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RELATÓRIO AVALIATIVO  
do Seminário “Direito de Brincar: da teoria à prática” 
10 e 11 de novembro de 2014, São Paulo 
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O Seminário realizou-se nos dias 10 e 11 de 
Novembro de 2014 nas dependências do 
SENAC São Paulo e da Biblioteca Monteiro 
Lobato, parceiras da IPA Brasil e da ABBri, 
organizadoras do evento. 

Estiveram presentes, além das presidentes 
da IPA Brasil e da ABBri, sras. Eliana Tarzia 
Iasi e Maria Célia Malta Campos, o Dr. 
Otavio  Facuri Sanches de Paiva, chefe de 
gabinete da Primeira Dama de São Paulo, 
representando a Dra. Ana Estela Haddad, o 
professor Diego Moreira, Coordenador 
técnico da área de desenvolvimento Social 
da unidade do SENAC Vila Prudente e a Dra. 
Muna Zeyn, chefe de gabinete da Deputada 
Federal Luiza Erundina. 

Vindo diretamente da Finlândia, onde atua 
na área da arte-educação e especialmente 
convidado pela coordenação do Seminário, 
o arte educador espanhol Jorge Raedó 
participou de diferentes momentos do 
Seminário, compartilhando conosco sua 
vasta experiência tanto nessa área quanto 
na da cultura da infância. 
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 O evento contou com a presença de 240 pessoas entre autoridades, 
educadores, profissionais da saúde, da cultura e da assistência social, 
gestores públicos, além de estudantes das diversas áreas. No Festival de 
oficinas contamos com a participação de 100 pessoas. 
 
A Coral da Escola Estadual Rodrigues Alves , formada por docentes do 
centro escolar e alunos do Ensino Fundamental II e E.J.A., abriu o 
Seminário. 
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 O principal objetivo do Seminário consistiu em debater os fundamentos teóricos e 
legais do Direito de Brincar, alicerçado em experiências bem sucedidas na temática, 
informando e mobilizando diferentes atores em prol da defesa do direito de brincar 
para todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma.  
 
Desse modo, a programação do evento buscou integrar aspectos teóricos e práticos 
acerca do significado do Direito de Brincar e das possibilidades para sua concretização, 
como segue:  
 
. Apresentações teóricas e relatos de experiências nas dependências do Auditório do 
SENAC São Paulo; 
 
. Oficinas lúdicas diversificadas realizadas tanto no auditório, quanto nas dependências 
externas da Biblioteca Monteiro Lobato. 
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A temática do Seminário abrangeu: 
 
. O Direito da Criança ao Brincar e à Cultura 
. Brincar - Risco ou desafio? Como os adultos consideram o brincar das crianças.  
. Brincar na escola 
. Espaço e tempo para brincar (Brincando pelo Brasil afora) 
. Brincar e saúde 
. Perfil  e formação do profissional do brincar 
 
Os painéis temáticos foram complementados com o relato de algumas experiências bem 
sucedidas de algumas entidades, as quais corroboraram as teses apresentadas pelos 
painelistas:  
 
. Museu Lazar Segall- Bebês no Museu 
. Programa O Direito de Brincar – Terre des Hommes 
. Projeto “Parquinho acessível” – Rudi Fischer 
. Brincar no hospital – Fundação José Luiz Setúbal- Hospital Sabará 
. IPA Brasil/Terre de Hommes – Projeto Brincar- Centro Ludens 
 
Complementando a primeira parte do Seminário, tivemos ainda os relatos de programas 
desenvolvidos por organizações que compartilham da defesa do direito da criança a brincar. 
Foram eles:  
  
. Rede Marista de Solidariedade – Direito de Brincar 
. Instituto Brasil Leitor – Ler é Saber 
. Red Ocara 
. Criacidade – Criança Fala 
. Revista Amag - Jorge Raedó 
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As oficinas lúdicas do segundo dia do evento constituíram um momento de 
descontração e troca de saberes por parte de todos, tanto dos arte-educadores 
responsáveis por elas quanto dos participantes.  Sua realização aconteceu em 
tendas montadas no espaço externo da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, 
parceira do evento. Foram as seguintes: 
 
ABBri - UNIFESP . Música é para criança?  
Instituto Brasil Leitor/VIVA e Deixe Viver . Contar histórias é brincar?  
IPA Brasil . Jogos e brincadeiras. Só para crianças?  
Ecobrinquedoteca do Parque - ABBRI . Brinquedo se faz em casa?                                                
IPA Brasil . Imaginar é brincar?  
Jorge Raedó  e  Red OCARA . Casa da música  
Jorge Raedó . Revista Amag!  
Red OCARA . Desenhando Você  
IPA Brasil . Rodas cantadas  
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A inovação nas oficinas ficou por conta da participação ativa de crianças, que se deu em dois 
momentos: 
- Obra de teatro-Oficina onde crianças convidadas e inscritas no CCA São José criaram a 

cenografia e a história que foi representada com a participação de todos os presentes no 
auditório da Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato. A plateia contou com a participação de 
45 participantes do Seminário e a oficina foi conduzida por Jorge Raedó. 

