
9h às 10h  

10h às 10h15

10h15 às 12h 

12h às 14h

14h às 15h

Credenciamento e Mostra de Trabalhos e Iniciativas

Abertura

Mesa de Debate 1: Infâncias 
Com Renato Noguera (Nana & Nilo), Marie Ange Bordas (Tecendo 
Saberes), Roquinho (Carretel)
Mediação: Raquel Franzim (Instituto Alana)

Intervalo para Almoço

Oficinas
1. Pipas
2. Construção de Bichinhos em Madeira
3. Produção de tintas à base de terra e pintura
4. Bike Anjo
5. Poções da Infância
6. Confecção de Comedouros Artesanais para Observação de Aves
7. Observatório do Céu
8. Corpo Brincante

Mesa de Debate 2: Segurança no Espaço Público
Murilo Cavalcanti (Secretário de Segurança Urbana do Recife), Tainá 
de Paula (Coordenadora Regional da Plataforma Brasil Cidades)
Mediação: Raquel Ribeiro (CECIP)

Visite a exposição sobre escuta das crianças no foyer!

10 de junho de 2019

uma iniciativa apoiorealização

10 E 11 DE JUNHO 2019

TEATRO SESC SENAC 

PROGRAMAÇÃO



9h às 10h  

10h às 12h 

12h às 14h

14h às 15h

15h às 16h30

17h

Credenciamento e Mostra de Trabalhos e Iniciativas 

Mesa de Debate 3: A importância da Experiência
Ilana Katz (Instituto de Psicologia da USP) e Sérgio Godinho 
(Escola da Serra)
Mediação: Paula Mendonça (Instituto Alana)

Intervalo para Almoço

Oficinas
1. Pipas
2. Construção de Bichinhos em Madeira
3. Produção de tintas à base de terra e pintura
4. Bike Anjo
5. Poções da Infância
6. Confecção de Comedouros Artesanais para Observação de Aves
7. Observatório do Céu
8. Corpo Brincante

Mesa de Debate 4: A Conexão com a Natureza no Cuidado 
Consigo, com o Outro e com a Terra
Evelyn Eisenstein (UERJ) e Cláudio Maretti (III Congresso de Áreas 
Protegidas da América Latina e Caribe)
Mediação: Leide Takahashi (Fundação Boticário)

Encerramento

Visite a exposição sobre escuta das crianças no foyer!

11 de junho de 2019 PROGRAMAÇÃO

10 E 11 DE JUNHO 2019

TEATRO SESC SENAC 

uma iniciativa apoiorealização



PALESTRANTES E MEDIADORESPALESTRANTES E MEDIADORES

Mesa de Debate 1: Infâncias

Mestre de cerimônia

FABRÍCIA DE
CARVALHO

Palestrante

RENATO 
NOGUERA

Fabrícia de Carvalho é artista, educadora graduada em pedagogia 
pela UNIRIO, brincante, cantante, produtora cultural e contadora de 
histórias. É idealizadora do Quintal de Estrelas, um quintal brincante 
e itinerante, lugar afetivo e poético de expressão, desenvolvimento e 
realização de projetos culturais, artísticos, sensoriais e educativos, que 
estão em constante e profundo diálogo com a infância, com a natureza, 
com a dimensão do humano e do sagrado, com a cultura popular, as 
cantigas e brincadeiras tradicionais. 

Renato Noguera é doutor em Filosofia pela UFRJ, tem formação Griot 
por pertencimento familiar, é professor associado da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde atua nos programas 
de pós-graduação em Educação e em Filosofia. É pesquisador do 
Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e coordenador do 
Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias. É também 
autor e roteirista de histórias infantis e desenho animado do Projeto 
Nana & Nilo, um trabalho em que  duas crianças gêmeas, uma árvore e 
um passarinho colocam as culturas afro-brasileira, africana e dos povos 
indígenas em primeiro plano, para preservação da fauna e flora.



Palestrante 

MARIE ANGE
BORDAS

Mediadora 

RAQUEL
FRANZIM

Palestrante 

ROQUE ANTÔNIO
SOARES JR. 

Marie Ange Bordas é artista, autora e mediadora cultural e trabalha 
internacionalmente na criação de projetos de arte, literatura e mídia, 
enfatizando o cruzamento de linguagens e poéticas para construir 
processos e obras colaborativas, afirmativas e críticas. Desde 2009, 
desenvolve o projeto Tecendo Saberes, de criação colaborativa de 
livros infantis em comunidades tradicionais brasileiras. Autora dos livros 
Dois Meninos de Kakuma (Ed.Pulo do Gato, 2018),  Manual das crianças 
do Baixo Amazonas e  Manual das crianças Huni Kui (Prêmio Petrobras 
Cultural, 2015), Histórias da Cazumbinha (com Meire Cazumbá, 
Companhia das Letrinhas, 2010), Manual da Criança Caiçara (Ed.
Peirópolis, 2011) e editora do Caderno Sesc_Videobrasil 09: Geografias 
em movimento (Edições Sesc São Paulo, 2013).

