. 

Em nosso mundo, as coisas são simples e podemos fazer qualquer coisa. Nosso mundo é um mundo de 

imaginação. Somos super-heróis, bandidos, mocinhos, princesas, reis e rainhas. Nós podemos ser o 

que quisermos: um cão, um dragão, uma planta, um professor ou uma mãe. Em nosso mundo, nós 

podemos voar. Podemos viajar a qualquer lugar que desejarmos. Em foguetes nós exploramos, somos 

extraterrestres, conhecemos o universo, morremos, vivemos de novo, salvamos o mundo. Fazemos o 

impossível. 

Como conseguimos fazer tudo isso? Nós brincamos. 

Brincar é a maneira como lidamos com as coisas, a maneira como tentamos entender o nosso 

ambiente, nossas experiências e a vida neste mundo. 

Um dia, nós seremos os responsáveis a tomar as decisões difíceis. Nós seremos aqueles que irão lutar 

para fazer deste mundo um lugar melhor para se viver, para garantir a paz e o desenvolvimento 

sustentável. 

Como entendo, o amor, o cuidado e um ambiente seguro são muito importantes para que uma criança 

construa sua própria personalidade e crie sua própria autoconfiança e crenças. 

À medida que crescemos, aprendemos que as experiências vivenciadas em nossa infância são as que 

sustentam nossas vidas, nossa compreensão do mundo e nossas decisões. 

É com essas experiências, quaisquer que sejam, que nos tornamos cidadãos deste mundo e deixamos 

nosso legado aqui. 
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Qualquer criança, independentemente de onde ela nasce e da condição que vive, deve ter o direito de 

ser criança: ser respeitada e protegida, viver com a sua família, ter uma boa educação e acesso a um 

bom sistema de saúde. 

Todas as crianças deste mundo devem ter o direito de se tornar um cidadão deste mundo. 

As Nações Unidas compreenderam e abraçaram esta causa. 

O lugar e o ambiente em que uma criança nasce e vive terão um significado muito importante na sua 

vida. Se as crianças tiverem acesso a uma boa educação, poderão ter um conhecimento crítico e serem 

capazes de olhar além de seus próprios interesses e países tendo novas ideias neste mundo em 

constante mudança. 

Como vejo, as crianças desempenham o papel mais importante de todos. 

Elas não são apenas crianças a serem protegidas e respeitadas, mas representam o futuro que todos 

teremos. O que a elas é dado hoje, é o que o mundo será amanhã. 

Não se sabe como as crianças, quando adultas, serão capazes de lidar com as questões de um mundo 

que exige constantes mudanças e ideias para o seu desenvolvimento e a manutenção da vida neste 

planeta. O que é sabido, no entanto, é que um dia essas crianças serão responsáveis pelo destino de 

novas gerações. 

Mudar o mundo para melhor é uma simples equação para uma criança. Nós aprendemos como fazer 

isso brincando. 

É possível que as respostas e as ideias que movem o mundo possam ser encontradas nos sonhos e nas 

brincadeiras daqueles tempos em que todos éramos crianças? E, na nossa capacidade, como adultos, 

de fazer com que esses sonhos se tornem realidade? 

A IPA sempre acreditou e defendeu o direito das crianças de brincar. 

Há 2,2 bilhões de crianças neste mundo que hoje podem fazer o impossível brincando. Nações Unidas, 

por favor garanta que amanhã elas possam continuar a fazer o impossível. 

Por favor, coloque todos os esforços necessários para garantir que todas as Nações deste mundo 

respeitem suas crianças e seus direitos a uma vida com dignidade e oportunidades. 

 

Obrigada a todos. 

 

 

http://www.ipabrasil.org/
mailto:contato@ipabrasil.org
http://www.facebook.com/redebrincar

