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  FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

FALANDO EM BRINCAR  

O Falando em Brincar deste mês vem recheado de notícias e um lindo depoimento sobre o brincar na 

universidade: aproveitem! 

 

 Curso de Extensão Universitária “ARQUITETURAS DE JOGO na Educação Infantil” 

Na edição do mês de março divulgamos o Curso de Extensão Universitária “Arquiteturas de 

jogo na Educação Infantil”, promovido pelo Programa de Extensão Universitária “Quem quer 

brincar?” e ministrado pelo nosso “amigo de brinquedo” Professor Doutor Rodrigo Saballa de 

Carvalho, do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A procura pelo curso foi muito grande, o que 

levou a organização do evento a encerrar as inscrições bem antes do prazo determinado. Mas quem 

tem interesse no curso e não conseguiu garantir a sua vaga não precisa ficar triste! Devido à grande 

procura, o Professor Rodrigo Saballa de Carvalho já garantiu que haverá uma segunda edição do 

curso no segundo semestre de 2018! Fiquem ligados no nosso informativo que divulgaremos mais 

informações nas próximas edições. Aproveitamos para pedir as mais sinceras desculpas ao Professor 

Rodrigo pelo erro cometido em nosso último informativo, no qual seu nome foi trocado. 

 

 UFRGS Portas Abertas 

O Programa UFRGS Portas Abertas integra Universidade e comunidade e mostra aos futuros 

alunos o que se faz em ensino, pesquisa e extensão. O evento é gratuito e aberto a todos os 

interessados. Assim como em demais anos, o Programa de Extensão Universitária “Quem quer 

brincar?” participará do evento, desta vez oportunizando uma a visita guiada para conhecer a 

Brinquedoteca Universitária da Faculdade de Educação e saber mais sobre o papel da atividade lúdica 

na Educação. A partir das 9h30min, na Faculdade de Educação, sala 101. 

Realização: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (RS/BR) 

Data: 19 de maio de 2018 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - diversos campi - Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3308.3374 

Informações e inscrições: https://www.ufrgs.br/portasabertas/ - portasabertas@ufrgs.br 

 

 Experiências do brincar em sala de aula 

Como mencionado no início da seção, este mês destacamos, com muito alegria, o depoimento enviado 

pela nossa “amiga do brinquedo” Wendy Carraro, no qual compartilha a ação inovadora que é conferir 

caráter lúdico às práticas educacionais na Universidade. Ela é professora do Departamento de Ciências 
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Contábeis e Atuarais (DCCA) e do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 

(PPGCONT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RS/BR), onde é também 

integrante do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da UFRGS.  

 

Lego para acertar o orçamento 

“Planilhas são ótimas ferramentas didáticas para compreensão dos elementos na construção de 

um orçamento empresarial. Assim, quanto iniciei a lecionar Processo Orçamentário apresentava o 

conteúdo em planilhas desenvolvidas por mim ou a partir de modelos específicos de empresas. Ocorria 

que, quando os alunos elaboravam orçamentos em contextos diferentes do exemplo desenvolvido em 

aula, ou eles protestavam que a “minha” planilha não era adequada, ou então não faziam os ajustes, 

porque não se davam conta que deveriam fazer adequações na planilha. As adequações sempre eram 

possíveis, mas talvez pelo fato de eu ter fornecido planilhas prontas, eles não se sentiam à vontade 

para editá-las. Enfim. Isso começou a me preocupar. Então resolvi inovar na minha didática. Eu 

precisava cativá-los e convencê-los que o processo de construção do orçamento era muito mais do que 

só preencher planilhas, que o envolvimento deles era essencial. E que eles deveriam ser os 

protagonistas nesta construção. Inicialmente incentivei a que fizessem próprias planilhas, mas sempre 

havia alunos com uma planilha baixada/consultada/buscada/pesquisada no Google e acabavam todos 

no mesmo problema relatado anteriormente. 

