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FALANDO EM BRINCAR 

Quem está pronto para o Dia Internacional do Brincar? 

No Falando em Brincar do informativo de maio de 2019 estamos mais do que prontos para comemorar o 

brincar, e muito! Afinal de contas, em 2019, festejamos o aniversário de vinte anos em que brinquedotecas 

espalhadas por todo mundo são encorajadas a celebrar o direito de todas as pessoas de brincar. A 

Associação Internacional de Brinquedotecas (International Toy Library Association) é a instituição 

responsável pelo Dia Internacional da Brincar e afirma, em acordo com o artigo 31 da Convenção da 

Nações Unidas dos Direitos das Crianças que brincar é um direito:  

Quando eu brinco, eu uso minha imaginação, eu caracterizo, eu exploro, eu descubro, eu organizo, 

eu conduzo, eu delego, eu contribuo e relato minhas ideias, eu questiono, eu me comprometo, eu 

acompanho, eu trabalho cooperativamente e autonomamente. Eu crio, eu socializo, eu pratico o cuidar e 

o compartilhar, eu regulo minhas emoções, eu satisfaço meus sentidos, eu reenceno minhas experiências 

e conto histórias através das brincadeiras. Eu negocio e resolvo problemas. Eu estou dando sentido para 

o meu mundo e o meu lugar nele.   

Freda Kim, fundadora do Dia Internacional do Brincar, deixou registrada uma mensagem especial para a 

celebração do vigésimo aniversário dessa data: 

 

 Eu abri meu e-mail esta manhã e o cabeçalho da primeira mensagem era “Nunca se é velho 

demais para brincar na terra”. Bom - eu pensei - alguém está escrevendo para mim sobre o brincar. 

 Imagine a minha surpresa quando eu li o e-mail e encontrei o anúncio de uma camiseta com 

aquelas maravilhosas palavras inspiradoras impressas em sua frente, “Nunca se é velho demais para 

brincar na terra”. Isso certamente reforça a crescente conscientização sobre o valor da brincadeira e o 

crescente número de espaços como fábricas, empresas, escolas, hospitais, para citar alguns, onde coisas 

boas e necessárias estão sendo promovidas, não só para crianças, mas também para pessoas em todas 

as esferas da vida e de todas as idades. Eu pedi, é claro, a minha camiseta e vou usá-la para uma das 

minhas atividades especiais de brincadeira que, apropriadamente, está sendo o cultivo de flores ao ar 

livre na terra! O que me leva ao assunto para esta mensagem que eu estava considerando antes de ver 

essas palavras "Nunca se é velho demais para brincar na terra". 

 O brincar pode ter tantas formas como as pessoas neste planeta. Mas o que você escolher como 

a sua brincadeira ou chamá-la de "o meu jogo" você perceberá a sua energia aumentando e o seu 

entusiasmo para a vida crescendo. Você pode, inclusive, querer tentar um pequeno exercício e escrever 

"minha brincadeira é...". Então, para completar a segunda parte do título desta mensagem, você precisará 



explorar as maneiras pelas quais você pode "espalhar o dom de brincar" para que outros possam 

energizar suas vidas. As maneiras de fazer isso são muito numerosas para serem listadas, mas podem 

ser tão simples quanto jogar bola com alguém mais velho ou levar a sua avó no jardim para curtir a 

vizinhança. Faça o que fizer, onde quer que você toque, lembre-se de espalhar este presente para 

aqueles que o rodeiam. Especialmente, lembrando-se de fazer isso em 28 de maio de 2019, que é o 20º 

Aniversário do Dia Internacional do Brincar. 

 

Para conhecer mais iniciativas do ITLA e descobrir algumas sugestões de brincadeiras para se divertir 

neste mês comemorativo, acesse: http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/10/world-play-day/ 

 

Dia Internacional do Brincar na FACED/UFRGS – 2019 

Para comemorar o Dia Internacional do Brincar o Programa de Extensão Universitária “Quem quer 

brincar?”, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS), 

realizará os seguintes eventos na 3ª e 4ª feira, dias 28 e 29 de maio de 2019. 

      

Na 3ª. feira, dia 28 de maio de 2018:  

* 7º. Brinca FACED 

Com a intenção de encorajar a comunidade universitária da Faculdade de Educação (FACED) a 

comemorar o Dia Internacional do Brincar brincando, daremos continuidade à experiência iniciada em 

2012, proporcionando Estações de Jogo com jogos e brinquedos da Brinquedoteca Universitária no 

prédio da FACED, no dia 28 de maio, das 8h30min às 12h30min, com a mediação lúdica da equipe do 

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” e dos alunos e professores das disciplinas da 

área de Jogo e Educação.  

