
Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Curso de Graduação em Ciências Sociais

LUCAS PERES MARQUES DA SILVA

GÊNERO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DO LIVRO

DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Niterói 

2018



Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Curso de Graduação em Ciências Sociais

LUCAS PERES MARQUES DA SILVA

GÊNERO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DO LIVRO

DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Monografia apresentada ao Curso de Graduação
em Ciências Sociais da Universidade Federal Flu-
minense, como requisito parcial  para a obtenção
do título de Bacharel em Ciências Sociais.

Orientador: Prof.ª Dr.ª Verônica Toste Daflon
Co-orientador: Prof.ª Dr.ª Hélène Cécile Petry

Niterói 

2018



S586g Silva, Lucas Peres Marques da
Gênero e educação: uma análise de discurso do livro 

didático do Ensino Fundamental I / Lucas Peres Marques da 
Silva ; Verônica Toste Daflon, orientadora ; Hélêne 
Cécile Petry, coorientadora. Niterói, 2018.

57  f. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 
Sociais (Bacharelado/Licenciatu ra))-Universidade 
Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia, Niterói, 2018.

1. Gênero. 2. Livro didático. 3. Produção intelectual.
I. Título II. Daflon,Verônica Toste, orientadora . 
III. Petry, Hélêne Cécile, coorientadora. IV. 
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia. Departamento de Sociologia e 
Metodologia das Ciências Sociais.

CDD -

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de lnsfrán - CRB7/2318



Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Curso de Graduação em Ciências Sociais

LUCAS PERES MARQUES DA SILVA

GÊNERO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DO LIVRO

DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

BANCA EXAMINADORA

.............................................................
Prof.ª Dr.ª Verônica Toste Daflon

Universidade Federal Fluminense

.............................................................
Prof.ª Dr.ª Renata de Sá Gonçalves
Universidade Federal Fluminense

.............................................................
Prof.ª. Dr.ª Flávia Mateus Rios

Universidade Federal Fluminense

Niterói 

2018
 



Dedico este trabalho aos meus pais: Carla Maria Peres Marques e

Nílton Henriques da Silva Júnior. E à minha avó Zuleika.



AGRADECIMENTO

Primeiramente quero agradecer à minha mãe que sempre me apoiou e fez

de tudo para que eu pudesse estudar,  apesar  das muitas dificuldades que teve,

sempre me incentivando através de conversa e do seu exemplo. Assim como meu

pai que sempre me incentivou e se esforçou durante a vida para que eu pudesse ter

condições de estudar. Quem me tornei hoje se deve muito a luta e esforço de vocês.

À  minha  namorada  e  companheira,  Ana  Paula,  por  ter  sido  sempre

compreensiva,  amorosa,  paciente,  companheira,  amiga,  me  apoiando  e  me

incentivando durante toda essa caminhada.

À minha avó que conviveu comigo diariamente durante esses 5 anos me

apoiando nos estudos e me ajudando com tudo em casa para que eu pudesse me

formar mesmo sem saber pra que serve meu curso. 

Às minhas tias Ana e Leila que sempre se preocuparam comigo, com meus

estudos e sempre estiveram ao meu lado me incentivando e dando total apoio.

À minha irmã Jhessica e meu padrasto Roberto que sempre torceram, me

apoiaram e estiveram ao meu lado nessa caminhada.

À Hélène minha orientadora agradeço por todas as conversas, diálogos e

discussões desde o primeiro encontro na orla da uff. Aprendi muito, principalmente

nos encontros de CNV.

À Verônica, também minha orientadora que apesar de conhecê-la apenas

nesse semestre tive um enorme o aprendizado. Mesmo nesse pouco tempo que

tivemos pra discutir o trabalho pude aprender muito.

Agradeço a todos os meus familiares, amigos de infância, de escola, de uff,

que torceram, ajudaram e me apoiaram nessa trajetória.



EPÍGRAFE

“Não existe imparcialidade.  Todos são orientados por

uma  base  ideológica.  A questão  é:  sua  base  ideológica  é

inclusiva ou excludente?” 

