
 

 

 

 

FALANDO EM BRINCAR 

Na seção Falando em Brincar desse mês, destacamos o evento alusivo às comemorações da 19ª 

Edição do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) (RS/BR). Antecipamos a divulgação 

do evento para favorecer a mais ampla participação de nossos “amigos de brinquedo”.    

 

Conversa com quem gosta de brincar sobre monstros e ladrões:  

a verdade sobre o desenvolvimento humano 

Como o objetivo geral de formar educadores na perspectiva lúdica, o Programa de Extensão 

Universitária “Quem quer brincar?”, da (FACED/UFRGS) (RS/BR), desde 1999 desenvolve ações de 

educação continuada de caráter teórico-prático direcionadas a formar para brincar e para valorizar o 

brincar.  

Ao longo destes anos, formando alguns milhares de educadores através de suas atividades de 

formação lúdica, o Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” tem colaborado para 

instaurar, fortalecer e difundir inovadoras e audaciosas experiências pedagógicas pautadas pela ênfase 

na valorização da brincadeira. 

Entre essas atividades, destacam-se as “Conversas com quem gosta de brincar”, que 

consistem de palestras abertas à comunidade em geral, gratuitas, proferidas por profissionais 

convidados a apresentar suas experiências e investigações em torno das relações entre Jogo e 

Educação.  

No dia 03 de outubro de 2017, para comemorar seu 19º ano de atividades, o Programa de 

Extensão Universitária “Quem quer brincar?” realizará a palestra “Conversa com quem gosta de 

brincar com monstros e ladrões: a verdade sobre o desenvolvimento humano”, com o Dr. Celso 

Gutfreind (Porto Alegre/RS).  

Celso Gutfreind é psiquiatra e psicanalista de adultos e crianças pela Sociedade Brasileira de 

Psicanálise de Porto Alegre, autor de artigos científicos e mais de trinta livros de poemas, contos 

infanto-juvenis e ensaios, entre eles O terapeuta e o lobo: a utilização do conto na psicoterapia da 

criança e Vida e arte: a expressão humana na saúde mental (Editora Casa do Psicólogo). 

Na ocasião, haverá comercialização de livros do autor, entre eles Monstros e ladrões, publicado 

recentemente pela Editora Edelbra, com ilustrações de Paulo Thumé, e, ao final da palestra, sessão de 

autógrafos. 

Data: 03 de outubro de 2017 

Público-alvo: educadores em geral e estudantes na área da Educação 

INFORMATIVO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “QUEM QUER BRINCAR?” 

Ano XVI, nº 164 – 25 de julho de 2017 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 



Horário: 18h30min às 20h 

Local: Sala 102 da Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n – Porto Alegre, 

RS/BR 

Realização: Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR) 

Fone: (51) 3308.3432  

Informações: https://www.ufrgs.br/quemquerbrincar/ – quemquerbrincar@ufrgs.br 

Atividade gratuita, sem inscrição prévia. 

 

Aproveite para conferir o vídeo da nossa última “Conversa com quem gosta de brincar sobre 

infância, cultura e crianças”, realizada em maio de 2017. A conversa contou com participação dos 

professores Rodrigo Saballa Carvalho (FACED/UFRGS), Cilene Canda (FACED/UFBA) e Leila Franca 

Soares (FACED/UFBA). Para assistir o vídeo acesse: https://youtu.be/mYyf-stA8JU 

 

  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. 

 

 Formação em Psicologia Escolar 

Realização: Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar (CAPE) (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  

 

 Exposição Paisagens da Memória: cidades e corpos em movimento 

Realização: Museu da UFRGS, Centro de Memória de Esporte (CEME) da Escola Superior de 

Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) e Pró Reitoria de Extensão (PROREXT) (RS/BR) 

Período: maio de 2017 a março de 2018 

Local: Museu da UFRGS – Av. Osvaldo Aranha, 277 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3308.1947 

Informações: http://www.ufrgs.br/museu – https://www.facebook.com/museu.ufrgs  

 

 Colônia de férias no Museu dos Brinquedos 

Realização: Museu dos Brinquedos (MG/BR) 

Período: 24 a 28 de julho de 2017 
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Local: Museu dos Brinquedos – Av. Afonso Pena, 2564 – Belo Horizonte, MG/BR 

Fone: (31) 3261. 3992 ou (31) 3146.9633 

Informações: http://www.museudosbrinquedos.org.br/programacao  

 

 Formação Pedagógica: o lugar do brincar em nossas vidas 

Destacamos a participação da Profª. Drª Tânia Ramos Fortuna, coordenadora geral do Programa 

de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”.  