A Professora Dulcimarta Lemos Lino (DEE/FACED/UFRGS) e seus alunos de Educação Musical 

realizarão a Oficina de Brinquedos Sonoros no dia 28 de maio, das 8h às 10h, na sala 102. Visitas 

mediadas à exposição "Migrações à mesa”, que aborda a alimentação como uma forma de conhecer e 

entender a cultura e história de um povo,  ocorrerão no Museu da UFRGS, próximo ao prédio FACED, 

das 8h às 20h. No Museu da UFRGS também será possível participar das sessões de Contação de 

Histórias , às 10h e 15h, e visitar a exposição do curso de Museologia da UFRGS intitulada “Tic-Tac: 

nas cordas do tempo”, que convida a explorar as dinâmicas entre tempo, trabalho e produtividade e 

apresenta alternativas de viver o tempo, desde as relações do modo de vida dos Mbyá Guarani às 

práticas do nadismo. 

Ainda no Museu da UFRGS, no dia 28 de maio, às 17h, ocorrerá o Percurso Teatralizado, um 

conjunto de esquetes teatrais encenadas por alunos do Curso de Teatro do Instituto de Artes, que 

representam personagens reais e fictícios da Universidade. Valendo-se do elemento lúdico, os atores 

http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/10/world-play-day/


apresentarão informações sobre a história da UFRGS, por meio de um roteiro preparado pela equipe do 

Museu.  

A Kombina, a Kombi que é um ponto móvel de cultura e que resgata jogos e brincadeiras 

tradicionais e estimula a leitura, estará no estacionamento do prédio, brincando com a comunidade 

universitária da UFRGS.  

Público-alvo: alunos, professores e demais funcionários da UFRGS; 

Local: saguão térreo da FACED (se não chover, também do lado de fora do prédio) e Museu da 

UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

 

* Conversa com quem gosta de brincar sem fronteiras  

Palestrantes:  

Brincar sem fronteiras de gênero: papéis culturais de gênero em brinquedos e revistas dirigidos 

às crianças – Professora Luiza Moucachen de Sant’Anna (Licenciada em Ciências Biológicas – UFRGS) 

Brincar sem fronteiras na Educação Infantil: desenvolvimento de jogos digitais como forma de 

aprendizagem na Educação Infantil – Professora Camila Peres (Bacharel e Licenciada em Artes Visuais 

– UFRGS; Mestranda em Informática na Educação - IFRS) 

Brincar sem fronteiras no Ensino Fundamental: a experiência de aprender com jogos no 

Laboratório de Aprendizagem – Professora Sarah Paim (Licenciada em Pedagogia – UFRGS; 

Especialista em Supervisão Escolar – UNILASALLE; Professora da RME/POA) 

Público-alvo: educadores em geral, estudantes e demais interessados na área da Educação; 

Horário: 18h30min às 20h30min;  

Local: na sala 102 (Térreo) da Faculdade de Educação da UFRGS. 

 

Na 4ª. feira, dia 29 de maio de 2018:  

*Oficina Lúdica: Ler e ouvir histórias também é brincar!  

Conversa e vivência de contação de histórias com as escritoras Marcia Mocellin Raymundo e 

Chris Dias e com a equipe do Projeto de Extensão Universitária Conta Mais, do Museu da UFRGS 

Público-alvo: educadores em geral, estudantes e demais interessados na área da Educação; 

Horário: 08h30min às 10h;  

Local: Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

*Oficina Lúdica: “Migrações à mesa”  



Vivência de jogos e brincadeiras e orientação à abordagem lúdica da visitação à exposição 

“Migrações à mesa” com Professora Tânia Ramos Fortuna 

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

Museologia e Patrimônio Cultural; 

Horário: 18h às 20h;  

Local: Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

 

Promoção: Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Apoio: Fórum Gaúcho de Educação Infantil, Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na 

Roda (DEE/FACED/UFRGS) e Museu da UFRGS. 

Coordenação geral: Profa. Tânia Ramos Fortuna (DEBAS/FACED/UFRGS)  

 

Atividades gratuitas, sem inscrição prévia (é só chegar e brincar!). 

Mais informações: 

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” – FACED/UFRGS 

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

Fone: (51) 3308-3432 Fax: (51) 3308-3985 

Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br  

Site: www.ufrgs.br/quemquerbrincar   

 

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.  

