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FALANDO EM BRINCAR 

Na seção Falando em Brincar deste mês destacamos a programação do 3º. 
Festival de Cinema Infanto-juvenil Cine Caramelo, do qual o Programa de 
Extensão Universitária “Quem quer brincar?” é um dos apoiadores.  

Também fazemos uma Homenagem à Professora Leda de Albuquerque 
Maffioletti, que, em 04 em outubro de 2016, aposentou-se de suas atividades 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desligando-se da função de 
Coordenadora Adjunta do Programa de Extensão Universitária “Quem quer 
brincar?”. 

3º. Festival de Cinema Infanto-juvenil Cine Caramelo 

  

O Cine Caramelo é um festival 

para crianças, adolescentes e 

adultos que com eles convivem, 

especialmente pais e educadores 

- proporcionando momentos de 

fruição artístico-cultural de 

qualidade e reflexão sobre temas 

da infância e juventude. Diversidade Cultural, cuidados com o meio ambiente, 



valorização da amizade, afeto e amor à família, são alguns dos conteúdos trazidos pelos 

filmes e atividades do Cine Caramelo.  

  

Este ano, além da programação em Porto Alegre, o Cine Caramelo fará importantes 

itinerâncias; de 25 a 28 de outubro, estará no Complexo Cultural do CEI, em Campo Bom, 

com exibição de filmes e oficinas para crianças. Visitará duas escolas indígenas da etnia 

Mbyá Guarani, em Viamão, e a comunidade quilombola Morada da Paz, em Montenegro, 

levando uma programação especial e vivências que visam à troca de conhecimentos e 

saberes.  

  

O Festival está em sua 3ª edição e toda sua programação é gratuita.  

  

Programação: 

01 de novembro – terça-feira 

Local: Sala Redenção - Av. Eng. Luiz Englert, s/n - Campus Central UFRGS - 
Porto Alegre, RS/BR 

         Animação: Piconzé (80 min) 

Faixa etária recomendada: 8 a 11 anos 

Horário: 14h15 

         Filme: O mundo de Ulim e Oilut (13 min) + Encontro Brincante  

Horário: 16h 

O Encontro Brincante será ministrado pelo integrante da Casa das 5 
Pedrinhas (http://www.casadas5pedrinhas.com.br/), Adelson Fernandes Murta 
Filho (Adelsin). Atualmente, ele trabalha em projetos de cultura e movimento 
com jovens de comunidades rurais e em roteiros para uma série de animação 
sobre meninos e quintais. 

  

http://www.casadas5pedrinhas.com.br/


Nas palavras do brincante sobre o encontro: “As crianças transformam o nada 
em maravilhas! 

O nosso encontro para brincar é uma tentativa de reencontrar a capacidade 
criadora e transformadora que tivemos um dia e que foi gradualmente 
encoberta pelas armadilhas da vida contemporânea. 

  

O primeiro passo é um mergulho nas memórias da infância de cada 
participante. A seguir faremos trocas de histórias e lembranças. Brincaremos, 
cantaremos e construiremos brinquedos encantados com elementos da 
natureza ou com materiais que iriam para a reciclagem. 

  

Tudo muito simples como devem ser as coisas que dizem respeito às crianças. 
Tudo muito importante e essencial como a própria infância. O objetivo geral, 
específico e irrestrito do nosso encontro é brincar, conviver, reviver e seguir a 
vida em serenas alegrias.”  

  

         Filme: Território do Brincar (90 min) + Sessão comentada com Tânia 
Ramos Fortuna 

Horário: 19h 

O filme faz parte de um projeto que percorre o Brasil por comunidades 
rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, revelando o 
país através dos olhos das crianças. Um filme sobre as nuances da infância 
brasileira, com a missão de ouvir o Brasil a partir da voz das crianças. 

  

A comentarista Tânia Ramos Fortuna é professora da Faculdade de Educação 
(FACED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto 
Alegre (RS/BR), e coordenadora do Programa de Extensão Universitária 
“Quem quer brincar?”.  