Realização: Ciranda Rede de Escolas Infantis (RS/BR) 

Data: 29 de julho de 2017 

Local: Colégio Assunção – R. Dom Bosco, 103 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: rejanejardimfraga@gmail.com  

 

 Contação de Histórias – Viaje nesta leitura. Construindo infâncias possíveis: o contador que 

há em cada educador e criança 

Realização: Revista Direcional Educador (SP/BR) 

Data: 19 de agosto de 2017 

Local: Av. Bernardinho de Campos, 79 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 2372.3992 ou (11) 98486.1117 

Informações: http://www.direcionaleducador.com.br/cursos – contato@leituraprima.com.br  

 

 Cursos de Expansão Cultural – A arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade 

Realização: Instituto Sedes Sapientiae (SP/BR) 

Período: 17 de agosto a 09 de novembro de 2017  

Local: Instituto Sedes Sapientiae – Rua Ministro Godói, 1484 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 3866.2730 

Informações: http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/a-arte-de-contar-e-ouvir-historias-na-

contemporaneidade/ –  sedes@sedes.org.br 

 

 Curso de Revisão de Psicoterapia Corporal com Crianças e Adolescentes (destinado a 

psicólogos que concluíram os cinco módulos) 

Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR) 

Datas: 18 e 19 de agosto de 2017  

Local: London Flat – Al. Jaú, 135 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (17) 3232.1203 

Informações: http://www.brasildarocha.com.br/pt/ – brasildarochapsi@gmail.com – 

bsrocha@terra.com.br – https://www.facebook.com/clinicabrasildarocha  
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 Orientação Profissional no Cotidiano Escolar  

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

Data: 19 de agosto de 2017 

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  

 

 Vem Ser: Psicologia Positiva para a promoção de saúde de aposentados 

Realização: Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RS/BR) 

Período: início dos grupos em 28 de agosto e 09 de outubro 

Local: Prédio de Psicologia da UFRGS – Rua Ramiro Barcelos, 2600– Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 99834.5174 ou (55) 98163.1201 

Informações: https://www.ufrgs.br/prorext/programa-vem-ser-psicologia-positiva-para-a-promocao-

de-saude-de-aposentados-esta-com-inscricoes-abertas/ –  helen.durga@gmail.com 

 

 IV Jornada Estadual de Psicologia Escolar 

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

Data: 02 de setembro de 2017 – envio de trabalhos até 15 de agosto 

Local: Auditório da Faculdade Monteiro Lobato – Rua dos Andradas, 1180 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681  

Informações: http://www.capepsi.com.br/jornada  – cape@capepsi.com.br 

 

 Seminário Internacional: a antropologia dual em relação com a psicologia e com a experiência 

religiosa 

Realização: Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo 

(USP) (SP/BR) 

Datas: 04 e 05 de setembro de 2017 

Local: Auditório Carolina Bori, Bloco G, Instituto de Psicologia da USP – Av. Mello Moraes, 1721 – 

São Paulo, SP/BR 

Informações: https://goo.gl/forms/T1LYJ73KpSzbitmO2 

 

 V Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade 

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

Período: 11 a 15 de setembro de 2017  

Local: Centro Universitário UNIVATES – Av. Avelino Talini, 171 – Lajeado, RS/BR 

Informações: https://www.univates.br/evento/dialogos-na-contemporaneidade  
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 VIII Encontro Nacional de Educação e Ludicidade (ENELUD) e I Encontro Internacional de 

Educação e Ludicidade (EIELUD) 

Destacamos a presença da Profª. Drª Tânia Ramos Fortuna no evento, participando da mesa 

sobre Ludicidade, educação e formação de professores para a educação básica. Também 

destacamos a participação do Prof. Dr. Gilles Brougère, da Universidade Paris XIII – Sorbonne 

(FR), e da Drª Maria Conceição Lopes da Universidade de Aveiro, Portugal (PT). 

Realização: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Faculdade de Educação (FACED/UFBA) e 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade (GEPEL) (BA/BR) 

Período: 13 a 16 de setembro de 2017 

Local: Reitoria e Faculdade de Educação da UFBA – Salvador, BA/BR 

Informações: http://www.enelud.faced.ufba.br/ – eneludgepel@gmail.com  

 

 VIII International Korczak Conference: The child, the subject, the agent, the citizen, the person 

Realização: International Korczak Association (PL) 

Período: 13 a 16 de setembro de 2017  

Local: Warsaw, PL 

Informações: https://www.korczak2017.com/ – IKAconference2017@gmail.com 

 

 V Seminário sobre Síndrome de Down 

Realização: EducaAção (RS/BR) 

Data: 16 de setembro de 2017 

Local: Kinder Centro de Integração da Criança Especial – R. Marcone, 421 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3019.9630 ou (51) 99639.8947  

