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RESUMO

O laboratório do curso de Pedagogia tem hoje papel fundamental na formação do pedagogo, além de constituir item de avaliação do curso pelo 
MEC/INEP – Sistema de Avaliação Superior-SINAIS. No entanto, a relevância deste espaço se concretiza nas práticas e projetos que ali se 
desenvolvem, caso contrário a brinquedoteca acaba reduzida apenas a mais um item de avaliação do curso, quando das visitas in loco, pelo MEC. 
Este estudo se desenvolve a partir da do desafio de fazer com que o laboratório se constitua efetivamente num campo de ensino, pesquisa e 
extensão para os estudantes, tanto do curso de Pedagogia quanto de outras áreas. Como metodologia foram utilizadas diversas estratégias de 
atividades com projetos que vem sendo desenvolvidos e ampliados no Campus da Universidade onde é disponibilizado o laboratório para os 
estudantes, professores e demais sujeitos. Desde a sua implantação no campus, em 2007, a brinquedoteca oferece campo de estágio 
supervisionado aos alunos do curso que são trabalhadores em tempo integral e, por isso, impossibilitados de realizar as suas práticas em escolas 
de educação infantil e creches. Deste modo, novos projetos foram necessários: (a) promoção de atividades lúdicas para filhos de alunos que 
estudam no campus, no horário noturno; construção de jogos pedagógicos nas disciplinas de metodologias para alimentar o acervo de brinquedos 
do laboratório; (c) oficinas de construção de brinquedos; (d) curso de brinquedistas como Atividade Acadêmica Complementar (AAC). Os usuários 
do laboratório, além das alunas do curso que atuam nos projetos, são crianças na faixa etária de 2 a 12 anos, em sua maioria filhos de alunos que 
estudam no mesmo campus e que necessitam trazer seus filhos para a Universidade. O atendimento é realizado pelas estagiárias e brinquedistas, 
que são alunas parceiras do curso que, em sua maioria, fizeram o estágio na brinquedoteca e o curso do brinquedista. No semestre de 2017.1, o 
laboratório contava com 17 estagiárias distribuídas nos diferentes projetos como a brinquedoteca Itinerante, e atendeu a 126 crianças da Cruzada 
do Menor com visitas programadas a essa instituição no intuito de estender a brinquedoteca para fora dos “muros” da Universidade. Além disso, 
mantém o campo de estágio supervisionado para alunos do curso presencial, 100%EAD e Flex, orientado pela coordenação do curso de 
Pedagogia. Desenvolve, ainda, parceria com alunos do curso de Gestão Ambiental, Tecnologias da Informação e Jogos digitais que realizam suas 
práticas e atividades de campo voltadas para projetos ambientais com as crianças e a elaboração de jogos digitais. As ações de formação e 
extensão no laboratório pressupõem como objetivos atender às demandas de formação voltadas para a prática dos estágios supervisionados; 
estabelecer parcerias com instituições como prática de extensão para os alunos do curso e, ainda, contribuir para desenvolver o sentimento de 
pertença dos estudantes ao seu curso e à Universidade. As dificuldades para o desenvolvimento dos projetos, assim como em qualquer atividade 
desta natureza, demandam a necessidade de atualização e adequação dos projetos à realidade dos estudantes e das disciplinas oferecidas no 
semestre em curso, considerando que são os estudantes os principais atores, sujeitos que dinamizam os projetos e deles se apropriam. Os 
resultados refletem os objetivos propostos e que se traduzem, a cada semestre, em novas parcerias, na adesão dos estudantes do curso à 
renovação da matricula e na ampliação dos projetos de extensão com a Cruzado do Menor envolvendo a formação continuada dos professores 
que atuam naquela creche e ainda a brinquedoteca itinerante inserida no planejamento da instituição como atividade curricular.
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