  

03 de novembro – quinta-feira  

Local: Sala Redenção - Av. Eng. Luiz Englert, s/n - Campus Central UFRGS - 
Porto Alegre, RS/BR 

         Animação: Contos da Noite (84 min) 

Faixa etária recomendada: 10 a 14 anos 



Horário: 14h15 

         Animação: O mundo dos pequenininhos (94 min) 

Faixa etária recomendada: 8 a 14 anos 

Horário:16h 

         Documentário: Jonas e o circo sem lona (82 minutos) 

Horário: 19h 

  

04 de novembro – sexta-feira 

Local: Sala Redenção - Av. Eng. Luiz Englert, s/n - Campus Central UFRGS - 
Porto Alegre, RS/BR 

         Animação: As aventuras do pequeno Colombo (80 minutos) 

Faixa etária recomendada: 7 a 10 anos 

Horário: 14h15 

         Filme: A morte inventada – Alienação parental (80 minutos) 

Horário:16h 

         Documentário: Tarja Branca – A revolução que faltava (80 minutos) 

Horário: 19h 

  

07 de novembro – segunda-feira 

Local: Sala Redenção - Av. Eng. Luiz Englert, s/n - Campus Central UFRGS - 
Porto Alegre, RS/BR 

         Animações: Mostra Curta Saci – exibição de 5 curtas + Contação de 
histórias com Andriolli Costa 

Faixa etária recomendada: 8 a 11 anos 

Horário: 14h15 

         Documentário: A alma da gente (82 minutos) 



Horário: 16h 

         Documentário: Brincante – o filme (93 minutos) 

Horário: 19h 

  

08 de novembro – terça-feira 

Local: Sala Redenção - Av. Eng. Luiz Englert, s/n - Campus Central UFRGS - 
Porto Alegre, RS/BR 

         Animação: O mundo dos pequenininhos (94 min) 

Faixa etária recomendada: 8 a 14 anos 

Horário: 14h15 

         Documentário: O começo da Vida (97 minutos) 

Horário: 16h 

         Filme: Ponto Zero + Sessão comentada com o diretor José Pedro 
Goulart e o ator Sandro Alipandini 

Horário: 19h 

  

A programação completa e com mais detalhes pode ser conferida no site 

www.cinecaramelo.com.br 

Para maiores informações: festivalcinecaramelo@gmail.com 

                                                                                                                                            

                                                

http://www.cinecaramelo.com.br/
mailto:festivalcinecaramelo@gmail.com


  

Homenagem à Professora Leda de 
Albuquerque Maffioletti 

A equipe do Programa de Extensão 
Universitária “Quem quer brincar?” aproveita a 
edição deste mês para homenagear a querida 
colaboradora e também “qqbete” Professora 
Leda de Albuquerque Maffioletti (na foto, à 
esquerda), que, em 04 de outubro de 2016, 
despediu-se do Programa e das suas funções 
como professora da UFRGS, devido a sua 

merecida aposentadoria. Desejamos que este seja um momento tão 
maravilhoso e belo quanto foram todos esses anos de docência e de 
coordenação do Programa, com muita música e muita brincadeira. Estaremos 
sempre de braços abertos esperando sua visita, seus abraços e sua 
preocupação conosco. Obrigada por todos os ensinamentos e pelo 
companheirismo de sempre!  

  

  

  

 MURAL INFORMATIVO 

Espaço destinado à divulgação de eventos na área do brincar, promovidos por 
outras instituições. Envie-nos sugestões que serão selecionadas e 
oportunamente divulgadas. Atenção: informações detalhadas devem ser 
obtidas exclusivamente com a instituição promotora. O envio deve ocorrer 
preferencialmente até o dia 20 de cada mês. 

  

 IX Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología: 
Compartiendo sueños para transformar realidades 

Realização: Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana (CU) 

Período: 24 a 28 de outubro de 2016 

Local: Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana – Havana, CU 

Informações: www.psicoencuentro.uh.cu – encuentro@psico.uh.cu – 
www.facebook.com/IXEncuentro 

  

http://www.psicoencuentro.uh.cu/
mailto:encuentro@psico.uh.cu
http://www.facebook.com/IXEncuentro


 VI Encuentro Internacional de Juego, Educación y Ludotecas: 
lenguaje y ambientes para la convivencia  

Realização: Corporación Juego y Niñez (CO) 

Período: 26 a 28 de outubro de 2016 

Local: Universidad San Buenaventura – Bogotá, CO 

Fone: (571) 743.0768 

Informações: http://www.juegoyninez.org/vi-encuentro-internacional-de-
juego-educacion-y-ludotecas –  6to_encuentro@juegoyninez.org  

  

 Taller de Ludopedagogía: La insostenible levedad del juego 

Realização: ICOPSI – Instituto Costarricense de Psicodrama (CR) 

Data: 29 de outubro de 2016 

Local: La Uruca, CR 

Fone: (188) 8306.0641 

Informações: https://www.facebook.com/ICOPSI-264137876964282/ – 
icopsi@gmail.com  

  

 Lançamento do livro Brinquedos do Chão: a natureza, o imaginário e 
o brincar 

Realização: Intituto Alana e Editora Peirópolis (SP/BR) 