Depois de realizar algumas formações na área de Educação Empreendedora, aprendi que 

quando queremos resolver um problema é preciso ter uma solução inovadora, uma solução que traga 

um resultado efetivo. Assim, customizei algumas dinâmicas que aprendi neste percurso para que se 

adaptassem ao objetivo de cativar e envolver melhor meus alunos no momento de construção do 

conhecimento em relação ao Processo Orçamentário. 

Vou descrever como tem sido a aula introdutória do Processo Orçamentário, mais 

especificamente, a aula em que eles iniciam a elaborar a “sua” planilha. As turmas da disciplina de 

Contabilidade Orçamentária têm tido, em média, cerca de 70-80 alunos. Então é preciso estar com os 

recursos bem organizados para dar tudo certo. A primeira providência é ir à Brinquedoteca 

Universitária da UFRGS e retirar os seguintes materiais: quebra-cabeças e caixas com peças Lego. A 

atividade prática é realizada em grupos de até cinco integrantes, então basta levar a quantidade 

necessária de quebra-cabeças. Há caixas na Brinquedoteca com quebra-cabeças com ilustrações bem 

práticas e rápidas. Não se utilizam quebra-cabeças com mais do que 30 peças, pois o objetivo é que os 

alunos consigam montá-los rapidamente. Há três tipos de Lego disponíveis na Brinquedoteca, os com 

peças mais tradicionais, um com blocos maiores e outro com peças mais arredondadas. Na minha 

última turma, que era de 80 alunos, eu levei os três tipos. 



Com os materiais em mãos, é hora de ir para a sala. 

Ao iniciar a aula os alunos são orientados a formarem os 

grupos com até cinco integrantes. Para cada grupo se 

entrega um quebra-cabeça. Dependendo da sala, 

utilizamos o chão como base. Todos os grupos iniciam 

juntos a montar os quebra-cabeças (cada um tem um tipo). 

São necessários 5 minutos para esta atividade. Alguns 

terminam antes e avisam, ficam muito animados. Outros, 

normalmente os que têm mais peças, levam um pouco 

mais de tempo. Passados os 5 minutos, todos param. A 

grande maioria finaliza neste tempo.  

A segunda parte é orientar os participantes para que 

um integrante de cada grupo pegue na caixa de Lego um punhado de peças e leve ao grupo. Quando 

todos estiverem com suas “pecinhas” então é fornecida a orientação da tarefa: construir um barco com 

as peças Lego, em 5 minutos. E assim começa a diversão. Eu passo circulando nos grupos e 

observando as falas que surgem entre os grupos. Na medida em que eles acabam peço para 

escolherem um nome para seu barco. Confesso que os 5 minutos acabam sendo 8, mas não mais que 

8 minutos. 

Todos finalizam. Todos apresentam seus barcos. Todos denominam seus barcos. São todos 

diferentes. Nunca nenhum se repete. Sempre sobram peças. Há barcos estilo “balsa”, “navio pirata”, 

“cargueiro”, “iate”, “jangada” e até “Titanic”. Há barcos mais robustos e aqueles que se desmontam. 

Após as apresentações é hora de explicar a dinâmica. Orçamentos são como barcos, os barcos 

com Lego e não quebra-cabeças. Eles serão construídos conforme a necessidade, a estrutura, a 

necessidade de cada organização. Não é algo que já se sabe o final, as peças não são pré-definidas. O 

objetivo que tenho com meus alunos é ensiná-los a compreender as peças e que eles possam construir 

seus próprios barcos, aliás, orçamentos. Na vida real há orçamentos que possibilitam as empresas se 

planejarem e com isto alcançam bons resultados, entretanto há situações que as empresas literalmente 

afundam, como acontece com alguns barcos, as peças não se encaixam e a base não é resistente. 

Feita esta dinâmica, é hora de iniciar o orçamento. Não há planilhas prontas. Cada um construirá 

a sua, conforme o seu entendimento. As peças serão dadas pela professora, a montagem é individual. 