 

 Colóquio Internacional “Educação sem Retrocesso” 

Realização: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) (SP/BR) 

Período: 25 e 26 de abril de 2019 – inscrições até 26 de abril de 2019 

Local: Auditório da Escola de Aplicação da USP – Av. da Universidade, Travessa Onze, 220 – São 

Paulo – SP/BR 

Informações: http://www4.fe.usp.br/ 

 

 Curso Livre Melanie Klein 
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Realização: Wort Casa de Psicanálise (SP/BR) 

Data: 25 de abril de 2019 

Local: Wort Casa de Psicanálise – Rua Capitão Cavalcanti, 251 – São Paulo SP/BR 

Fone: (11) 97603.8715 

Informações: wort@casadepsicanalise.com.br  

 

 Saída de Palhaços 

Realização: Eveliana Marques 

Período: 27 e 28 de abril de 2019  

Local: Vem Voar Studio – Washington Luiz, 422 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: palhacariaekin@gmail.com  

 

 Curso “A Clínica de Bebês com Alterações Sensoriais: audição e visão” 

Realização: Instituto Langage (SP/BR) 

Data: 27 de abril de 2019  

Local: Nóbile Paulista Prime Hotel – Alameda Campinas, 540 – São Paulo, SP/BR 

Informações: http://institutolangage.com.br/cursos/clinica-de-bebes-com-alteracoes-sensoriais/ - 

http://www.institutolangage.com.br 

 

 Apresentação de caso clínico da equipe da clínica “Pais e Bebês do Instituto Langage” 

Realização: Instituto Langage (SP/BR) 

Data: 27 de abril de 2019  

Local: Nóbile Paulista Prime Hotel – Alameda Campinas, 540 – São Paulo, SP/BR 

Informações: http://institutolangage.com.br/cursos/clinica-de-bebes-com-alteracoes-sensoriais/ - 

http://www.institutolangage.com.br 

 

 Brincar na Melhor Idade 

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

Data: 27 de abril de 2019 

Local: Serra de Bragança, 1086 – São Paulo, SP/BR 

Informações: http://www.brinquedoteca.org.br/2019/03/21/jornadas-abbri-em-abril-19-brincar-faz-a-

diferenca/ – https://www.facebook.com/events/373367676591467/  

 

 Curso “As Novas Configurações Familiares na Clínica de Bebês e seus Pais” 

Realização: Instituto Langage (SP/BR) 

Data: 28 de abril de 2019 

Local: Nóbile Paulista Prime Hotel – Alameda Campinas, 540 – São Paulo, SP/BR 
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Informações: http://institutolangage.com.br/cursos/discussao-clinica-com-o-grupo-de-pais-bebes-sao-

paulo-abril-2019/ –  http://www.institutolangage.com.br  

 

 Ciclo de Estudos Sobre Teoria Psicanalítica 

Realização: Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (RS/BR) 

Período: maio de 2019 

Local: Rua General Andrade Neves, 14/4º andar – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3224.3340 

Informações: http://www.sppa.org.br/ 

 

 XXI Fórum de Estudos – Leituras de Paulo Freire 

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

Período: 2, 3 e 4 de maio de 2019 

Local: UCS Campus-Sede – Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Caxias do Sul, RS/BR 

Informações: https://www.ucs.br/site/xxi-forum-de-estudos-leituras-de-paulo-freire/ 

 

 Oficina de Clown 

Realização: Eveliana Marques 

Período: 02 de maio a 27 de junho de 2019 – inscrições até 25 de abril de 2019 

Local: Centro Cultural CEEE Erico Verissimo – Andradas, 1223 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: palhacariaekin@gmail.com  

 

 Oficina de Fantoches “Bonecando em Família” 

Realização: Trupi di Trapu (RS/BR) 

Data: 11 de maio de 2019 

Local: Camarim – Venâncio Aires, 877 – Porto Alegre, RS/BR 

Fones: (51) 3030.3008 – (51) 99181.4347 

Informações: trupi.producao@gmail.com  

 

 IV Conferência Internacional de Estudos de Turismo e Lazer 

Realização: Universidade Internacional da Flórida (USA) 

Período: 16 a 17 de maio de 2019  

Local: Universidade Internacional da Flórida – Miami, USA 

Informações: https://tourismandleisurestudies.com/2019-conference  

 

 Curso Intensivo de Psicoterapia Corporal com Crianças e Adolescentes 

Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR) 
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Período: 17, 18 e 19 de maio de 2019 

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 – bsrocha@terra.com.br  

 

 Curso semipresencial “Gestos, Ações e Palavras: o brincar nos espaços escolares e não 

escolares” 

Realização: Curso Alves (RJ/BR)   

Período: 18 de maio, 01 de junho e 15 de junho de 2019 

Local: Menezes Brum, 116 – Rio de Janeiro, RJ/BR 

Fone: (21) 96436.6011 

Informações: cursoalves@bol.com.br 

 

 III Edição da Escola de Pais 018 

Realização: Instituto Ling (RS/BR) 

