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Introdução: Esse trabalho, com resultados parciais, tem como objetivo discutir a
importância da Brinquedoteca do Curso de Pedagogia do Unileste como um dos
espaços que podem contribuir na construção afirmativa das identidades das crianças
principalmente, a étnico-racial e de gênero. Foram realizados levantamentos dos
recursos existentes na Brinquedoteca, infraestrutura e as ações realizadas nesse espaço.
 Pretende-se, também que, nela se desenvolva um processo formativo que tenha o
brincar como um compromisso da formação docente. O estudo se materializa por meio
de levantamentos bibliográficos de autores (as) que têm realizado pesquisas nessa área,
análises e proposições sobre o tema.  Objetivo: Evidenciar a importância da
brinquedoteca como um dos meios fundamentais para a construção afirmativa das
identidades e aprendizagens, por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras livres e
mediadas. Investigar e analisar os usos da Brinquedoteca pelas (os) alunas (os) e
professores (as) do Curso de Pedagogia. 

 Metodologia: O trabalho consiste na seleção e leitura de diferentes artigos científicos
relacionados aos modos de brincar, às relações étnico-raciais e às infâncias, bem como 
brinquedos e brincadeiras na escola; produção de uma ficha de observação e
identificação de objetos e usos da Brinquedoteca;  realização de seminários de textos
pelas alunas participantes do projeto de extensão ; oficinas e minicursos para os (as)
alunos (as) do curso de Pedagogia, professoras(es)  da educação infantil e anos iniciais
do ensino fundamental com temáticas voltadas para literatura infanto-juvenil,
brinquedos e brincadeiras e análise das atuais práticas metodológicas realizadas na
Brinquedoteca.  Resultados: Levantamento de dados do acervo da Brinquedoteca
efetuado por meio de planilha, realização de atividades de formação continuada -
minicurso/oficina sobre critérios para escolha de livros de literatura infanto-juvenil
para o aperfeiçoamento da prática pedagógica para professores (as) da educação
Infantil e anos iniciais do ensino fundamental; estão em andamento, a produção de
uma proposta de configuração infraestrutural para a Brinquedoteca e realização de
novas oficinas e minicursos sobre as identidades sociais étnico-raciais e de gênero
articuladas aos modos de brincar, brinquedos e brincadeiras. Conclusão: A
Brinquedoteca possui grande capacidade de contribuir na formação de crianças e
docentes.Busca-se com esse projeto ampliar e potencializar o uso desse espaço para
atividades lúdicas, oportunizar conhecimentos e o prazer de aprender e brincar às
crianças e apoio aos alunos (as) e professores (as) do curso de Pedagogia .
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