E assim tem sido nos últimos 5 anos, os alunos se envolvem, criam, aprendem e compreendem que 

elaborar um orçamento não é preencher uma planilha pré-definida, é preciso escolher as peças certas e 

construir o instrumento orçamentário ajustável e na medida certa, para que a organização possa 

desbravar e se aventurar com segurança os mares do mundo empresarial. Se algum aluno questiona, 

dizendo “professora esta planilha não está bem”, eu digo: “então reveja as peças, adapte, lembre que é 

o seu barco”. 

Foto: Arquivo pessoal de Wendy Carraro. 



Já compartilhei esta dinâmica com vários professores e ela é adaptável para muitos contextos e 

áreas do conhecimento. Quando por exemplo é necessário explicar um conceito que não é único, a 

dinâmica dos Lego é fantástica. Toda vez que o professor quer tornar o aluno responsável pelo seu 

desenvolvimento, sugiro aplicar uma dinâmica semelhante a esta. O resultado certamente será 

inovador. Sucesso e me avisem depois!”. (Wendy Carraro - wendy.carraro@ufrgs.br) 

 

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.  

 

 Iniciação Teatral com Ekin: improvisação e presença cênica  

Ministrante: Ekin, que, além de atriz, palhaça, professora de teatro e graduanda do curso de Teatro – 

Licenciatura pela UFRGS é “amiga de brinquedo” do Programa de Extensão Universitária “Quem 

quer brincar?”. 

Realização: MEME Santo de Casa Estação Cultural (RS/BR)  

Período: 11 de abril a 27 de junho de 2018 – todas as quartas-feiras 

Local: MEME Santo de Casa Estação Cultural – Rua Lopo Gonçalves, 176 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3019.2595 ou 98257.0024 

Informações: http://www.centromeme.com.br/arquivo/7261 – iniciacaoteatralekin@gmail.com 

 

 Espetáculo teatral: Peteca, Pião e Pique-Pessoa 

Destacamos que o Bando de Brincantes, coletivo de arte que realiza espetáculos, livros, CD’s e 

promove oficinas, cursos e palestras, é “amigo de brinquedo” do Programa de Extensão Universitária 

“Quem quer brincar?”.  

Realização: Bando de Brincantes (RS/BR)  

Período: 13 a 29 de abril de 2018 

Agendamentos para escolas nas apresentações dos dias: 13, 20 e 27 de abril. 

Local: Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana – Rua dos Andradas, 736 – Porto 

Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 99818.8918 

Informações: http://www.bandodebrincantes.com.br/?pg=11204 – bandodebrincantes.rs@gmail.com 

 

 XI Encontro Nacional e IV Encontro Internacional sobre o Bebê 

Realização: Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê (ABEBÊ) (SP/BR) 

Período: 28 de abril a 1º de maio de 2018  

mailto:wendy.carraro@ufrgs.br
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Local: Universidade Paulista Indianópolis – Rua Dr. Bacelar, 1212 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 3062.1722  

Informações: https://encontro.abebe.org.br – encontroabebe2018@somaeventos.com.br  

 

 Cursos e Grupos de Estudos Escola Oga Mitá 

- Grupo de Estudos da Abordagem Pikleriana (10 de maio a 12 de julho de 2018) 

- A Pedagogia Freinet sem manual (19 e 26 de maio de 2018) 

- Ensinar e escrever: táticas de ocupação discursiva do debate pedagógico (21 e 28 de maio e 

04 de junho de 2018) 

Realização: Escola Oga Mitá (RJ/BR) 

Período: maio a julho de 2018  

Local: Unidades da Escola Oga Mitá – Rio de Janeiro, RJ/BR 

Informações: http://www.espacoformacao.ogamita.com.br/cursos-ct-1f83c4 

 

 Lançamento e sessão de autógrafos do livro: Cimento na Janela e Outras Histórias sobre a 

Vida na Escola 

Realização: Educadores do Grupo Criançar, Organização Mundial para a Educação Pré-escolar de 

Santa Maria e Universidade Federal de Santa Maria (RS/BR)  

Data: 06 de maio de 2018  

Local: Feira do Livro de Santa Maria – Praça Saldanha Marinho – Santa Maria, RS/BR 

Informações: waleriafortes@gmail.com  

 

