Programação e conteúdo
Águas pela Paz – II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade

11 de janeiro
Credenciamento
Das 13h às 14h30

Mesa de abertura
Das 14h30 às 16h
Auditório 1

Momento Musical
Das 16h05 às 16h35
Auditório 1

Painel 1 - Água: Saberes e Tradições
Das 16h40 às 19h10
Auditório 1

Palestra Magna com Sri Prem Baba
Das 19h45 às 21h15
Auditório 1

12 de janeiro

PráDcas de corporeidade
Das 8h às 8h30
Auditório 1 e Auditório 2

Painel 2 – Água: Plataformas Internacionais, Pesquisa e
Inovação sob a PerspecDva Transdisciplinar
Das 8h40 às 10h40
Auditório 1

Painel 3 – Água, Gestão de Territórios e Mediação de Conﬂitos
Das 11h10 às 13h10
Auditório 1

PráDcas de corporeidade
Das 14h20 às 14h50
Auditório 1 e Auditório 2

Oﬁcinas
Das 15h às 16h30
Auditório 1, Auditório 2 e Casa de Chá

Painel 4 – Água, Educação, Arte e Cultura
Das 17h às 19h30
Auditório 1

Apresentação da prévia da Carta Águas pela Paz
Das 19h50 às 20h20
Auditório 1

Ato Ecumênico
Das 19h50 às 20h20
Auditório 1 e parte externa do Museu Nacional

13 de janeiro
ADvidade on-line
Consulta pública do texto da Carta Águas pela Paz, por meio do site
aguaspelapaz.eco.br, com o objeMvo de ampliar a parMcipação da sociedade civil na
legiMmação do documento ﬁnal do evento.

14 de janeiro
Encerramento
Fechamento do evento com a publicação da Carta Águas pela Paz no site e
encaminhamento da Carta como contribuição ao 8º Fórum Mundial da Água e Fórum
AlternaMvo Mundial da Água (FAMA 2018).

CONTEÚDO
Mesa de abertura

Momento solene que reunirá autoridades convidadas e representantes das ins4tuições
par4cipantes para realizar a abertura do evento, criar vínculos, promover alianças e dar
as boas-vindas ao público e aos palestrantes.

Momento Musical
Apresentação acús4ca de trio musical com músicos da Awaken Love Band: Vinícius
Jibhajan, George Lucena e Lucia Waleska

Apresentação da prévia da Carta Águas pela Paz
O obje4vo da carta é criar um marco para a construção do espaço de reﬂexões sobre a
água em seus vários aspectos, de forma transdisciplinar, com a contribuição dos
par4cipantes do fórum e da sociedade civil. Após a ﬁnalização, em 14 de janeiro, o
documento será encaminhado ao 8º Fórum Mundial da Água e ao Fórum AlternaMvo
Mundial da Água.

Facilitadores: Vera Catalão e Sérgio Ribeiro

Ato Ecumênico
Celebração ﬁnal, conduzida por Bené Fonteles e Maria Alice Freire, o ato ecumênico
reunirá líderes e representantes de várias tradições, religiões e crenças em um
encontro que celebrará as alianças realizadas durante o evento.

EXPOSIÇÕES
Bandeiras Estandarte
Mostra de bandeiras estandarte – “Releituras da Tradição do Divino”, do ar4sta visual
Rômulo Andrade

Águas para Vida

PAINÉIS TEMÁTICOS
Painel 1 - Água: Saberes e Tradições
O painel vai lançar reﬂexão sobre o signiﬁcado do papel histórico ancestral e cultural
que a água desempenha desde que o homem a percebeu como elemento essencial à
sobrevivência pessoal e social, bem como o impacto que essas percepções causaram
em sua própria sustentabilidade como recurso limitado da natureza.