 
 - Durante o Festival de Oficinas, as crianças frequentadoras do parque da brinquedoteca 
participaram ativamente das mesmas. Especialmente as da “ Casa da Música” de Jorge Raedó e 
 “Desenhando você” da Red Ocara. 
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 A realização deste Seminário representou o trabalho conjunto de duas 
organizações, IPA Brasil e ABBri que desde a sua criação vêm focando na 
sensibilização, mobilização e capacitação de pessoas, com o propósito de facilitar 
o desempenho dos seus papéis, sejam eles familiares ou profissionais e 
propiciando o seu engajamento na defesa da causa que deve ser de todos aqueles 
que valorizam a infância como base para uma vida produtiva e feliz, reconhecendo 
a criança como cidadã. 
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Contando com a presença de renomados palestrantes 
nacionais e internacionais, o Seminário apresentou os 
seguintes resultados: 
  
1 – Inovou na abordagem dos direitos da infância, 
apresentando possibilidades de concretização dos 
princípios e fundamentos do brincar e da cultura da 
infância; 
  
2 – Realizou oficinas especializadas nas diferentes áreas 
relacionadas ao direito de brincar, para que os 
participantes pudessem vivenciar os princípios teóricos 
apresentados; 
  
3 – Proporcionou uma troca de saberes e fazeres para 
difundir e fortalecer o conceito de cultura da infância; 
  
4 – Discutiu os princípios éticos e metodológicos que 
regem a atividade profissional de quem atua ou pretende 
atuar na área. 
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Alguns pontos foram marcantes e suscitaram inúmeras questões e propostas que devem ser 
avaliadas pelos organizadores e autoridades presentes. São elas: 
  
. Implementar, de forma massiva, o direito a brincar e à cultura para todas as crianças, com 
projetos e programas voltados a elas; 
  
. Assegurar que todas as crianças, mesmo as institucionalizadas, tenham esse direito 
garantido; 
  
. Desenvolver políticas e programas que ofereçam possibilidades para a criança brincar tanto 
nos espaços públicos, quanto particulares. 
 
 . Dedicar especial atenção à formação especializada, em diferentes níveis, do profissional que 
deseja atuar na área do brincar; 
  
. Identificar as providências a serem adotadas para que as brinquedotecas hospitalares sejam 
efetivadas e sigam os parâmetros adequados; 
 
 . Definir os órgãos responsáveis pela avaliação e controle referentes ao funcionamento das 
brinquedotecas hospitalares, regulamentadas pela Lei Federal 11.104/2005. 
  
            
No sentido de consolidar os resultados obtidos a IPA Brasil e a ABBri construíram algumas 
propostas conjuntas: 
  
1 – Realizar uma nova edição do Seminário no ano de 2015 focando os pontos de maior 
destaque neste; 
  
 2- Ressaltar os aspetos envolvidos na formação dos agentes interessados em atuar 
profissionalmente na área do brincar; 
  
3 – Elaborar propostas conjuntas para demais parceiros (SENAC, Ministério da Saúde, 
Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria dos Direitos Humanos e outros) visando a 
realização de cursos, eventos e produção de materiais especializados. 
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Autoria imagens: IPA Brasil, Jorge Raedó e Marieta Colucci.  
 
Site Seminário http://artigo31.wix.com/direitodebrincar 
 
Para mais informações, por favor contatar: 
 

IPA BRASIL_Associação pelo Direito de Brincar e à Cultura 
Rua Deputado José Armando Affonseca 103 
Higienópolis 01239-001 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3255 4563 
www.ipabrasil.org / contato@ipabrasil.org 
 
ABBri_Associação Brasileira de Brinquedotecas 
Rua Guaiçuí 43 – sobreloja 
Pinheiros 05427-030 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5533-1513 
Brinquedoteca.net.br /  contato@brinquedoteca.org.br 
 

 

http://artigo31.wix.com/direitodebrincar
http://www.ipabrasil.org/
mailto:contato@ipabrasil.org
https://docs.google.com/forms/d/1tb45zq79fJbFcwODpSqL_z0JzLWxe_tPfeJokA1aC9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1tb45zq79fJbFcwODpSqL_z0JzLWxe_tPfeJokA1aC9g/viewform