 Lançamento da publicação “Desemparedamento da Infância: a Escola como Lugar de 

Encontro com a Natureza” 

Realização: Programa Criança e Natureza do Instituto Alana (SP/BR)  

Data: 07 de maio de 2018 

Local: Espaço Itaú Cultural – Av. Paulista, 149 – São Paulo, SP/BR 

Informações: https://criancaenatureza.org.br – 

https://criancaenatureza.org.br/noticias/desemparedamento-da-infancia-escola-como-lugar-de-

encontro-com-natureza/  

 

 I Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência  

Realização: Parent in Science (RS/BR)  

Datas: 10 e 11 de maio de 2018 

Local: Auditório térreo do Prédio 50 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Av. 

Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: https://www.parentinscience.com – parentinscience@gmail.com  
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 Palestra: O Adolescente e seu adolescer hoje 

Realização: Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) (RS/BR)  

Data: 17 de maio de 2018  

Local: Sala 102 da FACED/UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: https://www.ufrgs.br/faced/wp-content/uploads/2018/03/maio.jpg  

 

 Curso Intensivo de Psicoterapia Corporal com Crianças e Adolescentes 

Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR)  

Período: 18 a 20 de maio de 2018  

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

Fone: (17) 3232.1203 

Informações: http://www.brasildarocha.com.br/pt/2015-02-25-18-07-28/curso-intensivo-de-

psicoterapia-corporal-com-criancas-e-adolescentes – contato@brasildarocha.com.br – 

bsrocha@terra.com.br 

 

 Curso Linguagens da Infância – A abordagem Reggio Emilia na Educação da Primeira 

Infância, um olhar educador 

Realização: Revista Direcional Educador (SP/BR)  

Data: 19 de maio de 2018  

Local: Revista Direcional Educador – Av. Bernardino de Campos, 79 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 2372.3992 ou 98486.1117 

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

 

 VI Seminário sobre Síndrome de Down (T21)  

Realização: EducaAção (RS/BR)  

Data: 26 de maio de 2018  

Local: Kinder Centro de Integração da Criança Especial – Rua Marcone, 412 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 99114.4416 

Informações: sextoseminariosd@gmail.com 

 

 III Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva  

Realização: Associação Brasileira de Psicologia Positiva (RS/BR)  

Período: 26 a 29 de junho de 2018 

Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 920 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (51) 3019.2444 

Informações: atendimento@aconteceeventos.com.br 
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 Formação de Brinquedistas 

Módulo I – Formação inicial de Brinquedistas 

Módulo II – Aperfeiçoamento e formação continuada 

Realização: Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) (SP/BR)  

Período: 02 a 06 de julho de 2018 

Local: Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Liberdade – Rua Galvão Bueno, 868 – São Paulo, 

SP/BR 

Fone: (11) 5533.1513 

Informações: http://www.brinquedoteca.org.br/2018/03/28/cursos-para-formacao-de-brinquedistas/ –

 contatoabbri@gmail.com  

 

 VIII Encontro Musical da Universidade de Caxias do Sul UCS e III Seminário de Educação 

Musical 

Realização: Universidade de Caxias do Sul (UCS) (RS/BR)  

Período: 12 a 15 de julho de 2018  

Local: UCS Campus 8 – Av. Frederico Segala, 3099 – Caxias do Sul, RS/BR 

Informações: c_ferronato@hotmail.com  

 

 XVII Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico ANPEPP 

Realização: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) (MG/BR)  

Período: 15 a 18 de julho de 2018  

Local: Campus Asa Norte da UniCEUB – SEPN, 707/907, Via W 5 Norte, Asa Norte – Brasília, 

DF/BR 

Fone: (31) 3241.5123 

Informações: secretaria@anpepp.org.br 

 

 X Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XXIII Jornada de Ensino de História 

e Educação 

Realização: GT de Ensino de História e Educação da Anpuh/RS e a Associação Brasileira de Ensino 

de História (RS/BR)  

Período: 16 a 18 de julho de 2018 

Local: Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, 110 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3308-6000 