Data: 05 de novembro de 2016 

Local: A CASA – Museu do objeto brasileiro  – Av. Pedroso de Morais, 1216 
– São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 3472-1600 

Informações: http://alana.org.br/gandhy-piorski-lanca-livro-sobre-natureza-o-
imaginario-e-o-brincar/  

  

 JUMPS – Jogos Universitários Movidos pela Solidariedade da UFRGS 

tel:%28571%29%20743.0768
http://www.juegoyninez.org/vi-encuentro-internacional-de-juego-educacion-y-ludotecas
http://www.juegoyninez.org/vi-encuentro-internacional-de-juego-educacion-y-ludotecas
mailto:6to_encuentro@juegoyninez.org
https://www.facebook.com/ICOPSI-264137876964282/
mailto:icopsi@gmail.com
http://alana.org.br/gandhy-piorski-lanca-livro-sobre-natureza-o-imaginario-e-o-brincar/
http://alana.org.br/gandhy-piorski-lanca-livro-sobre-natureza-o-imaginario-e-o-brincar/


Realização: Divisão de Esportes da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS/BR) 

Data: 05 de novembro de 2016 – inscrições abertas até 28 de outubro 

Local: Campus Olímpico da UFRGS – Rua Felizardo, 750 – Porto Alegre, 
RS/BR 

Informações: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/inscricoes-abertas-para-
jogos-universitarios –  https://www.facebook.com/events/603504559810049/  

  

 Avaliação na Educação Infantil: Parecer descritivo e portfólio  

Realização: CAPE – Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar 
(RS/BR) 

Data: 07 de novembro de 2016 

Local: Sede do CAPE – Rua Mostardeiro, 265, cj.401 – Porto Alegre, 
RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681 

Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br  

  

 The Annual Conference of Youth Studies  

Realização: University of Helsinki, Finnish Youth Research Network, THL 
National Institute for Health and Welfare, HUMAK University of Applied 
Sciences e the Parish of Nurmijärvi (FI) 

Datas: 07 a 08 de novembro de 2016  

Local: Helsinki, FI 

Fone: (358) 20.755.2662  

Informações:  http://www.youthresearch.fi/research/the-annual-conference-
of-youth-studies – office@youthresearch.fi 

  

 II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes: 
Transformaciones Democráticas, Justicia Social y Procesos de 
Construcción de Paz 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/inscricoes-abertas-para-jogos-universitarios
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/inscricoes-abertas-para-jogos-universitarios
https://www.facebook.com/events/603504559810049/
https://capepsi.com.br/
mailto:cape@capepsi.com.br
http://www.youthresearch.fi/research/the-annual-conference-of-youth-studies
http://www.youthresearch.fi/research/the-annual-conference-of-youth-studies
mailto:office@youthresearch.fi


Realização: REDINJU – Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y 
Juventud 

Período: 07 e 11 de novembro de 2016 

Local: Manizales, CO 

Informações: http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/inicio.html – 
http://bienal-clacso-redinju-
umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/index 
–  coor.ticmanizales@cinde.org.co  

  

 Fórum – Linguagem e Ludicidade 

Realização: Centro de Ciências Humanas e Sociais – UNIVATES (RS/BR) 

Data: 10 de novembro de 2016, das 18h às 19h 

Local: Brinquedoteca do Centro Universitário UNIVATES – Rua Avelino 
Talini, nº 171 – Lajeado, RS/BR 

Fone: (51) 3714.7000, ramal 5592, ramal 5944 

Informações: http://www.univates.br/agenda/6486-forum-linguagem-e-
ludicidade6486 – eventos@univates.br 

  

 Colloque International: Penser les nouvelles problématiques 
éducatives dans une perspective internationale. Recherches en 
éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs. 

Realização: Université Paris Est  e Observatoire Universitaire International 
Education et Prévention (OUIEP) (FR) 

Período: 16 a 18 de novembro de 2016 

Local: Université Paris Est – Bonneuil-sur-Marne, FR 

Informações: http://probeduc.sciencesconf.org/resource/page/id/12 – 
http://www.ouiep.org/ – http://probeduc.sciencesconf.org/  

  

 Grupo de Psicanálise com crianças – A tecnologia e os jogos na 
psicanálise com crianças e adolescentes 

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/inicio.html
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/index
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/index
mailto:coor.ticmanizales@cinde.org.co
http://www.univates.br/agenda/6486-forum-linguagem-e-ludicidade6486
http://www.univates.br/agenda/6486-forum-linguagem-e-ludicidade6486
mailto:eventos@univates.br
http://probeduc.sciencesconf.org/resource/page/id/12
http://www.ouiep.org/
http://probeduc.sciencesconf.org/


