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RESUMO

A identidade de gênero, embora seja uma constituição intersubjetiva, ela é, em muito, influenciada pelo contexto social, cultural e histórico no 
qual o sujeito está imerso. Neste processo de formação, que se inicia desde o nascimento, não se pode desconsiderar a influência exercida pela 
escola, uma vez que este espaço ocupa lugar de relevância na vida e desenvolvimento infantil. Especialmente no contexto da educação infantil, 
que corresponde a uma fase sensível na formação da identidade da criança, a escola precisa ser considerada. Nesta etapa, destaca-se o lúdico, 
não somente por ser uma das vivências mais significativas do universo infantil, mas, inclusive, por ser o eixo das estratégias pedagógicas 
desenvolvidas para a promoção da aprendizagem. Assim, sabendo que o brincar infantil traz uma representação dos mundos real e subjetivo, 
investigar a relação entre o lúdico e a constituição da identidade emerge como questão relevante. É, portanto, partindo desta realidade, que esta 
pesquisa se edificou com o objetivo de investigar como os professores da Educação Infantil tem utilizado as atividades lúdicas como recurso 
mediador para discutir as questões de gênero no espaço de sala de aula. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória, de 
abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em uma escola pública, com 5 professores de educação infantil. Foi utilizado como instrumento 
para a construção dos dados a entrevista semiestruturada. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo,  aponta que 
a relação entre ludicidade e as questões de gênero no espaço escolar, em geral, tem emergido de forma espontânea, não planejada pelos 
professores. Nestes casos, eles percebem-se despreparados para lidarem com esta temática e, portanto, apresentam dificuldades para intervir e 
mediar as situações em que as questões de gênero se apresentam. Quando o fazem, acabam por desenvolver uma prática atravessada por suas 
concepções religiosas, sociais e morais ao ensinarem seus alunos, o que pode favorecer a perpetuação de estereótipos, preconceitos e amarras 
sociais em relação ao tema. Contudo, são capazes de perceber a representação simbólica das questões de gênero nas brincadeiras, as quais 
sinalizam os papeis e estereótipos que tem sido socialmente construídos e internalizados pelas crianças. Destarte, os resultados deste estudo 
apontam para a necessidade de ampliação da discussão no espaço escolar com vistas à proposição de atividades formação dos professores, de 
modo que eles possam ser capazes de propor sistematicamente situações de aprendizagem que abordem a temática, mas, também, de intervirem 
nas diferentes situações espontâneas que comparecem em sala de aula, visando uma formação integral do sujeito enquanto ser social e cidadão 
capaz de contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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