Informações: http://www.xperspectivas.com.br/  
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 XII ANPED Sul 2018 – Reunião Científica da Regional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação  

Realização: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RS/BR)  

Período: 23 a 26 de julho de 2018 – envio de trabalhos até 29 de abril  

Local: Campus Centro da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: http://regionais.anped.org.br/sul2018/  

 

 V Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente 

Realização: Instituto Langage (SP/BR) e Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) (MG/BR) 

Período: 25 a 28 de julho de 2018  

Local: Faculdade de Medicina da UFMG – Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – Belo Horizonte, MG/BR 

Fone: (11) 3473.5458  

Informações: http://institutolangage.com.br/congresso/ – congresso@institutolangage.com.br 

 

 I Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde 

(BRAPEP) 

Realização: Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde (BRAPEP) e 

Universidade de Brasília (UnB) (DF/BR) 

Período: 05 a 07 de agosto de 2018 

Local: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – Av. L3 Norte – Brasília, DF/BR 

Informações: http://brapep.org.br – contato@brapep.org.br  

 

 VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía e Simposio “Formación Profesional para la 

inclusión social y educativa” 

Realização: Sociedad Española de Pedagogía (ESP) e Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF) (ARG) 

Período: 14 a 17 de agosto de 2018 - envio de trabalhos até 26 de abril 

Local: Cidade de Buenos Aires, Argentina 

Informações: http://vo.mydplr.org/e5c871eaeaec5509-9077be3a9ba3f56242b110ddfa2f7fd5 - 

http://www.fundacion.uocra.org/index.php 

 

 IV Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos da Criança  

Realização: Universidade do Minho (PT), UFRGS (RS/BR), Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás, Universidade Federal de Goiás e Universidade Estadual de Goiás (GO/BR) 

Período: 22 a 25 de agosto de 2018  
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Local: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Campus II – Av. Engler, 507 – Goiânia, GO/BR 

Informações: http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/estudosdacrianca/ – 

ivlusoestudosdacrianca@gmail.com  

 

 XIX ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino 

Realização: Universidade Federal da Bahia (UFBA) (BA/BR)  

Período: 03 a 06 de setembro de 2018 – envio de trabalhos até 02 de maio de 2018 

Local: Faculdade de Educação da UFBA – Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Salvador, BA/BR 

Informações: https://xixendipesalvador.ufba.br/ – endipebahia@gmail.com  

 

 VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIV Congresso Brasileiro de 

Psicopatologia Fundamental  

Realização: Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (SP/BR) 

Período: 07 a 09 de setembro de 2018 – envio de trabalhos até 31 de maio 

Local: Hotel South America – Rua Francisco Sá, 90 – Rio de Janeiro, RJ/BR 

Fone: (21) 2551.4012 ou 2553.6628 

Informações: http://www.regencyeventos.com.br/evento/congresso-psicopatologia-fundamental – 

eventos@regencyeventos.com.br –http://www.fundamentalpsychopathology.org.br – 

secretaria.auppf@gmail.com  

 

 VIII CIPA – Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica  

Realização: Associação Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BA/BR) e Universidade Cidade de 

São Paulo (UNICID) (SP/BR)  

Período: 17 a 20 de setembro de 2018 – envio de trabalhos prorrogado até 28 de abril 

Local: Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) – Rua Cesário Galero, 448/475 – São Paulo, 

SP/BR 

Fone: (11) 3003.1189  

Informações: http://viiicipa.biograph.org.br/homepage/ – cipa2018unicid@gmail.com  

 

 I Bienal do Jogo e Educação 

Destacamos a participação da nossa “amiga de brinquedo” Dani Noal, Professora da Faculdade de 

Educação da UFRGS, na equipe de coordenação do evento. O Programa de Extensão 

Universitária “Quem quer brincar?” também participará da programação, que em breve será 

divulgada. 