Realização: Escola de Estudos Psicanalíticos (RS/BR) e École de 
Psychanalyse de L’enfant – Association Lacanienne Internationale (FR) 

Data: 19 de novembro de 2016 

Local: Escola de Estudos Psicanalíticos – Rua Miguel Tostes, 949, sala I – 
Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3328.4727 

Informações: http://freudlacan.com.br/ – 
https://www.facebook.com/freudylacan/  

  

 X Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire: Democracia, 
sujeitos coletivos e a Pedagogia da Esperança 

Realização: UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URI – 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus 
Santo Ângelo, UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul Campus 
Erechim, FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara, IFRS – Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul, FURG – Universidade Federal do Rio Grande 
e Unipampa – Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão (RS/BR)  

Datas: 25 e 26 de novembro de 2016 

Local: FACED – Faculdade de Educação – Av. Paulo da Gama, s/n – Porto 
Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3308.4212 

Informações: https://xseminariodialogoscompaulofreire.wordpress.com/ – 
dialogoscompaulofreire2016@gmail.com 

  

 V Seminário Nacional Educação Infantil do Campo e I Encontro de 
Arte, Cultura e Infância em Áreas Não Urbanas na Região Sul 

Realização: Centro de Ciências da Educação e Licenciatura em Educação 
do Campo da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (SC/BR), 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
Ministério da Cultura e Governo Federal (DF/BR) 

Datas: 05 e 06 de dezembro de 2016 – envio de trabalhos até 31 de outubro 

Local: Centro de Ciências da Educação da USFC – Campus Reitor João 
David Ferreira Lima, s/n – Florianópolis, SC/BR 

http://freudlacan.com.br/
https://www.facebook.com/freudylacan/
https://xseminariodialogoscompaulofreire.wordpress.com/
mailto:dialogoscompaulofreire2016@gmail.com


Informações: http://eicampo2016.ufsc.br/ – cape@capepsi.com.br  

  

 V Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias: Ética 
e Diversidade na Pesquisa 

Realização: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Educação e 
Escola (GEPIEE) e Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (SC/BR) 

Período: 06 a 09 de dezembro de 2016 

Local: Centro de Cultura e Eventos da UFSC – Rua Eng. Agronômico Andrei 
Cristian Ferreira, 570 – Florianópolis, SC/BR 

Fone: (48) 3721.4501 

Informações: http://grupeci.ufsc.br/ – 5grupeci@gmail.com 

  

 XIV International Toy Library Conference: Netherlands 2017  

Realização: ITLA – International Toy Library Association 

Período: 10 a 13 de maio de 2017 

Local: Corpus Congress Centre – Leiden, NL 

Informações: http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/08/14th-international-
toy-library-conference-netherlands-2017/ – info.itla@gmail.com 

  

 Society for the History of Children and Youth Ninth Biennial 
Conference: Transition, Transaction, and Transgression   

Realização: Society for the History of Children and Youth (US) 

Período: 21 a 23 de junho de 2017  

Local: Rutgers University – New Jersey, US  

Informações:  http://shcyhome.org/conference/ – skyhome@gmail.com – 
kristine.alexander@uleth.ca – pryan2@uwo.ca  

  

 VI Conference of the International Society for Child Indicators 

http://eicampo2016.ufsc.br/
mailto:cape@capepsi.com.br
http://grupeci.ufsc.br/
mailto:5grupeci@gmail.com
http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/08/14th-international-toy-library-conference-netherlands-2017/
http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/08/14th-international-toy-library-conference-netherlands-2017/
mailto:info.itla@gmail.com
http://shcyhome.org/conference/
mailto:SKYHOME@GMAIL.COM
mailto:kristine.alexander@uleth.ca
mailto:pryan2@uwo.ca


Realização: The International Society for Child Indicators (ISCI), McGill 
University e Université de Montréal (CA) e Oregon State University (US) 

Período: 28 a 30 de junho de 2017  

Local: Delta Montreal – Montreal, CA  

Informações:  http://www.isci2017.org/ – isci2017@mcgill.ca  

  

 Notícias Cataventus 

  A Cataventus conta com a ajuda de todos que conhecem e 
admiram a organização para o Projeto Abelink, voltado para a 
preservação das abelhas e sua importância para a produção de 
alimentos. Para isso utilizam oficinas, workshop, criação de canteiros, 
esquete teatral e outras ações. Conheça mais acessando o 
link:  https://www.facebook.com/ProjetoAbelink 

  No dia 02 de novembro de 2016 a Cataventus estará participando 
da Feira do Livro de Porto Alegre (RS/BR) e no dia 08 de 
novembro comparecerá à Feira do Livro de Carlos Barbosa 
(RS/BR). 