Paulo Freire



RESUMO

Este trabalho investiga do ponto de vista construtivista de gênero de que
forma é construído discursivamente e socialmente gênero na escola e em livros
didáticos, como são representados e reproduzidos nos livros as relações de gênero
e como isso pode influenciar na construção de identidades de meninos e meninas
determinando ou não o modo como irão tornar-se homens e mulheres. Baseado em
estudos anteriores sobre livros didáticos, no conceito de gênero desenvolvido por
Connell (2016)  analisa-se textos  e  imagens  do  livro  didático  do  5º  do  ensino
fundamental a fim de refletir sobre a construção de masculinidades e feminilidades
dentro  do  contexto  escolar  e  principalmente  como  elas  aparecem  sendo
representadas no material didático em questão.

Palavras-chave:  Gênero,  livro  didático,  construção,  social,  masculinidades
feminilidades.



ABSTRACT

This work studies from the constructivist gender´s point of view in what way
gender is constructed discursively and socially in schools and textbooks, how gender
relations are represented and reproduced in books and how this can influence in the
construction  of  identities  of  boys  and  girls  determining  whether  or  not  they  will
become  men  and  women.  Based  on  previous  studies  on  textbooks  and  in  the
concept of gender developed by Connell (2016), texts and images from the textbook
of 5th grade are analyzed in order to reflect on the construction of masculinities and
femininities within the school context and mainly how they are represented in the
didactic material in question.

Keywords: Gender, textbook, construction, social, masculinities, feminities.
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1 INTRODUÇÃO

O texto aqui desenvolvido é um trabalho de definição conceitual que busca

apoio  em  autores  para  uma  reflexão  sobre  o  papel  do  livro  didático  (LD)  na

construção social de gênero dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e

refletir  de  que  maneira  '‘meninos’'  e  '‘meninas’'  são  construídos  discursivamente

nesses materiais. 

Livro  didático,  gênero  e  sexualidade  ganharam  visibilidade  nacional

recentemente quando um candidato a presidência da república apresentou, em rede

nacional,  um  suposto  livro  didático  alegando  que  tal  livro  estaria  sexualizando

crianças  nas  escolas  brasileiras.  Contudo  essa  alegação  foi  desmentida  pelo

Ministério da Educação e pela própria editora que publicou o livro no Brasil ao qual

se referia o candidato. O MEC informou em nota que tal livro nunca foi distribuído e

nem faz  parte  de  qualquer  programa vinculado  ao  ministério.  A editora  também

negou que este livro fora indicado para crianças, na verdade ele é destinado aos

alunos do 6º ao 9º ano, isto é, adolescentes nas idades entre 11 e 15 anos. O livro

que o candidato acusou de sexualizar crianças nem sequer é um livro didático. O

livro se chama Aparelho Sexual e Cia, publicado em 2007 no Brasil pela Companhia

das Letras,  foi  escrito  pela francesa Hélène Bruner  e desenhado pelo cartunista

suíço Zep, que utilizou personagens de sua famosa série de quadrinhos "Titeuf".

Editado originalmente na França, a obra vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares

no mundo e chegou a ser base de uma exposição educativa no museu da Ciência e

Indústria de Paris.1

Discutir  sobre  gênero  e  sexualidade  nas  escolas  e  com  crianças  é

necessário. Porém, a discussão precisa ser qualificada com estudos científicos tal

como este que está sendo proposto neste trabalho. Afinal, como os livros didáticos

estão trabalhando efetivamente questões de gênero e sexualidade? Quais são os

discursos sobre gêneros veiculados pelos LD? 

Este trabalho busca responder estas questões e refletir, a partir da análise

dos conteúdos dos livros, se o livro didático é mais um fator, dentre outros diversos

não só na escola mas na sociedade, que contribui para construção de estereótipos

1 https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-nacional-nao-foi-distribuido-em-  
escola-23021610. Acesso em: 17/11/2018.

https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-nacional-nao-foi-distribuido-em-escola-23021610
https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-nacional-nao-foi-distribuido-em-escola-23021610
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de gênero. Isto é, os estereótipos que são veiculados por uma cultura que separa e

hierarquiza  “meninos”  e  “meninas”,  construindo  futuros  “homens”  e  “mulheres”  e

socializando  os  indivíduos  nos  “papéis”  socialmente  designados  ao  seu  gênero.

