
14 às 16hs
Atividades práticas:

•	 Vivência: Reconhecendo a natureza em 
nós: com Marco Aurelio Bilibio - Instituto de 
Ecopsicologia

•	 Oficina: World Café: construindo a cidade 
que queremos para as nossas crianças e 
formação da rede pelo direito da relação da 
criança com a natureza 

•	 Cine Video Camp: Filme Território do 
Brincar, direção Renata Meirelles e  
David Reeks

16hs
Encerramento

PROGRAMAÇÃO

8:30 às 9:30
Credenciamento

9:30 às 10:50
Mesa redonda 01: Benefícios do Contato da 
Criança com a Natureza no ambiente urbano

•	 Marco Aurélio Bilibio - Instituto de 
Ecopsicologia Benefícios Emocionais e 
psicológicos do contato da Criança com a 
Natureza

•	 Bebel Barros - Programa Criança e Natureza
•	 Cleo Manhas - Rede Social Brasileira de  

Cidades Justas Democráticas e Sustentáveis 

10:50 às 11:10: 
Coffe break

11:10 `as 12:30
Mesa Redonda 2: Educação com e na Natureza

•	 Representante do ICMBio  
•	 Monica Passarinho  - Fazenda Toca
•	 Henrique Veloso  - Mangarandu

12:30 às 14:00
Almoço com exposição 
 “Varal da Experiência”

ENCONTRO 

BRASÍLIA 2018

14 de abril de 2018
9h30 às 16h

Centro de Excelência em Turismo (CET)
UnB-Campus Universitário Darcy Ribeiro 

Asa Norte, Brasília



INFORMAÇÕES PALESTRANTES 

MESA REDONDA 01: Benefícios do Contato da 
Criança com a Natureza no ambiente urbano 

•	 CLEOMAR MANHAS - Educadora, tem mes- 
trado em Educação e Políticas Públicas pela 
Universidade de Brasília (UnB) e doutorado em  
Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). Tem experiência 
em processos de educação não-formal e educa-
ção popular. Em ambos os casos acompanhou 
os processos educativos utilizados para implan-
tação de políticas públicas. É responsável pelo 
Projeto OCA - Observatório da Criança e Ado-
lescente, e articuladora do Movimento Nossa 
Brasília, integrante da Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas, Democráticas e  Sustentáveis.

•	 MARCO AURÉLIO BILIBIO CARVALHO -  
Psicólogo Clínico. Mestre em psicologia clínica e 
cultura e Doutor em  desenvolvimento susten- 
tável pela Universidade de Brasília (UnB). Diretor 
do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia e repre-
sentante para o Brasil da International Ecopsy-
chology Society.

•	 MARIA ISABEL AMANDO DE BARROS - En-
genheira Florestal e Mestre em Conservação de 
Ecossistemas pela Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz da Universidade de São Pau-

lo (ESALQ/USP), fundadora da Outward 
Bound Brasil e mãe da Raquel e do 
Beni. Desde 2015, trabalha como 
pesquisadora do programa Crian- 
ça e Natureza do Alana.

MESA REDONDA 02:  
Educação com - e na - Natureza 

•	 PAULO RUSSO - Bacharel e Licenciado em 
Geografia pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ); e Mestre em Geografia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, onde ocu-
pa o cargo de Coordenador Geral de Gestão 
Socioambiental da Diretoria de Ações Socio-
ambientais e Consolidação Territorial em Uni-
dades de Conservação.

•	 MÔNICA PASSARINHO - Bióloga pela Univer-
sidade de Brasília (UnB), permacultora, educa-
dora para sustentabilidade com especialização 
em Educação Gaia – Design para Sustentabili-
dade. Atua no Instituto Toca, onde promove a 
Alfabetização Ecológica. Iniciou seus trabalhos 
em 2005 no Instituto de Permacultura (IPOE-
MA), em Brasília. Colaborou para a construção e 
desenvolvimento do currículo, planejamento e 
execução da disciplina Green Studies da Green 
School, em Bali, na Indonésia, que culminou 
no desenvolvimento do conceito de Educação 
para Transição.

•	 HENRIQUE VELOSO - Biólogo pela UnB, 
com pesquisa em Ecologia Comportamental. 
Foi educador no Instituto de Permacultura  
(IPOEMA) e se tornou Professor de Permacul-
tura pelo Permaculture Center da Murdoch 
University, na Austrália. Foi professor de Green 
Studies na Green School, em Bali na Indonésia, 
e no Instituto Toca, tendo sempre como foco 
de pesquisa e atuação a aprendizagem com 
a natureza. Em 2017,formou-se Comandante  
de Operações de Busca e Resgate em Ambi-
ente de Selva (COBRAS) - e concluiu estágio 
de sobrevivência na selva na amazônia, com o 

objetivo de aprimorar sua experiência em 
vivências com a natureza.



ATIVIDADES PRÁTICAS 

VIVÊNCIA:  

Reconhecendo a natureza em nós: com Marco 
Aurélio Bilibio - Instituto de Ecopsicologia 

- Uma vivência sobre a história de nossa espécie no 
Planeta e sobre nossa íntima relação com as demais 
espécies que compõem conosco a Teia da Vida.

OFICINA:  

World Café: construindo a cidade que queremos 
para as nossas crianças e formação da rede pelo 
direito da relação da criança com a natureza 

- Rodas de conversa durante as quais pensaremos 
no cenário de cidade que queremos para as nossas 
crianças, e em como podemos nos engajar para 
sermos agentes dessa construção

CINE VIDEO CAMP:  

Filme Território do Brincar, direção de Renata 
Meirelles e David Reeks

O filme é um passeio pela geografia de gestos infantis 
que habitam brincadeiras de diversas regiões brasileiras. 
Gestos que contam histórias, revelam narrativas, 
constroem uma linguagem própria do brincar e nos 
apresentam a nós mesmos. Durante dois anos, os 
documentaristas Renata Meirelles e David Reeks 
viajaram pelo Brasil registrando o brincar universal de 
meninos e meninas de diferentes realidades.