Informações: marilene@educaacaors.com.br  

 

 XII Bienal Internacional del Juego: Divina Mezcla versiones para (re)ArMar 

Realização: Centro de Formación e Investigación en Ludopedagogía LA MANCHA (UY) 

Período: 15 a 19 de setembro de 2017 

Local: Montevidéu, UY 

Fone: (+598) 2480.7779 

Informações: https://xiibienaldeljuego.wordpress.com/ – bienaldoce2017@mancha.org.uy  

 

 Cursos de Expansão Cultural – Psicodrama Lúdico Corporal, Terapêutico e Socioeducacional 

Realização: Instituto Sedes Sapientiae (SP/BR) 

Período: 19 de setembro até 21 de novembro de 2017  

Local: Casa Instituto Sedes Sapientiae – Rua Ministro Godói, 1484 – São Paulo, SP/BR 
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Informações: http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/psicodrama-ludico-corporal-terapeutico-e-

socioeducacional-curso-novo/ – sedes@sedes.org.br 

 

 I Simpósio Nacional sobre Epistemologia Qualitativa e Subjetividade  

Realização: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Universidade de Brasília (UnB) (DF/BR) e 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (MG/BR) 

Período: 21 a 23 de setembro de 2017  

Local: Centro Universitário de Brasília – Brasília, DF/BR 

Informações: https://simposiosubjetivid.wixsite.com/subjetividade2017 – 

simposiosubjetividade2017@gmail.com 

 

 VI Jornada de Pesquisa em Psicologia – PSI UNISC: Pesquisa e Tecnologia na Psicologia 

Atual 

Realização: Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) (RS/BR) 

Datas: 28 e 29 de setembro de 2017 

Local: UNISC – Av. Independência, 2293 – Santa Cruz do Sul, RS/BR 

Informações: http://www.vestibular.unisc.br/site/vipsico/index.html  

 

 I Congresso de Brinquedo Português: patrimônio material e imaterial 

Agradecemos à Professora Leni Dornelles, nossa “amiga de brinquedo” pela indicação do evento.  

Realização: Direção Regional de Cultura do Norte, Museu dos Biscainhos, Associação Dr. Domingo 

de Oliveira Lopes, Centro Interpretativo do Brinquedo, Câmara Municipal de Vila Verde e 

Universidade do Minho (PT) 

Período: 26 a 28 de outubro de 2017 

Locais: Braga e Vila Verde, PT 

Informações: http://congressodebrinquedoportugues.strikingly.com/  –

congresso.brinquedo.portugues@gmail.com 

 

 XIX Encontro Nacional da ABRAPSO – Democracia participativa, Estado e laicidade: 

Psicologia Social e enfrentamentos em tempos de exceção 

Realização: Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) (BR), AIRÁ Eventos Técnico-

científicos e Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (MG/BR) 

Período: 01 a 04 de novembro 2017 

Local: Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica – Av. João Naves de Ávila, 2121 

– Uberlândia, MG/BR 

Fone: (31) 3273. 5682 ou (31) 98741.9996 

http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/psicodrama-ludico-corporal-terapeutico-e-socioeducacional-curso-novo/
http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/psicodrama-ludico-corporal-terapeutico-e-socioeducacional-curso-novo/
mailto:sedes@sedes.org.br
https://simposiosubjetivid.wixsite.com/subjetividade2017
mailto:simposiosubjetividade2017@gmail.com
http://www.vestibular.unisc.br/site/vipsico/index.html
http://congressodebrinquedoportugues.strikingly.com/
mailto:congresso.brinquedo.portugues@gmail.com


Informações: http://www.encontro2017.abrapso.org.br/site/capa – 

secretaria@encontro2017.abrapso.org.br  

 

 XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames) 

Realização: Sociedade Brasileira de Computação (SBC) (PR/BR) 

Período: 02 a 04 de novembro de 2017 

Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba, 

PR/BR 

Informações: http://www.sbgames.org/sbgames2017/ – contato@sbgames.org 

 

  Congresso da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento: pesquisa e 

intervenção na promoção de saúde ao longo do ciclo vital 

Realização: Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD) e Universidade 

Federal de Sergipe (SE/BR) 

Período: 21 a 24 de novembro de 2017 

Local: Universidade Federal de Sergipe – Av. Marechal Rondon, s/n – Aracajú, SE/BR 

Informações: http://www.cbpd2017.com.br/site/capa  

 

 IX International Conference on Sport & Society 

Realização: Florida International University (US) 

Datas: 19 e 20 de julho de 2018 

Local: Florida International University – Miami, US 

Informações: http://sportandsociety.com/2018-conference  

 

 Recebemos e divulgamos: 

 