Temos em vista que o livro didático é um dos recursos utilizados pela escola no que

podem contribuir  ainda mais para reforçar  esses discursos de gênero que estão

presentes tanto na escola quanto nos outros meios de interação social das crianças.
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2 O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL

2.1 Contexto histórico do livro didático no Brasil

No Brasil  o livro didático (LD) surgiu em 1929 com a criação do  Instituto

Nacional  do  Livro   (INL),  esse  instituto  foi  criado  para  legitimar  o  livro  didático

nacional e auxiliar na sua produção. Contudo, ainda não existia uma proposta de

regulamentação para a produção e a distribuição, pelo INL, de livros didáticos nas

escolas. Essa proposta surge nos anos 30, no governo Vargas, época em que se

buscou desenvolver no país “uma política educacional consciente, progressista, com

pretensões democráticas e aspirando a um embasamento científico” (FREITAG et

al., 1993, p. 12).

Em 1938, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema,

propôs  a  criação  do  Decreto-Lei  nº  1.006  de  30  de  dezembro  para  fiscalizar  a

elaboração dos livros didáticos. A fim de regulamentar uma política nacional do livro

didático,  o  decreto  criou  a  Comissão  Nacional  do  Livro  Didático  (CNLD)  que

estabelecia, dentre outras coisas, que nenhum livro didático poderia ser adotado no

ensino das escolas no país sem a autorização prévia do Ministério, marcando assim,

a primeira iniciativa governamental nessa área de política educacional.

Cabe ressaltar o momento histórico em que a CNLD foi criada, no Estado

Novo, isto é, em um momento político autoritário, polêmico e que buscava garantir,

sobretudo, uma Unidade e Identidade Nacional. Um dos trabalhos da comissão era

controlar a admissão dos livros,  assegurando que eles seguissem regras para a

formação de um “espírito” de nacionalidade, isso fez com que os parâmetros para as

avaliações  e  adoções  dos  livros  valorizassem  muito  mais  aspectos  político-

ideológicos  do  que  pedagógicos.  OLIVEIRA et  al.,  (1984)  explica  que,  aspectos

morais, cívicos e políticos se sobrepunham aos aspectos didático-metodológicos na

hora  de  impedir  a  utilização  de  determinados  livros  didáticos.  O  projeto  obteve

muitas dificuldades de implementação devido a inoperância e a ineficiência de todo

um processo no qual esbarrou em impasses e frustrações sucessivas e que foram

consequências da “centralização do poder, do risco da censura, das acusações de

especulação comercial e de manipulação política, relacionada com o livro didático”

(FREITAG et al., 1993, p. 14).
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No entanto, mesmo com sérios problemas identificados na sua atuação, em

1945  o  Decreto-lei  8.460  consolidou  a  legislação  1.006/38  e  dispôs  sobre  a

organização  e  o  funcionamento  da  CNLD.  Isto  é,  a  comissão  foi  ampliada  e

continuou com plenos poderes. Por muito tempo, o livro didático continuou sendo

objeto  de questionamentos e  críticas  em todo país,  demandando soluções,  mas

sempre esteve ligado a ineficácia da política governamental.

Já em 1964, com o golpe de Estado, instaura-se o Regime Militar no país.

Com  isso  iniciou-se  uma  desmobilização  do  magistério,  privatização  do  ensino,

repressão  e  a  divulgação  de  uma  pedagogia  alicerçada  em objetivos  altamente

autoritários,  nada  menos  característico  do  que  uma  ditadura.  Nos  currículos

escolares  os  ideais  de  segurança  nacional,  civismo  e  centralização  de  poder

aparecem  predominantemente  neste  período.  A  intervenção  do  estado  amplia

significativamente nos assuntos sobre o livro didático.

