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 Considera-se que o brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. Criando então contextos de 
ação para o desenvolvimento infantil, potencializando as práticas de ensino. Após 
aprovação pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 
64120617.2.0000.5502. Para tal compõe ao objetivo de pesquisa identificar as práticas 
pedagógicas diante das variações do brincar efetivadas em uma escola de educação 
infantil do município de Bauru. A coleta foi realizada diante da análise de práticas do 
brincar em um contexto pré-escolar, ponderando (re)pensar na utilização dos objetos 
(brinquedos, por exemplo), as variações do brincar enquanto uma possível 
prática pedagógica presente na educação infantil. Enfatizou-se como instrumentos de 
pesquisa e procedimentos analisados dos dados, a investigação, entre a orientação 
caracterizada na metodologia etnográfica que se refere a pesquisa qualitativa. A 
pesquisa foi estruturada no sentido de dar resposta às questões de forma à: identificar, 
conhecer, analisar e ponderar as práticas desenvolvidas no estudo da pesquisa. O mesmo 
contribuiu para tentar entender a prática de um professor em uma escola do município 
de Bauru. Contempla-se que o brincar ainda é um elemento para se estudar em meio as 
propostas atreladas a gestão escolar baseado no campo de ensino e aprendizagem, que 
obtém respostas significativas, para ampliação do repertório educacional. 
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