Raquel Franzim é educadora desde 1995, e atuou como professora, 
coordenadora pedagógica e formadora de professores. Foram 14 
anos dedicados ao ensino público na rede municipal da cidade de São 
Paulo. Especializou-se em educação para bebês e crianças pequenas. 
Tem experiência de trabalho com adolescentes e jovens em medida 
socioeducativa e qualificação profissional de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. No Instituto Alana, coordena a área de educação 
e o Programa Escolas Transformadoras do Brasil com a Ashoka. 

Roquinho é brincante, observador da cultura da infância (Brinquedos e 
Brincadeiras tradicionais da infância brasileira) e Membro Fundador da 
“Carretel”, um organismo empenhado nas questões ligadas à Educação, 
Cultura da Criança e Cultura Brasileira. Tem desenvolvido, ao longo 
dos últimos 20 anos, práticas e reflexões acerca do brincar como traço 
elementar da cultura e identidade de um povo, e sobre a importância 
do Brincar para a plenitude do desenvolvimento humano.



Mesa de Debate 2: Segurança no Espaço Público

Palestrante 

MURILO
CAVALCANTI

Palestrante 

TAINÁ DE
PAULA

Mediadora 

RAQUEL
RIBEIRO

Murilo Cavalcanti é administrador de empresas, exerce atualmente 
o cargo de Secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife. 
Especialista em políticas públicas de prevenção à violência urbana, é 
responsável pela concepção e modelo de gestão do Centro Comunitário 
da Paz (COMPAZ), equipamento público voltado para a promoção da 
cidadania, educação e cultura de paz, implantado na cidade do Recife. 
Murilo é coautor do livro As Lições de Bogotá e Medellín - Do Caos à 
Referência Mundial,  e estudioso das transformações urbanísticas, de 
cidadania e de reversão da violência urbana de Medellín na Colômbia.

Tainá de Paula é arquiteta e urbanista, ativista feminista, mãe, especialista 
em Patrimônio Cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em 
urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Atualmente, é Coordenadora Regional da Plataforma Brasil Cidades, 
integrante da Comissão para a Equidade de Gênero no Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) e presta 
assistência técnica para o Movimento dos Trabalhadores sem Teto do 
Rio de Janeiro. Integra os coletivos #partidA Feminista Intelectuais 
Negras Zacimba Gaba.

Raquel Ribeiro é cientista social e especialista em políticas públicas 
em direitos humanos. Atua há quatro anos com metodologias de 
participação infantil, e trabalhou no projeto Criança Pequena em Foco 
com as crianças da favela de Manguinhos no Rio de Janeiro.

FOTO: ANDRÉA RÊGO BARROS



Mesa de Debate 3: A Importância da Experiência

Palestrante 

ILANA
KATZ

Palestrante 

SÉRGIO
 GODINHO

Ilana Katz é psicanalista de orientação lacaniana e bacharel com 
formação de psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP), além de mestrado em Psicologia pela Universidade 
de São Paulo (USP) e doutorado pela Faculdade de Educação da 
USP. Participou do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise com 
Crianças (NEPPEC), foi colaboradora do Ministério da Saúde na área 
técnica da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas (CNSM) e membro do Comitê Nacional de Acompanhamento 
e Implementação das Políticas Públicas de Atenção ao Autismo. É 
pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Psicologia Clínica 
do Instituto de Psicologia da USP.  Coordenadora Clínica do projeto 
de extensão Refugiados de Belo Monte: atenção em Saúde Mental - 
um projeto de escuta, tratamento e documentação do sofrimento dos 
ribeirinhos atingidos pela construção da UHE Belo Monte.

Sérgio Godinho é psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e atuou na área de atendimento ao menor em situação de risco 
social, dirigindo diversas instituições. É pós-graduado em educação 
escolar, professor e tradutor de inglês premiado pela Fundação Nacional 
do Livro (1998 – “Melhor tradução infanto-juvenil”) e autor do livro A 
Nova Educação e Você (Autêntica Editora, 2007). Casado e pai de três 
filhas, é diretor e proprietário da Escola da Serra, instituição de ensino 
privada em Belo Horizonte (MG) que oferece educação infantil, ensinos 
fundamental e médio, reconhecida pelo Ministério da Educação como 
“referência em inovação e criatividade na educação básica”. Foi diretor 
pedagógico da Escola Técnica de Formação Gerencial Sebrae Minas 
de 1996 a 2002, consultor metodologista das soluções de educação do 
Sebrae Nacional e coordenador do projeto Educação Empreendedora, 
implementado na rede pública de mais de 130 municípios.