Durante esse período, através do acordo MEC/USAID2 firmado em 06/01/67,

foi criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) mudando, em

vários  sentidos,  as  diretrizes  da  política  do  livro  didático  no  Brasil.  Segundo

FREITAG et al.,  (1993) o convênio queria alcançar, em três anos, 51 milhões de

livros distribuídos para os alunos de forma gratuita. Com a função de coordenar a

produção,  edição  e  distribuição do livro  didático,  o  governo pretendia  com esse

convênio ter o controle sobre o que e como se ensinava no Brasil. (Bezerra e Luca,

2006)  A  COLTED  também  propunha  instalações  de  bibliotecas  e  cursos  de

treinamento de instrutores e professores. Um alto suporte financeiro esteve presente

para que o governo pudesse implementar e consolidar o programa. Porém, diversos

pesquisadores  de  educação  brasileira  denunciaram  que  esse  apoio  da  USAID

possuía  outros  objetivos  não  tão  expostos,  um controle  por  parte  dos EUA das

escolas brasileiras e, portanto, dos livros didáticos que sofriam um forte controle de

conteúdo. Como pontua Freitag,

2 MEC/USAID é o nome de um acordo que incluiu uma série de convênios realizados a partir de 
1964, durante o regime militar, entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for
International Development (USAID). Os acordos MEC/USAID tinham o objetivo de implantar o mo-
delo norte americano no sistema educacional brasileiro. A discordância com os acordos MEC/
USAID se tornaria na época a principal reivindicação do movimento estudantil, cujas organizações 
foram em seguida colocadas na clandestinidade. Alguns setores acreditavam que o convênio com 
os Estados Unidos levaria à privatização do ensino no Brasil. (DICIONÁRIO INTERATIVO DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA).
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O que os  funcionários  e  assessores  do MEC descreviam como ajuda  da
USAID era denunciado por críticos da educação brasileira como um controle
americano do mercado livreiro, especialmente do mercado do livro didático.
Esse controle garantia, por sua vez, o controle, também ideológico, de uma
fatia substancial do processo educacional brasileiro. (FREITAG et al., 1993,
p.14)

Com o fim da COLTED em 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) criado

pelo Decreto-lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937 voltou a ser o responsável direto

pelo livro didático, assim desenvolveu-se o Programa Nacional do Livro Didático que

tinha como competências 

definir diretrizes para formulação de programa editorial e planos de ação do
MEC  e  autorizar  a  celebração  de  contratos,  convênios  e  ajustes  com
entidades  públicas  e  particulares  e  com  autores,  tradutores  e  editores,
gráficos, distribuidores e livreiros (OLIVEIRA et al., 1984, p.57).

Durante  o  regime  militar  que  durou  21  anos  (1964-1985)  houve  muita

censura  e  falta  de  liberdade  nos  temas  abordados  nos  livros  didáticos.  E  o

tratamento dado pelo governo à questão do livro didático teve diversas etapas e

diferentes formas,  contudo o autoritarismo e a repressão sempre se mantiveram

presentes, Miranda argumenta que,

A questão da compra e distribuição de livros didáticos recebeu tratamento
específico do poder público em contextos diferenciados — 1966, 1971 e 1976
—,  todos  marcados,  porém,  pela  censura  e  ausência  de  liberdades
democráticas. […] Cabe destacar que a associação entre os agentes culturais
e o Estado autoritário transcendeu a organização do mercado consumidor da
produção didática e envolveu relações de caráter  político-ideológico,  cujas
repercussões  sobre  o  conteúdo  dos  livros  didáticos  foram  marcantes,
sobretudo pela perspectiva de civismo presente na grande maioria das obras,
bem como pelo estímulo a uma determinada forma de conduta do indivíduo
na  esfera  coletiva.  Deste  modo,  o  uso  do  livro  didático  tornar-se  um
instrumento de repressão e contenção do Estado, e sua distribuição passa a
ser maciça para atingir estes fins. (MIRANDA, 2004, p.125)

O Decreto-lei nº 77.107 de 4 de fevereiro de 1976 muda mais uma vez a

política do livro didático transferindo para a Fundação Nacional do Material Escolar

