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FALANDO EM BRINCAR
Na seção Falando em Brincar deste mês despedimo-nos do ano de 2016, ao
mesmo tempo em que festejamos a chegada do ano de 2017.

Adeus 2016, e que venha 2017!
Nossas atividades foram interrompidas no final de outubro de 2016, devido à
Ocupação da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul por seus estudantes, em protesto ao Projeto de Emenda
Constitucional que tramitava à época no Congresso Nacional brasileiro,
limitando os “gastos” públicos com Educação e Saúde nos próximos 20 anos.
Os estudantes também protestavam contra a Medida Provisória de Reforma do
Ensino Médio e ao Projeto de Lei “Escola sem Partido”. Durante este período, o
Movimento de Luta dos Estudantes da FACED, juntamente com outros
movimentos estudantis de ocupação de Instituições de Ensino Superior e
Escolas de Ensino Médio e professores e funcionários federais em greve,
promoveu intensa discussão e manifestações públicas sobre estes temas.
O Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”, reconhecendo a
legitimidade dos motivos que levaram aos protestos em defesa da educação
brasileira, apoiou as iniciativas nesse sentido. Porém, lamenta a demora na
desocupação do prédio e na volta às aulas, causando muitos prejuízos às suas
atividades no período.
Com o término das ocupações na UFRGS, a Brinquedoteca Universitária do
Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” estará
excepcionalmente aberta em janeiro de 2017, em horário especial, para
recebimento dos itens emprestados em 2016.
Despedimo-nos do ano de 2016 com tristeza, haja vista os impactos negativos
das medidas políticas e econômicas já aprovadas para a Educação, recebendo
com apreensão o ano de 2017, quando temas como Escola Sem Partido,
Reforma do Ensino Médio e Reforma da Previdência serão discutidos e
votados pelo Congresso Nacional brasileiro. E que venha o novo ano:
desejamos que a brincadeira nos faça mais fortes para enfrentar 2017!

Tânia Ramos Fortuna
Coordenadora Geral
Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”

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.

↘

A Brinquedoteca em ambiente de saúde: bases teóricas e práticas

Realização: ABBri – Associação Brasileira de Brinquedotecas (SP/BR)
Período: 16 a 20 de janeiro de 2017
Local: Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Liberdade – R. Galvão
Bueno, 868 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 5533.1513
Informações: http://brinquedoteca.net.br/?p=6498
– contatoabbri@gmail.com

O Brinquedista e a gestão da Brinquedoteca – facilitando o Brincar
em diferentes contextos
↘

Realização: ABBri – Associação Brasileira de Brinquedotecas (SP/BR)
Período: 16 a 20 de janeiro de 2017
Local: Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Liberdade – R. Galvão
Bueno, 868 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 5533.1513
Informações: http://brinquedoteca.net.br/?p=6503
– contatoabbri@gmail.com

↘

I International Conference on Childhood and Adolecence 2017

Realização: eventQualia e Seção de Pediatria Social da Sociedade
Portuguesa de Pediatria (PT)
Período: 26 a 28 de janeiro de 2017
Local: Centro de Congressos da Alfândega do Porto, Porto, PT
Fone: (351) 22003.5906
Informações: https://icca2017.eventqualia.net/pt/pt/ –
icca2017@eventqualia.net

↘

Formação em Psicologia Escolar

Realização: CAPE – Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar
(RS/BR)
Período: março de 2017 a julho de 2018
Local: Sede do CAPE – R. Mostardeiro, 265, cj. 401 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3516.5681
Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br

III Colóquio Franco-Latinoamericano de pesquisa sobre deficiência
– Igualdade de Direitos e Acesso a uma Vida Digna: Desafios e
Controvérsias na Questão Social da Deficiência
↘

Realização: PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(Escola de Humanidades), FADERS – Fundação de Articulação e
Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiências e
Altas Habilidades do Rio Grande do Sul (RS/BR), INS HEA - Institut National
Supérieur de Formation et et de Recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés, Programa Deficiências e
Sociedade da EHESS – Escola dos Altos Estudos e Société ALTER Société Européenne de Recherche sur le Handicap (FR)
Período: 09 a 11 de março de 2017
Local: PUCRS, Prédio 41 – Av. Ipiranga, 6681– Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3320.3680

Informações: http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/ –
coloquiofrancolatinoamericano3@gmail.com

II Seminário Nacional e I Seminário Internacional Formação
Pedagógica e Pensamento Nômade
↘