Moderador: Marco André Schwarzstein (UNIPAZ)
Palestrantes: Monge Sato, Babalorisa Ogun Tòórikpe, Álvaro Tukano, Dom Leonardo
Ulrich Steiner, Sheikh Mohammad Al Bukai, Ruth Grinberg

Painel 2 – Água: Plataformas Internacionais, Pesquisa e
Inovação sob a PerspecDva Transdisciplinar
Este painel visa avançar sobre algumas questões, como os avanços e inovações
tecnológicos e técnicos em relação à sustentabilidade da água em uma perspec4va
transdisciplinar, além de conclamar às organizações de âmbito internacionais para que
possam atuar em uníssono com o obje4vo de transformar a água, patrimônio
estratégico da humanidade, em potencial instrumento para a promoção de uma
cultura de paz e cooperação. Nesse cenário, a pesquisa e a inovação vêm dando grande
contribuição ao apontar caminhos, perspec4vas e soluções para a superação do
cenário de crise econômica, é4ca, polí4ca e ambiental que atravessamos como
sociedade.

Moderador: Sérgio Ribeiro (Sema-DF), chefe da Unidade Estratégica de Água, da
Secretaria do Meio Ambiente

Palestrantes: Vera Catalão, Beverly Rubik (EUA), Harry Jabs (EUA), Denise Hamú,
Massimiliano Lombardo

Painel 3 – Água, Gestão de Territórios e Mediação de Conﬂitos
A água é o mais básico de todos os direitos humanos e um elemento central para os
assuntos globais e para a agenda de desenvolvimento, tendo implicações na paz e na
segurança internacionais. O obje4vo desse painel, é criar um espaço de reﬂexão para
enfrentarmos esses fatos dentro de uma cultura de integração de interesses em torno
da água, como forma de resolução não violenta dos conﬂitos, fortalecendo a cultura de
paz.

Moderador: Luiz Cláudio Oliveira (Ins4tuto Espinhaço)
Palestrantes: Anivaldo Miranda, Luiz Oosterbeek (on-line, de Portugal), Oscar Rivas
(Paraguai), Maria Silvia Rossi (Sema-DF), Willliam Ury (on-line, dos EUA)

Painel 4 – Água, Educação, Arte e Cultura
O painel tem como propósito mobilizar a reﬂexão sobre a água como sujeito e
metáfora de religação entre o indivíduo e seu ambiente, entre a pessoa e seu universo
simbólico, e apresentar experiências de processos ecoforma4vos capazes de
sensibilizar pessoas e atores sociais sobre as dimensões é4cas, esté4cas e simbólicas
deste elemento e enraizar conhecimentos sobre a água como matriz, nutriz e motriz da
vida.

Moderador: Nelton Friedrich (Agenda 2030/ONU)
Palestrantes: Bené Fonteles, Moema Libera Viezzer, Henk Van Schaik (Holanda),
Ailton Krenak, Maria Alice Campos Freire

PRÁTICAS DE CORPOREIDADE
Auditório 1 e Auditório 2

Meditação
Momento para acalmar a mente e sen4r o poder do silêncio. “Do silêncio nasce tudo o
que é belo e verdadeiro” – Sri Prem Baba

Facilitador:
Pedro Lôbo - Movimento Awaken LOVE
Awaken Love é o movimento global, criado por Sri Prem Baba, que tem a intenção de
acordar a consciência amorosa em todos os seguimentos e setores da sociedade por
meio da prá4ca do silêncio e do autoconhecimento. Pedro Lôbo é único brasileiro
cer4ﬁcado pelo Ins4tute Mindfulness (UK/USA) e mentor de novos professores no
método SIT (Six Week Intensive Tranning), que serviu de base para a implantação do
Mindfulness na empresa Google.

Corpo, Mente e Espaço Tai Chi Chuan

Serão explorados os Três Poderes Universais: eixo Céu-Terra-Vida expresso pelo corpo
humano; os três pilares da prá4ca: Forma, Mente, Respiração; a alternância entre
Cheio e Vazio expressa pelos pés e mãos: Yin/Yang; O eixo central: Coluna e Mente; as
oito direções; ﬁcando em pé: as bases; avançar e recuar; o movimento pelas mãos:
espiralando o Fio de Seda; as quatro estratégias: Tai Chi Chuan em 4 movimentos.

Facilitador:
Mestre Aristein Woo, graduado em Medicina pela UnB, especialização em Acupuntura
pela Faculdade de Ciências da Saúde - UnB, professor de Tai Chi Chuan há 28 anos,
médico acupunturista concursado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
introdutor do Tai Chi Chuan como Prá4ca Integra4va em Saúde no SUS-DF.