(FENAME) a responsabilidade do Programa do Livro Didático. Cabia ao FENAME,

definir  as  diretrizes  para  a  produção  de  material  escolar  e  didático  e
assegurar  sua  distribuição  em  todo  território  nacional;  formular  programa
editorial;  cooperar  com  instituições  educacionais,  científicas  e  culturais,
públicas  e  privadas,  na execução de objetivos comuns”.  (FREITAG et  al.,
1993, p.15) 
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Nos  anos  80,  através  de  uma política  centralizadora  e  assistencialista  o

governo militar confiou à Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) a tarefa de

controlar o PLIDEF (Programa do Livro Didático – ensino fundamental). Essa medida

acarretou diversos problemas apontados por Freitag et al., (1993), dificuldades de

distribuição do livro dentro dos prazos previstos, lobbies das empresas e editoras

junto  aos  órgãos  estatais  responsáveis  e  autoritarismo  implícito  na  tomada  de

decisões pelos responsáveis no governo.

Percebe-se que a história do livro didático no Brasil, até a década de oitenta,

limita-se a inúmeros decretos-lei e decisões do governo os quais sempre criaram

novas comissões, novos acordos com objetivo de regulamentar uma política viável

tanto para a produção quanto para a distribuição de livros. Em sua maioria, essas

decisões  partiam  de  apenas  um  órgão  (CNLD,  COLTED,  INL,  FENAME,  FAE)

composto  por  técnicos  e  assessores  do  Estado,  que  mal  conheciam  as

particularidades  e  os  problemas  da  educação  brasileira  e,  dificilmente,  eram

qualificados  para  gerenciar  a  complicada  questão  do  livro  didático.  Isto  é,  as

decisões relacionadas ao livro didático foram, quase sempre, ineficazes devido à

inexperiência e, principalmente, à incompetência dos que eram responsáveis pelo

ensino  no  país,  e  também por  tudo isso  manter-se  compreendido numa política

puramente centralizadora. Freitag (1993)

As  consequências  dessa  política  educacional  autoritária,  burocrática  e

centralizadora são graves, problemas que perpassam a história do livro didático no

Brasil  e  que  por  força  dessa  ideologia  intrínseca  à  política  e  à  prática  do  livro

prejudica o professor, excluindo-o de todo o processo e das tomadas de decisões

sobre a problemática do ensino e, consequentemente, do livro didático. Deste modo

Oliveira diz que 

os custos de um processo centralizador em matéria de educação fazem-se
sentir  na  defasagem  entre  a  decisão  e  sua  execução,  já  que  a
responsabilidade de seleção do material a ser usado fica a cargo de outros
que não os que diretamente o farão: os professores.(OLIVEIRA, 1984, p. 65) 

Se  os  professores  ficam  de  fora  desse  sistema,  eles  não  se  sentem

totalmente responsáveis pelo seu funcionamento,  isto  é,  o  trabalho desenvolvido



19

pelos órgãos educacionais, seja qual for, está fadado ao fracasso sem participação

do principal usuário que é o professor.

Outro ponto importante e necessário de ressaltar é que nesse período a

indústria  livreira  no  Brasil  cresceu  de forma exponencial.  Devido  a  ineficácia  do

sistema educacional brasileiro, o crescimento de livros descartáveis fabricados no

país foi inversamente proporcional a sua qualidade, visto que muitos livros de má

qualidade foram enviados às escolas, deixando claro o descaso e a falta de rigor

com que foram elaborados e avaliados. Isto ainda se agrava quando pensamos que

para muitos alunos o livro didático é o único livro no qual eles têm contato. Freitag

(1993).