Mediadora 

PAULA
MENDONÇA

Paula Mendonça é mestre em Educação pela USP, com pesquisa sobre 
cultura da criança. É assessora pedagógica do programa Criança e 
Natureza do Instituto Alana. Atuou cerca de dez anos no Parque do 
Xingu, por meio do Instituto Socioambiental.

Mesa de Debate 4: A Conexão com a Natureza no Cuidado Consigo, 
com o Outro e com a Terra

Palestrante 

EVELYN
EISENSTEIN

Palestrante 

CLÁUDIO
MARETTI

Evelyn Eisenstein é médica pediatra, professora associada de pediatria 
e clínica de adolescentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e Diretora da Clínica de Adolescentes. Coordenadora do 
Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde (CEIIAS) 
e do Projeto ESSE Mundo Digital. Membro da Sociedade Brasileira de 
Pediatria e do Departamento Científico de Adolescência (DCA-SBP).  É 
membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro (AMRJ).

Cláudio Maretti é especialista em áreas protegidas, apoio ao 
desenvolvimento sustentável, sobretudo de comunidades locais e 
tradicionais, ordenamento territorial, relações entre a sociedade e 
a natureza, conservação da natureza e uso sustentável de recursos 
naturais, com mais de 37 anos de experiência em várias instituições e 
âmbitos, inclusive internacional. Atualmente, coordena o III Congresso 
de Áreas Protegidas da América Latina e Caribe e é vice-presidente da 
Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN) para a América do Sul. É doutor em 
geografia humana, foi presidente e diretor do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



Mediadora 

LEIDE
TAKAHASHI

OFICINA DE 
CONFECÇÃO DE PIPAS

OFICINA DE CONFECÇÃO 
DE BICHOS DE MADEIRA

Leide Takahashi é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e obteve seu doutorado trabalhando com 
impactos ecológicos e sociais do ecoturismo em áreas protegidas. 
Foi responsável pelo planejamento da arborização urbana e áreas 
verdes na Prefeitura Municipal de Maringá e professora associada da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Atuou como coordenadora e 
integrante de equipes na elaboração de planos de manejo de diversos 
parques estaduais, nacionais e também de áreas privadas. É membro 
da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN) e, atualmente, Gerente de 
Conservação da Biodiversidade na Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza.

Por Max Pipas (maxpipas.com.br), com Max da Fonseca Cardoso

Contextualização sobre a História das Pipas e sobre as descobertas 
científicas através das pipas; apresentação de modelos de pipas 
nacionais e internacionais; confecção de dois modelos de pipas simples. 

Por Flecha Artesania (www.facebook.com/flechaartesania), com 
Marcus Vinícius Marques Ferraz

Construção de bichinhos de madeira, a partir de resíduos de madeira 
e demais materiais de largo alcance. Os participantes construirão as 
peças através da troca de saberes e do compartilhamento de ideias, 
em um ambiente colaborativo, lúdico, imaginativo e divertido.

OFICINAS

Duração: 1h

Duração: 1h



OFICINA DE PRODUÇÃO DE TINTAS 
À BASE DE TERRA E PINTURA

OFICINA
POÇÕES DA INFÂNCIA

OFICINA 
BIKE ANJO

Por Quintal de Estrelas (www.facebook.com/quintaldeestrelas), com 
Mouni Guellati

Serão  abordados, de maneira sensorial, lúdica e criadora, o barro, a 
terra, a argila, suas diversas tonalidades e texturas, suas possibilidades 
de criação e expressão sensível e estética. Os participantes serão 
convidados ao toque, ao encontro com a terra, à alquimia da criação 
da tinta e à pintura em tecido cru.

Por Ser Criança é Natural (www.sercriancaenatural.com), com Ana 
Carol Thomé

Os participantes serão convidados a criar poções mágicas com um 
ingrediente principal: suas memórias de infância. Em um ambiente 
acolhedor e provocativo, teremos à disposição uma grande variedade 
de ingredientes naturais para materializar nossas experiências. Cada 
participante cria sua poção e a leva consigo.

Por Bike Anjo (bikeanjo.org/about/como-funciona), com Vivian Machado

Essa oficina tem como objetivo dar subsídios para que educadores 
tratem do tema mobilidade sustentável com seus alunos. Primeira 
etapa: apresentação sobre os benefícios da bicicleta com roda de 
conversa sobre a cidade e como nos locomovemos, além de uma 
proposta de atividade de desenho. Segunda etapa: brincadeiras com 
a bicicleta e leitura do Bicicleta Amarela. 