OFICINAS
Auditório 1, Auditório 2 e Casa de Chá

Oﬁcina I - Carta "Águas pela Paz"
Apresentação da minuta da Carta com a sistema4zação das sugestões vindas do site
para incrementar com as contribuições pela plateia do “Águas pela Paz”. O obje4vo da
carta é encaminhar ao 8º Fórum Mundial da Água e ao Fórum Alterna4vo Mundial da
Água, com as reﬂexões geradas no seminário e criar um marco para a construção do
espaço de reﬂexões sobre a água em seus vários aspectos de forma transdisciplinar.

Facilitadores: Vera Catalão e Sérgio Ribeiro

Oﬁcina II - Arte de Viver em Paz
Visa sensibilizar e despertar a consciência de que a fonte de destruição, violência e
guerra, encontra-se dentro de nós mesmos e que o potencial de paz na relação consigo
mesmo, com o outro e com a natureza é responsabilidade de cada um. A metodologia
recebeu, em 2000, o Prêmio Unesco de Educação para a Paz, em Paris.

Facilitadora:
Gabriella Alencastro, psicóloga e membro do colegiado da Unipaz-DF

Oﬁcina III - Ecopedagogia: Água como Matriz

A oﬁcina tem como obje4vo reﬂe4r os vários aspectos da água: a memória das águas,
as águas internas, água que sustenta a vida, água como a própria vida. U4liza
metodologias do projeto Água como Matriz Ecopedagógica e Escola da Natureza.

Facilitadoras:
Renata Lafetá (Escola da Natureza), professora da Secretaria de Educação do Distrito
Federal - SEEDF, educadora ambiental, diretora da Escola da Natureza.
Maria do Socorro Ibañez, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de
Brasília.
Ednéa Sanches, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF,
Educadora Ambiental, coordenadora pedagógica da Escola da Natureza.

Oﬁcina IV - Os senDdos da água: conﬂuências do imaginário
Movidos por saberes e poé4cas presentes em manifestações orais populares de
culturas diversas, a oﬁcina vai explorar a simbologia da água como fundamento da vida
e mergulhar nas conﬂuências das águas de nosso imaginário com as águas do
imaginário cole4vo.

Facilitadora:
Sumaya Dounis, contadora de histórias e pesquisadora de contos da tradição oral há
12 anos. É mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento
Sustentável-CDS da UnB

Oﬁcina V - Educação e Governança Transdisciplinar da Água
Desenvolvimento de expedição pedagógica em uma bacia hidrográﬁca, em sala,
promovendo uma reﬂexão sobre as diferentes percepções e saberes na construção de
um processo de governança da água. Os par4cipantes vão exercitar a percepção
complexa e a atuação transdisciplinar, zelando pela sustentabilidade da bacia e de suas
águas a par4r das dimensões: ecológica e ambiental, social e cultural, econômica e
tecnológica, polí4ca e jurídica.

Facilitadoras:
Rita Silvana, pedagoga; MSc. Engenheira Ambiental; Dra. em Educação. Professora da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Brasília;
Roseane Palavizini, pesquisadora do GTHidro - Grupo de Pesquisa Transdisciplinar em
Governança de Bens Comuns e do Território; Esp. Planejamento, Gestão e Educação

Ambiental; Esp. Psicologia Analí4ca – Terapia Junguiana; Dra. Em Engenharia
Ambiental; Pós-doutora em Educação para Difusão da Ciência Antár4ca.

Oﬁcina VI - Estamparia Manual em Tecido
A oﬁcina será dividida em 3 momentos: o primeiro com a técnica de sopro e máscara
sobre seda mista ou algodão; A segunda parte com impressão da 4nta sobre o tecido; e
a terceira parte com uso das duas técnicas anteriores sobrepostas e aquareladas.

Facilitador:
André Lafetá, ar4sta plás4co, formado em Licenciatura Plena em Educação Arxs4ca,
gerente de Estudos e Projetos – IBRAM. Consultor do SEBRAE na área de estamparia.