 Conheça a obra Ludicidade: Desafios e Perspectivas em Educação desenvolvida pelo 

Grupo “Aprendizagem Lúdica: Pesquisas e Intervenções em Educação e Desporto” da 

Universidade de Brasília (UnB), que discute sobre a ludicidade aplicada à educação e 

estratégias didáticas criativas favorecedoras de aprendizagem. Para adquirir o livro e para 

mais informações acesse: https://www.pacolivros.com.br/Ludicidade/prod-4536084/ 

 

 Confira a nova edição da Revista Psicologia, Diversidade e Saúde (BA/BR), que conta 

com artigos sobre os mais variados temas resultantes de estudos e relatos de experiência 

profissional no campo da psicologia e em suas interfaces com as ciências humanas, a 

educação e as ciências da saúde. Para mais informações acesse a página da revista: 

https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/index 
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 A Revista Psicologia: Ciência e Profissão, editada pelos professores Fernando Lacerda Jr. e 

Domenico Hur, da Universidade Federal de Goiás (GO/BR) está com uma edição especial, 

sobre o tema “Psicologia e Democracia”. Para mais informações acesse: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-9893&lng=en&nrm=iso – 

revista@cfp.org.br 

 

 O relatório "Reduzindo as disparidades: o poder de investir nas crianças mais pobres" 

foi publicado no mês passado pela UNICEF em inglês, espanhol e francês. Para fazer o 

download e mais informações, acesse: http://weshare.unicef.org/Folder/2AMZIFLBV3PQ - 

https://www.unicef.org/brazil/pt 

 

 Conheça a segunda edição deste ano da Revista Movimento organizada em Porto Alegre 

(RS/BR) pela Escola de Educação, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que contém diversos artigos originais. Para mais 

informações acesse: http://seer.ufrgs.br/Movimento/index –

http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/3109  

 

 Eugênio Tadeu, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nosso "amigo de 

brinquedo", nos encaminhou a notícia da exposição "Una Vida com Muñecos" que ocorre 

na Sala de Exposições Ernesto Farina da Universidad Provincial de Córdoba (AR) até o 

dia 25 de agosto de 2017. Para mais informações acesse: http://www.upc.edu.ar/sala-farina/ 

– salafarina.upc@gmail.com 

 

 Visite a nova página da Fundação Niñez Primero (SV), que conta com informações 

atualizadas sobre a atuação desta fundação e completa 15 anos de trabalho na promoção do 

jogo e o seu uso na educação. Visite também o novo blog de notícias: 

http://ninezprimero.org/ – http://www.ludotecaselsalvador.org/blog/ 

 

 Acompanhe as ações realizadas pelo Escolas Transformadoras (BR), programa que busca 

contribuir para que as equipes dessas escolas se posicionem como líderes de uma profunda 

transformação no cenário educacional do país. Visite o site repaginado para mais 

informações: http://escolastransformadoras.com.br 

 

 Conheça a Revista Digital La Ludonauta (AR), realizada pela ONG Tiempo de Juego, que 

lançou uma nova edição no mês de julho com conteúdo de informações e artigos sobre o 

tema “O Jogo e as Emoções”. Para mais informações acesse: 
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https://issuu.com/tiempodejuegoasociacioncivil/docs/revista_la_ludonauta_julio__2017_98  – 

tiempodejuego@infovia.com.ar 

 

ACONTECEU 

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram. 

 

 Aconteceu de 15 a 23 de julho em Porto Alegre (RS/BR) o espetáculo infantil "A História 

das Cores", que conta com participação no elenco de Ana Caroline de David, aluna da 

disciplina de Psicologia da Educação: O Jogo I, ministrada pela Profª Tânia Ramos Fortuna 

na FACED/UFRGS (RS/BR). Para mais informações acesse: 

https://www.facebook.com/events/1396708500410503/ – 

https://www.facebook.com/ahistoriadascores/ 

 

 No dia 21 de julho aconteceu o pré-lançamento do Livro CD DVD “Brinquedorias” do 

programa Serelepe da Universidade Federal de Minas Gerais (MG/BR). Eugênio Tadeu, 

nosso “amigo de brinquedo”, nos conta que o livro é uma coletânea de brincadeiras 

tradicionais brasileiras e de alguns países da América Latina, possuindo ainda um CD e um 

DVD com as canções e os modos de brincar. Para ouvir o programa Serelepe, acessar mais 

informações ou contato: http://www.ufmg.br/online/radio – http://facebook.com/serelepeufmg 

– http://programaserelepe.blogspot.com/ – serelepe@eba.ufmg.br  

 

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

http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar  

 

Fique ligado no próximo boletim informativo, a sair no mês de agosto de 2017. 
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Este boletim informativo é enviado a 11.091 “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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