Bem-vindos à IPA Brasil – Associação Brasileira pelo Direito ao Brincar e à

APRESENTAÇÃO

Cultura.

Com muita alegria, convidamos a nos conhecer, apreciando nossa missão e
filosofia, aprendendo sobre o trabalho que desenvolvemos e os seus impactos
até hoje. Temos muito caminho ainda para percorrer: atualmente, apenas
17% dos pais brasileiros concordam que brincar é importante para o
desenvolvimento das crianças na primeira infância*.
Compartilhamos as informações neste portfólio almejando inspirar a sua
participação em atividades conosco, bem como a criação de novas parcerias
em apoio à aplicação do direito de nossas crianças de brincar e ser feliz.

Cordial e divertidamente,

Janine Dodge, Presidente da IPA Brasil
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*Fonte: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e IBOPE Inteligência, Globo News 20/10/2017

Em 1961, nasceu a International Play Association (ipaworld.org), com a
missão de proteger, promover e preservar o brincar da criança como um direito
fundamental. A IPA Internacional promove ações e intercâmbios entre

QUEM SOMOS

disciplinas e setores e está presente em mais de 50 países. Para fortalecer este
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trabalho em nosso país, a IPA Brasil nasceu em 1997 como organização sem fins
lucrativos e compartilha da mesma missão, fazendo com que crianças e
adolescentes tenham oportunidades para o brincar livre e acesso à cultura e
ao lazer, com base no Artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança ONU. Trabalhamos em projetos de representatividade junto à ONU, como a
escuta de crianças Under the Same Sky, em 2016, e a aprovação do
Comentário Geral sobre o Artigo 31, em 2013.

Seguimos a filosofia de que brincar é a melhor maneira de assegurar o

NOSSA FILOSOFIA

máximo potencial de desenvolvimento de cada indivíduo. Brincar estimula a
criatividade e o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e físico da
criança e do adolescente como um todo, independente do seu grau de
capacidade. O brincar é fundamental no fortalecimento da empatia e
resiliência da criança, ajudando a criar uma cultura de paz.
O direito de brincar está assegurado internacionalmente pela Convenção das
Nações Unidas Sobre os Direitos das Crianças (Artigo 31/1989) e por seu
Comentário Geral (#17/2013) que reforça este direito.
No Brasil, o direito de brincar está presente na Constituição Brasileira (Artigo
227/1988), no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigo 16/1990),
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), na Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (2016) e no Marco Legal da Primeira Infância
(Artigo 17/2016).
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Desenvolvimento e execução de amplo Programa de Capacitação
para jovens e adultos.

O QUE FAZEMOS

Palestras e oficinas de sensibilização para pais e profissionais da
educação, saúde, assistência social, cultura, habitação, urbanismo e
meio ambiente.
Organização de seminários, workshops e palestras, de caráter
científico e educacional.
Organização de Dias do Brincar que propiciem oportunidades para o
brincar livre.
Criação e articulação de propostas para que agentes públicos
ofereçam oportunidades para o brincar livre.
Consultoria para programas que contemplem o direito de brincar.
Produção de conteúdos para ampliar o conhecimento sobre o brincar.
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A IPA Brasil produz mecanismos de comunicação para todos os públicos, incluindo crianças e jovens.

A Rede Brincar, presente nas plataformas de mídias sociais, possui mais de 13 mil seguidores. Nela, são

PUBLICAÇÕES

compartilhadas informações voltadas ao direito de brincar e à primeira infância, além de divulgação
de nossos cursos e eventos.

Participamos também do desenvolvimento de publicações visando ampliar o conhecimento sobre o
brincar. Livros como "Gigi e sua tesoura mágica", "Brincar é preciso!" e "Cidadania é preciso", de
Marilena Flores Martins, fundadora da IPA Brasil, "A descoberta do brincar", de Janine Dodge, atual
presidente da associação, além de participação em "O direito de brincar de todas as crianças", da
Rede Nacional Primeira Infância e "O direito de brincar", de terres de hommes. Em 2013, a IPA Brasil
lançou o guia bilíngue "Artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança: O Desenvolvimento Infantil e
o Direito de Brincar", para que as pessoas conheçam melhor o Artigo 31. Este guia é distribuído
gratuitamente para participantes do Programa de Capacitação.
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Membro Honorário e Integrante do Conselho Internacional da International Play Association (IPA).

