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OBJETIVO

PROGRAMAÇÃO

DATA E LOCAL

O I Seminário Criança e Natureza é pioneiro no Brasil e tem como 
objetivo trazer informações e reflexões sobre a conexão entre a 
criança e a natureza sob diferentes perspectivas: educação, saú-
de, cidades e meio ambiente.

Durante o evento, será lançado o livro “A Última Criança na Natureza”, do 
autor norte-americano Richard Louv, em sua primeira visita ao Brasil.

1. Apresentação do Projeto Criança e Natureza, do Instituto Alana;

2. Palestra com o convidado principal, o jornalista Richard Louv, 
uma das principais vozes do mundo no tema;

3. Roda de conversa com especialistas, com foco nos principais 
fundamentos e reflexões sobre o tema;

4. Vivência prática na natureza, conduzida pelo Instituto Romã e 
Instituto Arvores Vivas;

5. Roda de conversas com organizações que já promovem a cone-
xão de crianças e jovens com a natureza;

6. Lançamento do livro A Última Criança na Natureza de Richard Louv;

13 de junho em São Paulo
Auditório da Bienal, Parque Ibirapuera

8h30 às 17h30

15 de junho no Rio de Janeiro 
Teatro Tom Jobim, Jardim Botânico

8h30 às 17h30



PALESTRANTES

Cecilia Herzog
Professora de Projeto Urbano e Paisagismo na PUC-Rio, é também 
coordenadora da pós-graduação em Paisagismo Ecológico na PUC-
-Rio. É redatora do blog internacional The Nature of Cities e autora do 
livro Cidade para Todos: (re)aprendendo a conviver com a Natureza.

Daniel Becker
Médico do Instituto de Pediatria da UFRJ, especialista em homeo-
patia e mestre em Saúde Pública na área de Promoção da Saúde. 
Foi pediatra do Médicos Sem Fronteira e fundou o CEDAPS (Centro 
de Promoção da Saúde).

Léa Tiriba
Educadora-ambientalista, Professora da Escola de Educação da 
UNIRIO. Graduada em Comunicação pela UFRJ, mestre em Educa-
ção pela FGV e doutora em Educação pela PUC-Rio. Coordenadora 
do Grupo de Pesquisa “Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura 
Ambiental (GiTaKa)” e do Curso de Especialização em Docência na 
Educação Infantil (MEC-UNIRIO).

Richard Louv
Jornalista norte-americano, co-fundador do movimen-
to internacional Children & Nature Network, é o convidado 
principal do seminário. Foi quem cunhou o termo Transtorno 
do Déficit de Natureza (TDN), chamando a atenção da comunida-
de internacional para o impacto negativo da falta que a natureza 
causa na vida das crianças. Louv é autor do livro A Ultima Criança 
na Natureza (Last Child in the Woods), já traduzido para mais de 
15 línguas em 20 países, e que será lançado em português pelo 
Instituto Alana durante o seminário.

SÃO PAULO



Christiana Profice
Professora de Educação Ambiental no PRODEMA e da Universi-
dade Estadual de Santa Cruz. Tem mestrado em Desenvolvimen-
to Regional e Meio Ambiente/PRODEMA pela UESC, doutorado em 
Psicologia Social na UFRN.

Maria Amélia Pinho Pereira 
Pedagoga com formação em Cinesiologia pelo Instituto Sedes Sa-
pientiae-SP. É fundadora e orientadora da Escola Vera Cruz-SP, do 
Centro de Estudos Casa Redonda- Carapicuiba SP e da OCA- Asso-
ciação Aldeia de Carapicuiba –SP. Além disso é vice-presidente do 
Instituto Brincante-SP.

Ricardo Ghelman
Médico pediatra, é professor do curso de pós-graduação da Fa-
culdade de Filosofia da USP. Formado em medicina na UFRJ e em 
pediatria pela UERJ, fez mestrado em Anatomia na USP, Escultura 
no Centro de Artes e se especializou em Medicina Antroposófica. 
Foi professor da USP e da UNIFESP, onde co-coordenou o Núcleo 
de Medicina Antroposófica até 2014.

Suzanne Crocker
A diretora Suzanne Crocker documentou nove meses de sua vida, 
isolada com o marido e os três filhos, em uma pequena cabana no 
meio da floresta, sem estradas próximas, eletrici-
dade, água encanada, internet, tv, telefones 
ou relógios. Suzanne irá relatar como 
foi se desconectar da vida sobrecar-
regada de tecnologia e reconectar 
a família e com o ambiente na-
tural - pais com as crianças e 
as crianças com a natureza.

RIO DE JANEIRO



CASES

Outward Bound Brasil (OBB)
Organização educacional, sem fins lucrativos, pioneira mundial em 
educação experiencial ao ar livre. Presente em mais de 30 países e 
com mais de 65 anos de história, promove o desenvolvimento hu-
mano por meio de experiências desafiadoras na natureza. Desde 
2000 oferece cursos a jovens e adultos no Brasil.
Palestrante: Fabio Raimo de Oliveira

Programa Rede da Vaga Lume
Desenvolvido pela Associação Vaga Lume, faz a mediação entre edu-
cadores, escolas e ONGs da cidade de São Paulo e de comunidades 
rurais da Amazônia Legal brasileira. Trata-se de uma iniciativa de edu-
cação para o desenvolvimento sustentável, realizada por meio de um 
intercâmbio cultural a partir do tema “Nós e nosso meio ambiente”. 
Palestrante: Sylvia Guimarães

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO
Ser Criança é Natural
Promove encontros para pais e filhos, onde as crian-
ças tem um contato direto e sensível com a natureza, 
acompanhada de seus familiares, permitindo que 
os pequenos tenham a oportunidade de brincar na 
natureza como protagonistas.
Palestrante: Rita Mendonça

Instituto Moleque Mateiro (IMM) 
Criado com o objetivo de proporcionar mo-
mentos de prazer e aprendizado na natureza, 
tendo em vista a interdependência sistêmica 
entre todos os elementos que compõem o meio ambiente. Somen-
te ao se perceber como parte ativa do ambiente, o ser humano será 
capaz de desenvolver uma consciência crítica.
Palestrante: Francisco Schnoor