Diversas políticas foram colocadas em prática por cada governo, durante 67

anos (1929 a 1996), com o objetivo de levar o livro didático às salas de aula em todo

território nacional. Contudo, apenas em 1997 começa a produção e a distribuição

permanente e massiva de livros didáticos graças ao fim da Fundação de Assistência

ao Estudante (FAE) e à transição da política de execução do Programa Nacional do

Livro Didático (PNLD)  para o Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação

(FNDE). Neste mesmo ano o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) criou o

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que está em vigor até os dias de hoje,

com alguns objetivos que cabe ressaltar aqui:

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para a
melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição de
livros  didáticos  para  todos  os  alunos  matriculados  nas  escolas  das  redes
públicas  do  ensino  fundamental  de  todo  o  País,  cadastrados  no  Censo
Escolar; 
b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer
padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados
nas diferentes regiões do País;
c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo de
seleção  dos  livros  didáticos,  fornecendo  subsídios  para  uma  crítica
consciente dos títulos a serem adotados no Programa; e 
d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo a
sua  utilização/reutilização  por  três  anos  consecutivos.  (MINISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO)

Segundo o MEC todos os alunos do ensino fundamental de escolas públicas

são beneficiados com esse programa, isto é, cerca de 33 milhões de estudantes. O

governo estabeleceu duas formas para pôr em prática o programa: uma centralizada

em que todas as ações relacionadas ao PNLD são elaboradas pelo Fundo Nacional
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de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE);  e  outra  descentralizada,  sendo  de

responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação administrar os recursos

repassados pelo FNDE e comprometer-se com todo o processo de execução do

PNLD.

Hoje em dia, o governo federal possui diversos programas sobre o LD além

do PNLD: o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM),

elaborado em 2004 e o Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de

Jovens  e  Adultos  (PNLA),  criado  em  2007.  Para  os  estudantes  portadores  de

necessidades especiais criou-se o Programa Nacional do Livro Didático em Braille,

as  escolas  com alunos  com surdez  do  ensino  fundamental  e  do  ensino  médio

recebem dicionários trilíngues (português, inglês e libras) e os alunos com surdez de

1ª a 4ª séries, recebem cartilhas e livros de língua portuguesa em libras e em CD-

rom.

O Programa Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD)  compra e  distribui  obras

didáticas  aos alunos do ensino  fundamental  e  médio,  na  modalidade regular  ou

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  A execução do PNLD ensino fundamental

(regular) segue os passos abaixo:

1. Adesão:  As  escolas  federais  e  os  sistemas  de  ensino  estaduais,
municipais  e  do  Distrito  Federal  que  desejem  participar  dos
programas  de  material  didático  deverão  manifestar  este  interesse
mediante adesão formal, observados os prazos, normas, obrigações
e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Educação. O termo
de adesão deve ser encaminhado uma única vez. Os beneficiários
que não desejarem mais receber os livros didáticos precisam solicitar
a  suspensão  das  remessas  de  material  ou  a  sua  exclusão  do(s)
programa(s). A adesão deve ser atualizada sempre até o final do mês
de  maio  do  ano  anterior  àquele  em  que  a  entidade  deseja  ser
atendida.

2. Editais: Os editais que estabelecem as regras para a inscrição do livro
didático são publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados
no portal do FNDE na internet.

3. Inscrição  das  editoras:  Os  editais  determinam  o  prazo  e  os
regulamentos  para  a  habilitação  e  a  inscrição  das  obras  pelas
empresas detentoras de direitos autorais.

4. Triagem/Avaliação:  Para  constatar  se  as  obras  inscritas  se
enquadram nas exigências técnicas e físicas do edital,  é realizada
uma triagem pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São  Paulo  (IPT).  Os  livros  selecionados  são  encaminhados  à
Secretaria  de  Educação  Básica  (SEB/MEC),  responsável  pela
avaliação pedagógica. A SEB escolhe os especialistas para analisar
as obras, conforme critérios divulgados no edital. Esses especialistas
elaboram as resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o
guia de livros didáticos.
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5. Guia do livro: O FNDE disponibiliza o guia de livros didáticos em seu
portal  na  internet  e  envia  o  mesmo material  impresso  às  escolas
cadastradas no censo escolar. O guia orientará a escolha dos livros a
serem adotados pelas escolas.

6. Escolha: Os livros didáticos passam por um processo democrático de
escolha, com base no guia de livros didáticos. Diretores e professores
analisam e escolhem as obras que serão utilizadas pelos alunos em
sua escola.