RECONHECIMENTO

Membro do Comitê Organizador do Evento Anual do Programa Infância e Paz do Senado Federal.
Membro da Plataforma Latino-Americana da ONG alemã terre des hommes.
Organização de defesa dos direitos da criança e do adolescente pela Câmara Municipal de São
Paulo/SP.
Participante no Grupo de Trabalho sobre o Brincar da Rede Nacional Primeira Infância.
Inscrita no CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente).
Registrada no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).
Prêmio Ludicidade e Pontinho de Cultura do Programa Cultura Viva 2008, Ministério da Cultura/MINC
Prêmio como Pontinho de Cultura pelo projeto Espaço do Brincar, Ministério da Cultura/MINC
Ponto de Cultura do Programa Cultura Viva 2010, Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria
Estadual de Cultura de São Paulo
Ponto de Cultura do Programa Cultura Viva 2013, Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo
Selo Top Of Mind Brasil 2005/2006 como uma das ONGs mais reconhecidas do país.
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
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Desde 2000, o Programa de Capacitação da IPA
Brasil disponibiliza conteúdo especializado para que
adultos ofereçam oportunidades para crianças e
adolescentes brincarem livremente, sem qualquer discriminação.

Em 2015, a IPA Brasil criou o primeiro curso no Brasil de
Qualificação Profissional em Agentes do Brincar®.

Todos os cursos possuem a oficina "Um novo olhar sobre o brincar",
que proporciona teoria e prática sobre o tema, trazendo reflexões
e resgate de memórias afetivas sobre o brincar.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
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Com enfoque na qualidade dos profissionais envolvidos com
crianças e adolescentes e com a promoção do direito de brincar,
a IPA Brasil criou os seguintes cursos presenciais:

Agentes do Brincar®
Mediadores do Brincar®
Jovens Mediadores do Brincar®
Mediadores do Brincar Inclusivo®
Guardiões do Brincar®.

São cursos de 12 a 180 horas, além de oficinas lúdicas livres com
3 horas de duração cada.
Ainda, na modalidade à distância, o curso semipresencial Sementes do Brincar®, está em fase de
desenvolvimento.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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281
pessoas formadas em 11 turmas de Qualificação
Profissional em Agentes do Brincar®, na ETEC Parque da
Juventude, desde 2015.
Parceria de sucesso com o Centro Paula Souza Governo Estado de São Paulo e a organização
internacional terre des hommes.

Uma média de 9 alunos por vaga no vestibular!

Já estão confirmadas até 2022 mais 12 turmas,
capacitando cerca de 300 pessoas.

IMPACTOS PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO

Mais de

20 MIL
jovens e adultos capacitados
em nossos cursos e oficinas desde 2000.

100% dos alunos considera os cursos muito bom e bom.
100% dos alunos gostaria de fazer mais cursos na
IPA Brasil.

100% dos ex-alunos entrevistados em pesquisa em 2016
entendeu que os conhecimentos - brincadeiras e
metodologia - passados pelo Programa de Capacitação são
aplicáveis em qualquer ambiente.
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Em 2002, a IPA Brasil foi a organizadora da
XV Conferência Mundial da International Play Association, em São
Paulo, Brasil, contando com a presença de centenas de inscritos de
países do mundo todo. Desde então, foram realizadas palestras,

EVENTOS

workshops, seminários e encontros, impactando milhares de pessoas.

Em 2016 e 2017, a IPA Brasil realizou dois Encontros Internacionais
em parceria com o Centro Paula Souza, e com apoio de
organizações e do poder público, em São Paulo.
Foram mais de 500 participantes.

Em 2019, foram realizados mais 3 eventos: "O jovem e a
felicidade", para cerca de 150 pessoas, com foco no
protagonismo juvenil; e os seminários "Políticas Públicas
para o Brincar: Marco Legal da Primeira Infância", em
Vila Velha e Vitória/ES, para mais de 200 pessoas.
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IMPACTOS EVENTOS E
DIAS DO BRINCAR

Somente nos últimos 6 anos, a IPA Brasil
beneficiou cerca de

35 MIL
pessoas diretamente,
tanto em eventos como em Dias do Brincar.

É um impacto indireto em mais de

170 MIL
pessoas!
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PRINCIPAIS PARCERIAS

Protegendo, promovendo e preservando o direito de brincar.
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TELEFONE

+55

11

ENDEREÇO

Rua

José

3255-4563

Armando

Higienópolis,

São

Affonseca,
Paulo/SP

casa

103

01239-001

SITE

www.ipabrasil.org

FANPAGE

www.facebook.com/redebrincar

INSTAGRAM

www.instagram.com/redebrincar