    Fone: (51) 3334.5155, 9902.1716 

Informações: Espaço Cataventus – Rua Barão de Itaqui, 568 – Porto 
Alegre, RS/BR 

http://www.cataventus.org.br – cataventus@cataventus.org.br 

  

 Recebemos e divulgamos: 

  

         O relatório de pesquisa realizada para a Tese de Pós-Doutorado 
de nossa “amiga de brinquedo”, Leila Peters, de Florianópolis, 
SC/BR, Jogos eletrônicos e brinquedotecas escolares: estudo 
de caso e análises comparativas entre Brasil e França, já estão 
online. A pesquisa objetivou oferecer um panorama das 
brinquedotecas brasileiras e estabelecer um estudo comparativo 
entre as brinquedotecas francesas e brasileiras a respeito do uso de 
jogos eletrônicos com crianças em idade escolar. Para acessá-los: 
http://labrinca.paginas.ufsc.br/projeto-jogos-eletronicos/relatorios-do-
projeto/  

  

http://www.isci2017.org/
mailto:isci2017@mcgill.ca
https://www.facebook.com/ProjetoAbelink
http://www.cataventus.org.br/
mailto:cataventus@cataventus.org.br
http://labrinca.paginas.ufsc.br/projeto-jogos-eletronicos/relatorios-do-projeto/
http://labrinca.paginas.ufsc.br/projeto-jogos-eletronicos/relatorios-do-projeto/


         Já se encontra disponível desde o início do mês de outubro de 
2016 a publicação avançada do 70° fascículo da revista Movimento 
(ESEFiD), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto 
Alegre (RS/BR). Entre os artigos dessa edição, encontra-se uma 
resenha sobre o documentário Tarja Branca: A Revolução que 
Faltava. A obra cinematográfica, a partir de depoimentos, discorre 
sobre a pluralidade do brincar. Para acessar essa e outras 
publicações: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721 

  

  

ACONTECEU 

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram. 

  

         No dia 22 de outubro de 2016 o Mapa da Infância Brasileira 
(MIB) proporcionou, em São Paulo (SP/BR), uma manhã de trocas 
de experiências e diálogos em torno da causa da infância. O evento 
contou com dinâmicas de integração, feira de iniciativas e rodas de 
conversas mediadas pela coordenadora da Casa de Cultura Campo 
Limpo (SP/BR), Anabela Gonçalves. O tema principal foi Qual o 
espaço público da infância?. Para saber mais: 
http://www.mapadainfanciabrasileira.com.br/cgi-
win/be_alex.cgi?acceso=T300000001809/0&nombrebd=mapadainfan
ciabrasileira&sesion=8zOBNv8QfpPsRlfLTV4jyOfhClb3Kb0z&tsalida=
SFA:1ContSinMenu.sfa  

  

         No dia 21 de outubro de 2016, aconteceu a palestra Crianças na 
educação infantil – Como escutá-las?. O evento foi realizado pelo 
Intituto Langage, em São Paulo (SP/BR) e pelo Centro de 
Educação Terapêutica – Lugar de vida, de Butantã (SP/BR). A 
palestra foi ministrada pela psicanalista Graciela Crespin e ainda 
contou com o lançamento do livro À escuta de crianças na 
educação infantil. Para maiores informações: 
http://institutolangage.com.br/  

  

         Entre os dias 08 e 10 de setembro de 2016, ocorreu a 15ª edição 
do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital 
- SBGames, em São Paulo (SP/BR). O jogo educacional SUSCity, 
produzido no Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância 
(NAPEAD), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto 

http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721
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Alegre (RS/BR), ficou entre os finalistas para premiação. O jogo em 
como objetivo pedagógico apresentar ao jogador o gerenciamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser jogado online neste 
endereço: http://www.ufrgs.br/napead/projetos/suscity/. 

  

  

                                Acesse o Informativo em versão “pdf” no 
site do Programa “Quem quer brincar?”  

http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar 

  

Fique ligado no próximo boletim informativo, a sair no mês de novembro de 
2016. 
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Este boletim informativo é enviado a 10.870 “amigos de brinquedo” 
interessados na área do jogo e educação. Se você não deseja receber nosso 
informativo, mande-nos um e-mail com o assunto REMOVER ao 
quemquerbrincar@ufrgs.br 
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