Período: 27 de maio a 02 de dezembro de 2019 

Local: Instituto Ling – Rua João Caetano, 440 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: https://www.eventbrite.com.br/e/escola-de-pais-2019-pacote-completo-com-8-palestras-

tickets-57418231476 

 

 IV Seminário Criança e Natureza: Infâncias e Naturezas 

Realização: Programa “Criança e Natureza” – Instituto Alana (SP/BR) 

Período: 10 e 11 de junho de 2019 – submissão de trabalhos até 5 de maio de 2019 

Local: Teatro Sesc Senac – Av. Ayrton Senna, 5555 – Rio de Janeiro, RJ/BR 

Informações: https://criancaenatureza.org.br/nossas-acoes/iv-seminario-crianca-e-natureza-

infancias-e-naturezas/ 

 

 XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 

Realização: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (MX) 

Período: 10 a 12 de julho de 2019  

Local: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco – Ciudad de México, MX 

Informações: http://interdisciplinasocial.com/congreso-2019  

 

 Curso de Formação de Brinquedistas 

Realização: Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) 

Período: 22 a 26 de julho de 2019 – inscrições até 12 de julho de 2019  
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Local: Rua Conselheiro Zacarias, 97 – São Paulo, SP/BR 

Informações: http://www.brinquedoteca.org.br/2019/02/08/curso-de-formacao-de-brinquedistas/ 

 

 XXVI International Conference on Learning 

Realização: University of Athens, University of Patras (GR) e Queen's University Belfast (UK) 

Período: 24 a 26 de julho de 2019  

Local: Queen's University Belfast – Belfast, UK 

Informações: http://thelearner.com/2019-conference  

 

 XXXI Simpósio de Educação Infantil do Vale dos Sinos e Caí 

Realização: Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH) e Organização Mundial para a 

Educação Pré-Escolar (OMEP) Unidade Novo Hamburgo (RS/BR) 

Período: 29 e 30 de agosto de 2019 

Local: Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, Unidade Fundação Evangélica – Frederico Mentz, 

526 – Novo Hamburgo, RS/BR 

Informações: https://ienh.com.br/conteudo/hotsites/simposio/ 

 

 IX International Conference on Health, Wellness, & Society 

Realização: Health, Welness & Society (US) 

Período: 19 e 20 de setembro de 2019  

Local: University of California – Berkely, US 

Informações: http://healthandsociety.com/2019-conference  

 

 Encuentro Latinoamericano de Educación ELE 2019: Por la Revolución Educativa 

Realização: Instituto Antioqueño de Investigación (CO)  

Período: 09 a 11 de outubro de 2019 – envio de trabalhos até junho de 2019 

Local: Medellín, CO 

Informações: http://fundacioniai.org/ele/index.html – ele@fundacioniai.org 

 

 XII Congresso Brasileiro e I Conferência Internacional de Psicologia do Desenvolvimento 

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

de Santa Catarina (UFSC)  

Período: 13 a 16 de novembro de 2019 

Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC/BR  

Informações: https://www.cbpd2019.abpd.psc.br/ 
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 Recebemos e divulgamos: 

  

 Noticiamos o lançamento do livro Brincar: Diálogos, Reflexões e Discussões sobre o Lúdico, 

editado pela Fontoura e organizado por Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, Maria Celia 

Rabello Malta Campos, Sirlândia Reis de Oliveira Teixeira, Beatriz Picolo Gimenes e Leila 

Lira Peters. O livro nasceu no II Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar que 

aconteceu em Fortaleza (CE/BR) nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2018. Este evento foi 

realizado e promovido pela Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) (SP/BR) em 

parceria com o Museu do Brinquedo de Fortaleza (CE/BR). Ele tinha como objetivo 

comemorar e celebrar o Dia Internacional do Brincar através de diálogos científicos com 

estudiosos, experts e pesquisadores sobre o tema. O livro tem como proposta apresentar ideias 

e estudos sobre a dimensão lúdica, além disso, é acessível e atualizado sobre temas 

relacionados ao brincar. A publicação é gratuita e está disponível para download mediante 

formulário de dados no link: 

https://www.facebook.com/160987084078216/posts/1241812772662303  

 

ACONTECEU  

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.  

 

 No dia 2 de abril de 2019, aconteceu no Auditório Nascente do Prédio Centenário da Escola de 

Engenharia da UFRGS (RS/BR), o evento Acessibilidade na UFRGS: Roda de Conversa 

sobre Autismo. O evento foi gratuito e aberto ao público. Saiba mais sobre o evento clicando 

no link: https://www.ufrgs.br/incluir/roda-de-conversa-sobre-autismo/  





 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 2019.  

Elaboração: Júlia Trindade e Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira 

Envio e cadastramento de destinatários: 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  
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 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 12.074 “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  

http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar
http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar

