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FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FALANDO EM BRINCAR
Direito de brincar na natureza
Na seção “Falando em brincar” deste mês trataremos de um assunto pouco explorado, mas indispensável
nos assuntos relacionados ao brincar na contemporaneidade: o direito de brincar na natureza. A temática
foi dica da nossa “amiga de brinquedo” Profa. Dra. Rosana Fernandes, da FACED/UFRGS (RS/BR) e
está baseada no Manual de Orientação – Grupo de Trabalho em Saúde e Natureza desenvolvido pela
Sociedade Brasileira de Pediatria. O material completo do manual pode ser conferido através do link:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/manual_orientacao_sbp_cen_.pdf
Em 2013, foi aprovado o Comentário Geral #17 para o Artigo 31, decorrente da preocupação do Comitê
dos Direitos das Crianças da ONU - CDC com o pouco reconhecimento dado pelos governos de todo o
mundo a esse direito. É importante notar que esse comentário trata também, em diversos pontos, sobre
o direito de brincar na natureza, destacando a importância disso para o desenvolvimento infantil em
sua análise sobre os desafios a serem considerados para o cumprimento dos direitos sob o Artigo 31:
“Falta de acesso à natureza: as crianças entendem, apreciam e cuidam do mundo natural pela
exposição a ele, pelo brincar autodirigido e a exploração com adultos que comunicam sua maravilha e
significado. Memórias de brincadeiras da infância e de lazer na natureza reforçam os recursos com os
quais se lida com o estresse, inspiram um sentimento de admiração espiritual e incentivam a gestão da
terra”.
O jornalista Richard Louv, autor do livro A Última Criança na Natureza, cunhou o termo Transtorno do
Déficit de Natureza para descrever esse fenômeno atual da infância e adolescência. Não se trata de um
termo médico, mas é uma forma eficaz de chamar a atenção para uma questão emergente cujos
sintomas, inclusive de transtornos mentais e comportamentais, podem ser observados por muitos
pediatras em suas clínicas.
O programa Criança e Natureza do Instituto Alana produziu diversos vídeos que são ótimos recursos
complementares a esse manual, incluindo uma entrevista com o jornalista e especialista em advocacy
pela infância Richard Louv sobre o que é Transtorno do Déficit de Natureza (disponível em:
http://bit.ly/2FKHrOl) e uma entrevista com o médico pediatra e ex-presidente da Academia Brasileira de
Pediatria Dr. José Martins Filho sobre importância do brincar ao ar livre para as crianças e suas famílias
(disponível em: http://bit.ly/2Si8YIm).

MURAL INFORMATIVO
Espaço destinado à divulgação de eventos na área do brincar, promovidos por outras instituições. Envienos 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.
 CINTEDES 2019 - Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão Escolar – Reimaginando a Escola Inclusiva: Políticas, Práticas e Inovações
Realização: Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE) (RJ/BR) e
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (SC/BR)
Período: 25 a 27 de junho de 2019
Locais: Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina – Rua Eng. Agr.
Andrei Cristian Ferreira, 570 – SC/BR
Informações: http://cintedes2019.galoa.com.br/
 Interlocuções teórico-clínicas acerca da infância e adolescência
Realização: Freud Lacan Escola de Estudos Psicanalíticos (RS/BR)
Data: 27 de junho de 2019
Locais: Sede de Porto alegre: Rua Miguel Tostes, 949 e Sede de Caxias do Sul: Rua Dall Canalli, 2186
– RS/BR
Informações: eepsicanaliticos@gmail.com
 Colonialidade e de(s)colonialidade e Roda de Conversa e Lançamento da Revista GEARTE
Ensino/Aprendizagem das Artes na América Latina: colonialismo e questões de gênero
Realização: Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE/PPGEDU/UFRGS) (RS/BR)
Data: 27 de junho de 2019
Locais: Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n., prédio 12201, sala 102 – RS/BR
Informações: https://tinyurl.com/y5wzk8ly
 VI Encontro Gaúcho sobre o pensamento de D. Winnicott
Realização: Seminários Winnicott Porto Alegre (RS/BR)
Período: 27 a 29 de junho de 2019
Local: Hotel Quality – Rua Comendador Caminha, 42 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: http://seminarioswinnicott.com/gaucho-2019/
 VII Seminário Universidade e Escolas: Novos paradigmas de alimentação e saúde de crianças
até 2 anos

Destacamos a participação de Tânia Ramos Fortuna, Coordenadora do Programa de Extensão
Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR), que integrará a mesa redonda O que o Guia Alimentar
para Crianças Brasileiras até 2 anos traz de novo? abordando o tema A criança em seus dois
primeiros anos de vida: alguns aspectos psicológicos e pedagógicos.
Realização: Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância da Pró-Reitoria
de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS/BR)
Data: 29 de junho de 2019 – Inscrições até 28 de junho de 2019
Local: Salão de Atos da UFRGS – Campus Central – Av. Paulo Gama, 110 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: prevencaoinfancia-prorext@ufrgs.br – www.ufrgs.br/prevencaoufrgs
 Painel “Reflexões sobre as relações entre Jogo, Arte, Educação e Literatura”
Destacamos a participação de Tânia Ramos Fortuna, Coordenadora do Programa de Extensão
Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR).
Realização: Programa de Extensão Ludo Poéticas – Jogo Digitais, Arte, Educação (IA/UFRGS)
(RS/BR) e Universidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS) (RS/BR)
Data: 04 de julho de 2019
Local: Instituto Estadual do Livro – Rua André Puente, 318 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: http://ielrs.blogspot.com/
 Roda de Conversa com convidados especiais e Sessão de Autógrafos com o escritor Jonathan
Aguiar – autor do livro “Educação, Lúdico e Favela”
Realização: Editora Wak e Livraria da Travessa
Data: 06 de julho de 2019
Local: Rua Voluntários da Pátria, 97 – Rio de Janeiro, RJ/BR
Fone: (21) 3195.0200
 Em Prol de Infâncias e Juventudes Protagonistas: Curso de formação para Educadores Sociais
Realização: Zelo Consultoria
Período: 06 de julho a 30 de novembro de 2019
Local: Rua da República, 801 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: https://www.zeloconsultoria.com.br/shop
 1º Seminário Arte no Hospital
Realização: Escola de Belas Artes, Escola de Música, Hospital Universitário da UFMG, Conservatório
da UFMG, DAC-UFMG e PROEX-UFMG, PAIE-UFMG, Hibermúsicas, FLADEM-Brasil, Studio
Mawaca (MG/BR)
Período: 10 a 12 de julho de 2019

Local: Conservatório da Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte, MG/BR
Informações: https://3.bp.blogspot.com/-O-xEQxFDM88/XOKGCWS3HRI/AAAAAAAABNQ/Y39ESVZbzggFupyUujxe_cNCeNLq5faQCLcBGAs/s1600/Arte%2Bno%2BHospital_Flyer_redes.jpg
 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
 9º Encontro de Educação Musical da UCS + IV Seminário
Realização: Universidade de Caxias do Sul (UCS) (RS/BR)
Período: 11 a 13 de julho de 2019
Local: Campus 8 da UCS – Av. Frederico Segala, 3099 – Caxias do Sul, RS/BR
Informações: http://encontrosdeeducacaomusicaldaucs.blogspot.com/
 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
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
 Encontro com Professores: O Hospital como Espaço Educacional
Realização: Hospital Boldrini
Período: 10 de agosto de 2019
Local: Auditório do Hospital Boldrini – Rua Dr. Gabriel Porto, 1270 – Campinas, SP/BR
Informações: pedagogiaevento.vouparticipar.com.br
 Congresso Internacional Educar na(s) infância(s)
Realização: Universidade de Caxias do Sul (RS/BR)
Período: 15 a 18 de agosto de 2019 – Inscrições até 11 de agosto de 2019

Local: Campus-Sede – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Caxias do Sul, RS/BR
Informações:https://www.ucs.br/site/eventos/congresso-internacional-educar-nas-infanciaspossibilidades-de-brincar-e-de-aprender/
 XII Seminário Internacional de Educação Superior e VII Seminário Internacional de Políticas
Públicas da Educação Básica e Superior
Realização: Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG/UFSM),
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFSM) e Rede Sulbrasileira de Investigadores da
Educação Superior (RIES) (RS/BR)
Período: 27 a 29 de agosto de 2019
Local: Universidade Federal de Santa Maria – Av. Roraima, 100 – Santa Maria, RS/BR
Informações: https://ccmers.proj.ufsm.br/seminariopoliticasegestao/2019/
 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/
 Recebemos e divulgamos:
 Recebemos e divulgamos o lançamento do 52º volume da Revista de Ciências Humanas da
Universidade Federal de Santa Catarina (SC/BR) com destaque para os artigos “A dança e as
pessoas com deficiência visual: Uma análise de vinte anos de produção acadêmica brasileira” de
autoria de Patricia Andrea Osandon Albarran, Daniele Nunes Henrique Silva e Eva Aparecida
Pereira Seabra da Cruz e “Oficinas para crianças em situação de rua: cartografia das pesquisas em
psicologia social” de autoria de Sônia Regina Correa Lages, Marco Aurélio Saraiva Carvalho.
Ressaltamos também o enfoque dessa edição na temática de gênero e sexualidade. A revista se
encontra disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
 Para os apreciadores de aves e jogos de tabuleiro segue uma super dica em forma de combo: o
recém lançado Wingspan, da americana Elizabeth Hargrave e comercializado pela fabricante de
jogos Stonemaier Games, no qual os jogadores se comportam como observadores de pássaros,
tentando atrair os “melhores” para seu aviário. A ideia, segundo a criadora, é que os jogadores usem
informações (dispostas em cartões) sobre a vida de diferentes espécies de passarinhos e outras aves
para trazê-las para perto, acumulando pontos a cada conquista, em até quatro rodadas. Este foi um
dos jogos indicados para concorrer ao alemão Spiel des Jahres (“Jogo do ano”, em tradução livre),
maior troféu para jogos de tabuleiro do mundo. Saiba por que este jogo sobre pássaros é um dos
melhores de 2019 acessando o link: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/05/27/Por-queeste-jogo-sobre-p%C3%A1ssaros-%C3%A9-um-dos-melhores-de-2019
 Recebemos e divulgamos duas dicas do nosso “amigo de brinquedo” Vital Didonet
(vitaldidonet@gmail.com) referentes a dois livros cujas temáticas abordam jogos e brincadeiras na
infância. Revivendo as Brincadeiras de Criança é uma cartilha desenvolvida pelo instituto
Solidariedade França-Brasil (RJ/BR) organizado por Edson Cordeiro Santos, onde brincadeiras
tradicionais foram compiladas por organizações que atuam na atenção à criança pequena, a maioria
do município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A cartilha está disponível de forma gratuita e pode
ser

acessada

através

do

link:

http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-

content/uploads/2010/06/Cartilhas-das-BrincadeirasBD.pdf?fbclid=IwAR0Dqebu6QpEzoFk6gU47I9decncbuOAJP9BjMqDDbhpdOHWYS2CCcalQ0M. A
outra dica é também uma cartilha lúdica intitulada Jogos e brincadeiras das culturas populares na
Primeira Infância, desenvolvida pelo Ministério da Cidadania (DF/BR). Diversos perfis de
expressão lúdica estão presentes nesta publicação, e mostram o quanto a cultura do brincar é
importante e necessária. Não apenas para o desenvolvimento da criança em todas as suas
dimensões (linguagem, motricidade, neurodesenvolvimento e área socioafetiva), mas como retrato

de um patrimônio imaterial valioso, que reflete a história brasileira. A referida cartilha pode ser
acessada

gratuitamente

através

do

link:

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
ACONTECEU
Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.


Nos dias 18 e 25 de junho de 2019 a Zelo Consultoria em Educação e Desenvolvimento Infantil
(RS/BR) promoveu os workshops de aprofundamento Rimar e brincar com as palavras: o papel
da ludicidade e da consciência linguística na alfabetização. O evento ocorreu no Instituto
Maria Auxiliadora, localizado em Porto Alegre. Fique por dentro de outros eventos promovidos
pela

Zelo

através

do

site:

https://zeloconsultoria.us11.list-

manage.com/track/click?u=01cea87b3c2312552919d9477&id=8a461ce271&e=21be008fcd


No

dia

13

de

junho

de

2019

o

Grupo

de

Pesquisa

em

Educação

e

Arte

(GEARTE/PPGEDU/UFRGS) promoveu as palestras O pixo do Terminal Bandeira: riscos,
interações e sentidos com a Profa. Dra. Ana Claudia de Oliveira (PUC-SP/CPS) e A pixação
na construção identitária do espaço urbano de São Paulo com a doutoranda Micaela
Altamirano (PUC-SP). Mantenha-se informado sobre os eventos promovidos pelo GEARTE
através do site: https://www.ufrgs.br/gearte/


No dia 11 de junho de 2019 a Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) (BA/BR)
realizou o lançamento do livro Museus virtuais e jogos digitais - Novas linguagens para o
estudo da história em Salvador. A organização do livro é de autoria de Lynn Alves, Helyom
Viana e Alfredo Matta. A proposta da obra é dar voz a pesquisadores/as, professores/as e
historiadores/as do Brasil e de Portugal que vêm experimentando a mediação dos jogos digitais
e museus virtuais em espaços diferenciados para aprendizagem e ressignificação de conceitos
históricos.

Saiba

mais

sobre

a

obra

acessando

o

link

da

editora:

http://www.edufba.ufba.br/2019/06/museus-virtuais-e-jogos-digitais-novas-linguagens-para-oestudo-da-historia/


No dia 10 de junho de 2019 a Escola Infantil Educar (RS/BR), localizada em Porto Alegre, sediou
o evento Educar de Portas Abertas. O evento foi organizado por Tassia Mattos antiga
colaboradora do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR) e contou com
uma mostra de brinquedos sustentáveis, confeccionados a partir de materiais reciclados e
reutilizados e debates acerca dos temas “A importância de jogos inclusivos na Educação Infantil”
e “Inclusão amorosa”, com a participação da jornalista Isabel Ferrari. Para mais informações
sobre a experiência com jogos inclusivos escreva para Tassia através do e-mail:
tassya_mattos@hotmail.com



No dia 06 de junho de 2019 o programa Escolas Transformadoras (SP/BR) lançou seu novo
livro digital Criatividade – mudar a educação, transformar o mundo que apresenta a

criatividade como uma habilidade e um valor essencial para a formação de sujeitos capazes de
transformar a educação e a sociedade. A publicação foi escrita por mais de quarenta autorasautores, entre estudantes, professores, gestores de escola, profissionais do terceiro setor,
profissionais universitários e pesquisadores de catorze cidades das cinco regiões brasileiras. O
livro

está

disponível

para

download

gratuito no

site

do

programa:

https://escolastransformadoras.com.br/materiais/criatividade-educacao-mundo/

 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 dia 18 de julho de 2019.
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Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br
Site: www.ufrgs.br/quemquerbrincar
Este boletim informativo é enviado a 12.295 “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

