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Introdução: O projeto de extensão aqui apresentado, ainda em andamento, partiu do
objetivo de observar e analisar criticamente a Brinquedoteca do curso de Pedagogia do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste, para melhor compreender
sua função e as práticas realizadas e a partir dessa análise, propor intervenções no
acervo, no espaço físico e nas práticas. Em sua análise estão sendo considerados
aspectos educativos, sociais, culturais, políticos e pedagógicos, e como esses se
articulam com as subjetividades implícitas nos brinquedos, brincadeiras, práticas
diversificadas do curso e suas implicações nas relações étnico-raciais. Objetivo:
Analisar os usos da Brinquedoteca; investigar existência de materiais relacionados a
identidades sociais e contextos históricos; publicizar histórias de brinquedos e
brincadeiras como forma de reconhecimento de identidades socioculturais, como
étnico-raciais, de gênero; propor práticas educativas, considerando alunos (as),
professores (as) da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
Metodologia: O trabalho foi dividido em etapas: seleção e leitura de artigos científicos,
cartilhas e outros textos sobre origem de brincadeiras, brinquedos, brinquedotecas no
Brasil e relações étnico-raciais na escola; reuniões de estudo e orientações;
levantamento do acervo da Brinquedoteca; formulação de propostas de intervenções,
por meio de oficinas e minicursos, no que diz respeito ao acervo, aos (às) usuários (as),
ao espaço físico e às práticas realizadas. Resultados: Levantamento do acervo da
Brinquedoteca (consolidação em planilha de dados); proposição de atividades de
formação continuada para professores (as) da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental; proposição de atividade lúdica para filhos (as) de discentes do
curso de Pedagogia; proposta de intervenção arquitetônica para a Brinquedoteca.
Conclusão: A Brinquedoteca do curso de Pedagogia tem grande potencial para
contribuir na educação das relações étnico-raciais, entre outras identidades sociais,
entretanto, é pouco explorada pelos alunos(as), professores(as), comunidade
acadêmica e sociedade. Espera-se, assim, que esse projeto possa ampliar os
conhecimentos dos usuários(as) da Brinquedoteca, bem como as práticas nela
realizadas.
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