Duração: 1h

Duração: 1h

Duração: 1h



OFICINA CONFECÇÃO DE 
COMEDOUROS ARTESANAIS 
PARA OBSERVAÇÃO DE AVES 

OFICINA
OBSERVAÇÃO DO CÉU

Por Escola Sesc de Ensino Médio, com os Professor Gustavo Gavião

A atividade propõe uma reflexão sobre as aves que se adaptaram 
ao meio urbano e também sobre a participação da sociedade na 
melhora das condições de sobrevivência desses animais. Já foram 
observadas 34 espécies de aves somente no campus da Escola 
Sesc de Ensino Médio. A oficina oferece elementos básicos para a 
confecção de comedouros com reaproveitamento de materiais, 
como potes, garrafas, caixas de madeira, dentre outros. Além da 
criação de pontos de alimentação, a oficina visa à replicação da 
atividade em outras localidades, potencializadas pelos participantes. 
Primeira etapa: diálogos sobre as aves urbanas e sobre a diversidade 
presente em Jacarepaguá. Apresentação dos principais habitantes 
com imagens feitas na Escola Sesc de Ensino Médio. Segunda etapa: 
apresentação dos tipos de alimentação, de acordo com as espécies. 
Terceira parte: confecção de comedouros.

Por Escola Sesc de Ensino Médio, com os Professores Marcelo e Alex

As cores do céu - o objetivo é explicar as diversas tonalidades de cores 
que ocorrem no céu ao longo do dia, ou seja, como ele passa do tom 
laranja avermelhado do nascer do Sol para o azul claro que percebemos 
ao meio-dia. O experimento também será capaz de demonstrar como 
ocorre a transição do azul para o laranja-avermelhado característico do 
crepúsculo e daí para a cor preta da noite; Onde estou e para onde vou? 
- identificação dos pontos cardeais com um gnômon (haste de madeira). 
Caso o céu esteja nublado, a atividade será realizada somente com uma 
bússola para localização dos pontos cardeais magnéticos e geográficos; 
Brincando com um arco íris - o arco-íris será produzido com um pequeno 
esguicho de água por de uma mangueira instalada próxima ao local do 
evento. Os conceitos físicos serão debatidos ao longo da atividade com 
ajuda de pequenos acessórios. 

Duração: 1h

Duração: 1h



OFICINA
CORPO BRINCANTE

Por Fernando Pereira e Paulo Sobrinho

O brincar ocupa um lugar central na forma das crianças agirem, 
pensarem, sentirem e interpretarem o mundo que as cerca. Essa 
linguagem expressiva e de conhecimento, notadamente intensificada 
nos primeiros anos de vida, se inicia e se desenvolve sobretudo por 
intermédio de experiências corporais e sensoriais. Equipamentos 
simples ou elementos naturais, quando disponíveis para exploração 
diária, permitem aos professores e às crianças inventarem brinquedos 
e desafios inúmeros e com diferentes níveis de dificuldade, que 
atendem ao seu desejo de chegar adiante, indo além do que já 
dominaram, descobrindo novas maneiras de usar o corpo. Juntos 
vamos conversar e vivenciar em grupo algumas atividades e também 
responder às particularidades de cada educador(a) em seu ambiente 
de trabalho.

Horário: 9h às 10h (segunda e terça-feira)
Local: foyer de entrada do teatro

Espaço destinado a exposição de pesquisas, projetos, e iniciativas sobre o tema criança e natureza 
desenvolvidos por estudantes, grupos, coletivos, profissionais e organizações.

Local: foyer de entrada do teatro

Escutar as crianças é uma atividade que parte do entendimento de que elas são seres humanos 
com voz e expressão, diferentemente de uma concepção que considera as crianças como seres 
incompletos e em busca do que lhes falta, até se tornaram adultos. Assim, muitos processos que 
envolvem a infância têm considerado a necessidade de escutá-las, ou seja, contar com a participação 
das crianças, as maiores interessadas nos serviços, atividades e políticas a elas destinadas. Nessa 
exposição poderemos conferir dados de pesquisas e apreciar imagens e falas produzidas pelas 
crianças no processo de formulação do Plano Municipal para Primeira Infância de São Paulo, lançado 
em 2018. As oficinas de escuta da criança foram conduzidas por profissionais dos equipamentos 
públicos, treinados pelas organizações Rede Conhecimento Social e Instituto Fazendo História. As 
imagens foram gentilmente cedidas para compor essa mostra.

Duração: 1h

Mostra de Trabalhos e Iniciativas

Exposição