Realização: Projeto de Extensão Formação Pedagógica e Pensamento
Nômade – Interfaces, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas e
Sociais, Programa de Pós-Graduação em Ensino e Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências Exatas da UNIVATES (RS/BR)
Período: 03 a 05 de abril de 2017
Local: UNIVATES – Av. Avelino Talini, 171 – Lajeado, BR
Informações: http://www.univates.br/seminarionomade
– seminarionomade@univates.br

VIII Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do
Adolescente – Desafios da sociedade global: do nascimento até ao 1º
emprego
↘

Realização: Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa (PT)
Datas: 26 e 27 de abril de 2017 – envio de comunicação oral até 20 de
janeiro, workshop até 15 de fevereiro e pôster até 15 de março
Local: Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, PT
Informações: http://8cipca.lis.ulusiada.pt – tania.gaspar@edu.ulusiada.pt

↘

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-internationaltoy-library-conference-netherlands-2017/ – info.itla@gmail.com

69º OMEP International Conference – Early Childhood Relationships:
the Foundation for a Sustainable Future
↘

Realização: OMEP Croácia – Organização Mundial para Educação PréEscolar (HR)
Período: 19 a 24 de junho de 2017 – envio de resumos até 14 de janeiro de
2017
Local: Centro de conferências Tamaris – Opatija, Croácia
Informações: http://www.omep.hr/call_for_papers.html

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

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

VI Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e II
International Symposium on Qualitative Research
↘

Realização: Universidade de Salamanca (ES) e Universidade de Zagreb
(HR)
Período: 12 a 14 de julho de 2017 – envio de resumos até 05 de março de
2017

Local: Universidade de Salamanca – Salamanca, ES
Informações: info@ciaiq.org

↘

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
➢

Em janeiro de 2017 ocorrerá o Fórum Social e com ele, o Forinho
para as crianças. A Cataventus está buscando voluntários,
oficineiros, colaboradores e decoradores (que trabalhem com
material alternativo) além de escolas, instituições, creches
comunitárias, grupos, etc. que queiram participar desse evento. Será
dado atestado de horas de trabalho voluntário. Para saber mais o
que é o Forinho, acesse: http://cataventus.org.br/forinho
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 Mapa da Infância Brasileira (MIB), lançou sua mais recente
publicação intitulada Quem está na escuta? Diálogos, reflexões e
trocas de especialistas que dão vez e voz às crianças. Em
formato virtual, aborda a importância em ouvir, observar e dialogar
com o universo da criança. Para ler mais sobre e acessar a
publicação: http://www.mapadainfanciabrasileira.com.br/cgiwin/be_alex.cgi?Acceso=T300000001836/0&nombrebd=mapadainfan
ciabrasileira&Sesion=O1aK48Zv42sxMAIdaAP7s6i2xEv5oJk7&Tsalid
a=SFA:1ContSinMenu.sfa

∙

Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), de Porto Alegre (RS/BR), criaram um site com o objetivo

de promover interações entre os projetos e alunos da universidade.
Para acessar: http://cconcentra.com

∙

A Revista Movimento, da Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança (ESEFID), da UFRGS, Porto Alegre (RS/BR),
publicou a 22ª edição de seu editorial, na qual tem destaque o texto a
respeito da dimensão que a revista Movimento tem tomado na
comunidade científica, assim como algumas preocupações acerca do
cenário de investimentos
em Ciência e Tecnologia no Brasil. Para acessar essa e outras
publicações:
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2839

∙

A 3ª edição do Cine Caramelo, um festival de cinema para
crianças, adolescentes e adultos, aconteceu, em Porto Alegre
(RS/BR), no período de outubro a novembro de 2016. O evento
buscou proporcionar momentos de fruição artístico-cultural de
qualidade e reflexão sobre temas da infância e da juventude e contou
com o apoio do Programa de Extensão Universitária “Quem quer
brincar?”, sendo um sucesso total! Para ver um pouco como foi,
acesse: https://www.youtube.com/watch?v=7rsMn0XQB8A

∙

O Programa Formar em rede, realizado pelo Instituto Avisa lá,
de São Paulo (SP/BR), terá novas inscrições em 2017. Os
municípios participantes poderão escolher entre dois temas:
Aproximação com a cultura escrita na pré-escola, que foca em
atividades para as crianças e estratégias formativas para técnicos
que são apoiados no trabalho com diretores, coordenadores e
professores, e Programa Formar em Rede – 0a 3 anos, que tem
como objetivo pensar o papel do professor e a construção da
autonomia da criança. Para saber mais:
http://avisala.org.br/index.php/noticias/formar-em-rede-um-programade-multiplas-dimensoes/