Realização: Projeto Geringonça (FACED/UFRGS) (RS/BR)  

Período: 19 a 22 de setembro de 2018 

Local: Porto Alegre, RS/BR 

http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/estudosdacrianca/
mailto:ivlusoestudosdacrianca@gmail.com
https://xixendipesalvador.ufba.br/
mailto:endipebahia@gmail.com
http://www.regencyeventos.com.br/evento/congresso-psicopatologia-fundamental
mailto:eventos@regencyeventos.com.br
http://www.fundamentalpsychopathology.org.br/
mailto:secretaria.auppf@gmail.com
http://viiicipa.biograph.org.br/homepage/
mailto:cipa2018unicid@gmail.com


Fone: (51) 3308.4831 

Informações: https://www.ufrgs.br/projetogeringonca/2018/02/01/vem-ai-a-i-bienal-do-jogo-e-

educacao/ – https://www.facebook.com/geringoncaufrgs/ – geringocaufrgs@gmail.com  

 

 XLVIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia: Psicologia pra um Mundo em 

Transformação 

Realização: Sociedade Brasileira de Psicologia (SP/BR)  

Período: 23 a 26 de outubro de 2018 – envio de trabalhos até 14 de maio de 2018 

Local: UNISINOS – Campus São Leopoldo – Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo, RS/BR 

Fone: (16) 3625.9366  

Informações: http://www.ra.sbponline.org.br – sbp@sbponline.org.br  

 

 Recebemos e divulgamos:  

  

 Compartilhamos o link de acesso para conhecer a dissertação de Jonathan Aguiar sobre o 

saber lúdico, recentemente defendida na Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) (RJ/BR). A 

escolha deste tema perpassa a inserção deste pesquisador como estudante, monitor do curso 

de Pedagogia e professor da Educação Básica, na qual surge o problema de pesquisa: Como 

os docentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro definem 

lúdico? A fim de responder esta questão, traça-se como objetivo geral desta dissertação: 

analisar qual concepção de lúdico que os docentes do curso de Pedagogia, da Faculdade de 

Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro possuem. Para ler a dissertação 

completa acesse: 

http://www.educacao.ufrj.br/ppge/disserta%C3%A7%C3%B5es2017/dJonathanAguiar.pdf 

 

 Anunciamos o lançamento da edição nº 101 da revista Em Aberto (DF/BR). O tema desta 

edição é Educação, espaço, tempo com organização da Karla Saraiva, doutora em 

Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RS/BR), professora e 

pesquisadora na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) (RS/BR), atuando no Programa de 

Pós-Graduação em Educação. A revista está disponível através do link: 

http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/view/286 

 

 Divulgamos o convite da Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) (SP/BR) que 

iniciou sua mobilização para a comemoração do Dia Mundial do Brincar. O tema deste ano 

é: BRINCAR LIVRE! De todos os obstáculos que dificultam sua expressão. O Brincar é 

comemorado anualmente pelas entidades filiadas à International Toy Libraries Association 

(ITLA) no dia 28 de maio para chamar a atenção de todos para esse direito das crianças, tão 

https://www.ufrgs.br/projetogeringonca/2018/02/01/vem-ai-a-i-bienal-do-jogo-e-educacao/
https://www.ufrgs.br/projetogeringonca/2018/02/01/vem-ai-a-i-bienal-do-jogo-e-educacao/
https://www.facebook.com/geringoncaufrgs/
mailto:geringocaufrgs@gmail.com
http://www.ra.sbponline.org.br/
mailto:sbp@sbponline.org.br
http://www.educacao.ufrj.br/ppge/disserta%C3%A7%C3%B5es2017/dJonathanAguiar.pdf
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/view/286


esquecido por parte dos adultos. Sua mentora, a brinquedista Freda Kim, propôs este dia por 

ser a data de fundação da ITLA. O espírito desse dia se apoia nos princípio de “gratuidade”, 

pois a participação no Dia do Brincar é gratuita para todos, no “brincar para todos”, haja visto 

que se reúnem pessoas de diferentes culturas e idades e “brincar em todas as suas formas” e 

“brincar em qualquer lugar”, de modo que a brincadeira pode acontecer em casa, na rua, na 

escola, entre amigos ou desconhecidos, através de jogos coletivos, tradicionais, inventados 

ou qualquer outra forma de brincar. Veja mais sobre as iniciativas da ABBri acessando o link: 

http://www.brinquedoteca.org.br/ 

 

