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RESUMO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, estabelece no art. 43, inciso VII, que a educação superior tem por finalidade: “promover a extensão, aberta à

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Portanto, é

fundamental para o Curso de Pedagogia, o investimento na articulação ensino – pesquisa – extensão, para que o egresso  constitua-se num profissional qualificado para o

mercado de trabalho e, essencialmente, um cidadão ético e comprometido com a sociedade em que vive. E é visando contribuir com a articulação entre ensino, pesquisa e

extensão, que o Curso de Pedagogia da UEMG, Unidade Passos, desenvolve  o Projeto Brinquedoteca Itinerante da Pedagogia. Criado em 2005, esse projeto tem possibilitado a

articulação teórico-prática na formação das/os alunas/os do curso e tem sido um importante instrumento de inclusão social para a comunidade atendida. Com o objetivo de

divulgar a importância do brincar para o desenvolvimento social, para o processo de aprendizagem da criança e também promover a interação entre os acadêmicos do curso de

pedagogia e a comunidade regional, o Projeto Brinquedoteca Itinerante da Pedagogia, surge com a necessidade de se oportunizar a criança, em especial, às residentes em locais

de risco social, a oportunidade do brincar. Ação que seria ou deveria ser inerente ao seu desenvolvimento, mas que, aos poucos, se torna longe de sua realidade em função do

atual cenário de violência urbana e das duras jornadas de trabalho realizadas pela família brasileira.  Em ações planejadas, professores e alunos do Curso de Pedagogia

organizam atividades educativas e lúdicas  como: contação de histórias,  teatro de fantoches, oficinas de desenho e pintura, rodas de leitura, jogos pedagógicos e atividades

recreativas corporais envolvendo a música e a dança para serem desenvolvidas nos mais diversos espaços sociais públicos ou privados, sendo: escolas; praças; associações

comunitárias e ONGs. A Brinquedoteca Itinerante  ultrapassa o conceito da Brinquedoteca  como espaço físico destinado a sala de estantes com brinquedos. Pretende levar o

brincar para a rua, para as praças e para a  comunidade. Crianças, pais, alunos e professores são contagiados pela alegria, pelo afeto, pela magia da música, da contação de

história, do desenho, do jogo, da brincadeira, da arte que a Brinquedoteca Itinerante da Pedagogia proporciona. É isso que o projeto se propõe e realiza desde 2005.

Referenciando-se nos dicionários de Língua Portuguesa e no Estatuto da Criança e do Adolescente,  Kulmann Jr (2007) define infância como sendo o período de crescimento, no

ser humano, que vai do nascimento à puberdade e ainda a pessoa até os 12 anos incompletos. E pensar a criança é refletir sobre o brincar.  Cunha (1992), afirma que o brincar é

essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano.   Expõe que brincar é coisa séria, pois ao brincar podemos reequilibrar emoções e nossa necessidade de

conhecer,  reinventar e possivelmente desenvolver atenção, concentração dentre outras habilidades. A Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Nações

Unidas em 1959 e ratificada pelo Brasil, estabelece em seu preâmbulo que  deve ser resguardado à criança o direito a uma infância feliz e em seu princípio 7 expõe que   a

criança deve ter ampla oportunidade para brincar e divertir-se, e que a  sociedade e as autoridades públicas deverão empenhar-se para promover esse direito. Em seu artigo 227,

a Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que é dever da família, do Estado e da sociedade resguardar à criança, com absoluta prioridade,   o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, dentre outros direitos. E assim passa-se aqui a conceber que a criança, como um sujeito de direitos,  dentre outros, tem o direito ao

brincar. Friedmann (1992), afirma que a brincadeira está integrada à vida social da criança, por ser transmitida de uma geração a outra ou ser aprendida nos grupos infantis, na

rua, nos parques, escolas, festas, etc., e conclui afirmando que “as brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico-cultural, traduzindo valores, costumes, formas de pensamento e

ensinamentos”. A sociedade contemporânea vem ressignificando o brincar e as brincadeiras. Crianças deixam de brincar por falta de hábito, para trabalharem, para estudarem,

por falta de espaço ou simplesmente para não atrapalharem o adulto. Atualmente a educação escolar procura redimensionar o espaço da brincadeira e do brincar na história da

criança. Diante o contexto em que se considera a criança como um sujeito de direito e em especial o direito ao brincar, Cunha (1992) aponta a  brinquedoteca, como espaço para

estimular a criança a brincar e ter acesso ao brinquedo e ao ambiente lúdico. Apreende-se  que o projeto Brinquedoteca Itinerante da Pedagogia,  atuando  nos mais diversos

espaços e realidades sociais,  tem possibilitado a alunos e professores do Curso de Pedagogia a oportunidade de articular com a comunidade “saberes e fazeres” voltados à

prática da cidadania. Registra-se ainda que o projeto é um instrumento de inclusão social importante para a comunidade local, tendo em vista que o bom desenvolvimento

emocional e social que o ato do brincar pode proporcionar a cada criança poderá permitir-lhe maior capacidade de uma atuação transformadora da realidade de sua comunidade.
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