MESTRES DE CERIMÔNIA
Aline Castro, jornalista, mastercoach e mentora com cer4ﬁcação internacional em
Eneagrama, Hipnose Clássica e Ericksoniana, Análise Transacional, Ayurveda, Reiki e
Programação Neurolinguís4ca.
João Signorelli, ator, apresentador e mestre de cerimônia das duas úl4mas vindas de
sua San4dade Dalai Lama.

MODERADORES
Luiz Cláudio Oliveira, ambientalista, um dos idealizadores do projeto de
reconhecimento da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço .
Marco André Schwarzstein, membro do colegiado da Unipaz-DF e representante do
Woolger Council para o Brasil e América La4na.
Nelton Friedrich, atua na implementação da AGENDA 2030 – Transformando Nosso
Mundo, com os 17 Obje4vos de Desenvolvimento Sustentável e metas de redução das
emissões dos gases de efeito estufa e o aquecimento do planeta.
Sérgio Ribeiro, chefe da Unidade Estratégica de Água, da Secretaria do Meio Ambiente
do Distrito Federal.

PALESTRANTES

Ailton Krenak, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) dedicado ao
movimento indígena.
Álvaro Tukano, diretor do Memorial dos Povos Indígenas e professor, mentor e
fundador da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro/FOIRN.
Anivaldo Miranda, jornalista, presidente do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio São
Francisco, coordenador adjunto do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográﬁcas
do Brasil.
Babalorisa Ogun Tòórikpe, mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe,
fundador da comunidade religiosa Ilé Asé Opo Osogunlade, comunidade referência em
desenvolvimento social.
Bené Fonteles, ar4sta visual, escritor e compositor, curador de artes visuais e música.
Coordenador do movimento Ar4stas pela Natureza.
Beverly Rubik, Ph.D. em Biozsica pela Universidade da Califórnia.
Denise Hamú, CEO da WWF Brasil e representante da ONU Meio Ambiente no Brasil.
Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB.
Harry Jabs, cien4sta e engenheiro do Ins4tute for Fron4er Science em Oakland,
Califórnia.
Henk Van Schaik, membro do Conselho de Administração da Water Partner Founda4on
e Embaixador da Água e Património da ICOMOS NL.
Luiz Oosterbeek, secretário-geral do Conselho Internacional de Filosoﬁa e Ciências
Humanas e da União Internacional das Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas
Coordena cursos de Mestrado e de Doutoramento em Arqueologia, Gestão Cultural e
Gestão do Território.
Maria Alice Campos Freire, curadora e fundadora do Centro de Medicina da Floresta,
membro do Conselho Internacional das 13 Avós Na4vas.
Maria Silvia Rossi, subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento da
Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal, coordenadora-geral e
técnica do Zooneamento Econômico Ecológico do DF.
Massimiliano Lombardo, oﬁcial de Meio Ambiente do Setor de Ciências Naturais da
UNESCO no Brasil.
Moema Libera Viezzer, socióloga, consultora especializada em relações de gênero e
meio ambiente. Na Rio’92 coordenou o processo de criação do Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades sustentáveis e Responsabilidade Global.
Monge Sato, monge-residente no Templo Shin Budista, formado pela USP em
economia, direito e sociologia. Foi pioneiro nos diálogos inter-religiosos.

Oscar Rivas, fundador e membro da ONG Sobrevivência. Especialista em cidades
resilientes, convidado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para a
construção de documentos de posição no processo em direção a HABITAT III desde
março de 2016.
Ruth Grinberg, psicóloga transpessoal, preside o grupo Shirat de mulheres da
Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB), onde é responsável pelo departamento
de Ensino.
Sheikh Mohammad Al Bukai, diretor dos Assuntos Islâmicos da União Nacional das
En4dades Islâmicas do Brasil (UNI).
Sri Prem Baba, líder espiritual e humanitário idealizador do movimento global Awaken
LOVE.
Vera Catalão, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília na área de
Educação Ambiental e Ecologia Humana.
William Ury, cofundador do Programa de Negociação de Harvard, renomado
especialista em negociação e mediação a nível global. Conselheiro sênior do Harvard
Nego4a4on Project.