 Em comemoração aos 10 anos do grupo de pesquisa Criar & Brincar: O lúdico no 

processo de ensino e aprendizagem (LUPEA) (RJ/BR) vinculado ao Laboratório do 

Imaginário Social e Educação (LISE/UFRJ) e ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE/UFRJ), na linha de pesquisa Inclusão, Ética e Interculturalidade, divulgamos o novo 

site do grupo: http://grupocriarebrincar.wixsite.com/lupea. O grupo de pesquisa, coordenado e 

fundado pela Profª Drª Maria Vitoria Campos Mamede Maia desde 2009, pesquisa a 

importância do lúdico e da criatividade na Educação Básica, no Ensino Superior e nos 

espaços não formais de ensino. 

 

ACONTECEU  

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.  

  

 Em 14 de abril de 2018, em Caxias do Sul (RS/BR), ocorreu a edição do 1º Festival Téti - 

Festival de Arte e Cultura para a Infância. Dentro das atividades formativas do festival, 

destacamos a oficina A cultura infantil e a música tradicional da infância, ministrada pela 

especialista Lucilene Silva. A proposta dessa oficina foi de possibilitar aos educadores uma 

reflexão sobre a criança, o brincar e o seu repertório que se desenvolveu a partir da prática de 

um diferenciado repertório de brincadeiras registradas por Lucilene Silva de Norte a Sul do 

Brasil e do compartilhamento de uma experiência realizada nos últimos vinte anos de 

pesquisa e documentação de cultura infantil e música tradicional da infância. Leia mais 

informações sobre o festival no link: https://www.teti.art.br/ 

 

 Aconteceu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF/BR), no dia 11 de 

abril de 2018, o lançamento do Caderno Legislativo - Publicidade Infantil, do Programa 

Criança e Consumo, do Instituto Alana (SP/BR). O texto, elaborado pela equipe do 

programa, atualiza as proposições legislativas sobre a regulação da publicidade dirigida à 

criança que atualmente tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e, também, 

apresenta o posicionamento do Criança e Consumo em relação a cada projeto de lei 

http://www.brinquedoteca.org.br/
http://grupocriarebrincar.wixsite.com/lupea
https://www.teti.art.br/


descrito. Leia a notícia completa acessando: 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/lancamento-do-caderno-legislativo-publicidade-infantil-

2018-em-brasilia/?utm_source=Mailing+Alana&utm_campaign=c30ea7a4dc-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_09&utm_medium=email&utm_term=0_4e7e9770be-

c30ea7a4dc-114826705 

 

 Foi realizado no dia 10 de abril de 2018, na Cinemateca Capitólio Petrobras em Porto Alegre 

(RS/BR), o primeiro de quatro encontros que integram o III Seminário Internacional de 

Educação e Cinema. Luz na docência é o tema do Seminário deste ano, que objetiva 

valorizar o trabalho dos educadores que se engajam na função de manter vivo o lugar do 

cinema na escola, explorando seus atravessamentos na formação dos estudantes, na prática 

docente e na estrutura escolar. Para ficar por dentro dos próximos encontros, acesse: 

http://alfabetizacaoaudiovisual.blogspot.com.br/2018/03/3-seminario-internacional-de 

educacao-e.html 

 

 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 maio de 2018.  

Elaboração: Marcia Guterres Weirich, Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira 

Envio e cadastramento de destinatários: Marcia Guterres Weirich, Antônio Reginaldo Júnior Sigal de 

Souza e Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira 

Supervisão e seleção de conteúdo: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Faculdade de Educação  

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”  

Coordenação geral: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna  

 Av. Paulo Gama, s/n. sala 101  Porto Alegre – RS – BRASIL    CEP: 90046-900  

 Fone: +55 51 3308-3432   Fax: + 55 51 3308-3985  

Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br  

Site: www.ufrgs.br/quemquerbrincar   

  

Este boletim informativo é enviado a 11.411 “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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