∙

O Grupo de Pesquisa em Educação e Arte, do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFRGS, Porto Alegre (RS/BR),
acaba de lançar o 3° volume da Revista GEARTE, referente ao
período de setembro a outubro de 2016. O número é dedicado ao
tema Artes Visuais em espaços não formais de educação e conta
com artigos de pesquisadores do Brasil, Colômbia e Espanha. Para
acessar: http://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/issue/view/3002

∙

O livro digital "Fóruns de Educação no Brasil” já se encontra
disponível para distribuição e sua versão em e-book pode ser
acessada através do link http://www.mareseditores.com.br/ebooksgratuitos. A obra é uma reunião de diferentes narrativas de fóruns de
educação em atuação no Brasil e tem como uma de suas autoras
nossa “amiga de brinquedo” Maria Luiza Rodrigues Flores. Para ver
mais:
https://www.facebook.com/mareseditores/photos/a.21742400195542
2.1073741829.193788137652342/335059090191912/?type=3&theate
r

ACONTECEU
Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.

∙

No dia 1° de dezembro de 2016, o Bando de Brincantes, de
Porto Alegre (RS/BR), ofereceu um Encontro Pedagógico sobre
arte, diversidade cultural e ensino de línguas no Ensino Fundamental.
O evento ainda contou com o lançamento do livro bilíngue O macaco
bacana, que é recomendando para crianças que cursam Educação
Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, abordando o tema da
diversidade de forma lúdica e responsável. Para maiores informações
a respeito da obra:
http://www.eufacocultura.com.br/Home/Produto/3412

∙

No dia 29 de novembro de 2016 a Associação Brasileira pelo
Direito de Brincar e à Cultura (IPA-Brasil), realizou o I Encontro
Internacional com o tema: “A Criança e os Novos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) - O Brincar como elemento
catalisador”. O evento ocorreu em São Paulo (SP/BR) e teve como
objetivo discutir as diferentes possibilidades de implementação dos
ODS e suas metas, com foco na criança e propondo a efetivação do
direito de brincar como elemento catalisador. Para maiores
informações: http://www.ipabrasil.org/

∙

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2016, o Instituto Alana, de São
Paulo (SP/BR), realizou o Encontro Criança e Natureza Nordeste,
em Natal (RN/BR). O evento teve como objetivo refletir e inspirar
ações que garantam que as crianças usufruam dos benefícios que o
contato com a natureza oferece para seu desenvolvimento integral e

contou com oficinas, rodas de conversa e lançamento de livro. Para
ver mais: http://criancaenatureza.org.br/noticias/encontro-crianca-enatureza-nordeste-em-natal/

∙

No dia 26 de novembro de 2016, aconteceu mais uma edição do
Encontro com as Infâncias, promovido pelo MIB em parceria com a
UMAPAZ. Os encontros têm por objetivo promover rodas de
conversas com especialistas versados nos diversos temas pulsantes
na área da infância – as chamadas “rotas” na comunidade do MIB – e
diálogos com o público participante. O tema desse encontro foi
Transformações, tratando sobre as diversas formas de
aprendizagens e mudanças em curso, sintonizadas com os novos
tempos. Para saber mais: http://mapadainfanciabrasileira.com.br/cgiwin/be_alex.cgi?acceso=T300000001894/0&nombrebd=mapadainfan
ciabrasileira&sesion=79gWwPNQw6ciFzGT6pKRhXLy9CxfgcMg&TS
alida=SFA:1contSinMenu.sfa

∙

Nos meses de novembro e dezembro de 2016, o Instituto
Langage, de São Paulo (SP/BR), promoveu o Curso Linguagem,
Cognição e Aprendizagem, com o objetivo de apresentar a relação
indissociável entre cognição, linguagem e aprendizagem sobre o
enfoque histórico-cultural. O curso foi ministrado por Maria Helena
Palma de Oliveira, doutora em Psicologia da Aprendizagem e do
Desenvolvimento Humano pelo IPUSP – Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo. Para maiores informações a respeito do
curso, acesse: http://institutolangage.com.br/
↘
Acesse o Informativo em versão “pdf” no site do Programa
“Quem quer brincar?” ↙
http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar
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