7. Pedido:   A formalização da escolha dos livros didáticos é feita  via
internet.  De  posse  de  senha  previamente  enviada  pelo  FNDE  às
escolas, professores fazem a escolha on-line, em aplicativo específico
para este fim, disponível na página do FNDE.

8. Aquisição:  Após  a  compilação  dos  dados  referentes  aos  pedidos
realizados pela internet, o FNDE inicia o processo de negociação com
as editoras. A aquisição é realizada por inexigibilidade de licitação,
prevista na Lei 8.666/93, tendo em vista que as escolhas dos livros
são  efetivadas  pelas  escolas  e  que  são  editoras  específicas  que
detêm o direito de produção de cada livro.

9. Produção:  Concluída  a  negociação,  o  FNDE  firma  o  contrato  e
informa as quantidades de livros a serem produzidos e as localidades
de entrega para as editoras. Assim, inicia-se o processo de produção,
que tem supervisão dos técnicos do FNDE.

10. Análise de qualidade física:  O Instituto  de Pesquisas Tecnológicas
(IPT)  acompanha  também  o  processo  de  produção,  sendo
responsável  pela  coleta  de  amostras  e  pela  análise  das
características físicas dos livros,  de acordo com especificações da
Associação  Brasileira  de Normas Técnicas  (ABNT),  normas ISO e
manuais de procedimentos de ensaio pré-elaborados.

11. Distribuição: A distribuição dos livros é feita por meio de um contrato
entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
que leva os livros diretamente da editora para as escolas. Essa etapa
do PNLD conta com o acompanhamento de técnicos do FNDE e das
secretarias estaduais de educação.

12. Recebimento:  Os  livros  chegam às  escolas  entre  outubro  do  ano
anterior ao atendimento e o início do ano letivo. Nas zonas rurais, as
obras são entregues nas sedes das prefeituras ou das secretarias
municipais de educação, que devem e fetivar a entrega dos livros.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)
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Figura 1: Organograma do processo de escolha do Livro didático. Autor: Lucas Peres Marques

da Silva.

2.2 Os discursos e formas de compreensão da realidade em Livros Didáticos

A análise crítica do livro didático não pode ser  desvinculada do contexto

geral do sistema educacional brasileiro, isto é, o uso e o processo de produção do

livro didático estão diretamente associados ao contexto educacional de cada época,

à  política,  à  economia  e  às  relações  sociais  do  país,  tal  como  foi  exposto

anteriormente a tamanha influência que o regime militar no Brasil teve em relação às

questões tanto  do livro  didático  quanto educacionais no país.  Além de levar  em

conta o contexto sociocultural  no qual  está inserido, um trabalho sobre questões

culturais  e  discursivas  no livro  didático  deve  levar  em  conta  que  nele  estão

presentes  uma  variedade  de  discursos  que  concebem  determinados  modos  de

compreender  a  realidade.  Portanto,  é  necessário  destacar  as  diversas  questões

presentes  nesses  discursos  e  analisar  de  que  forma  e  até  que  ponto  elas

influenciam tanto na formação, quanto na capacidade de percepção e entendimento

de mundo pelos usuários do LD, não só alunos mas também os professores. 
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O livro didático representa um dos principais materiais de ensino em sala de

aula e com passar do tempo ganha mais autonomia, no sentido de que o aluno

passa a usá-lo de forma mais independente do que antes quando precisava mais do

professor.  Mas  também  permanece  com  a  função  principal  de  dar  suporte  ao

trabalho  pedagógico  daquele.  O  LD  funciona  como  apoio  a  conteúdos  que  são

abordados em sala de aula e, em muitos casos, aparece como a única fonte de

leitura dos alunos e professores. Como o livro didático é legitimado tanto pela escola

quanto pela sociedade, além de representar o principal material pedagógico em sala

de aula, ele serve de referência para a construção da noção/percepção de mundo

tanto dos alunos quanto dos professores. Por isso ele se torna um fator importante e

determinante para a formação não só pedagógica mas também cultural dos alunos

tendo em vista que, muitas vezes, o LD é o principal, quiçá único meio de formação

não só intelectual do aluno, mas também sociocultural. Coracini (2011)

O recorte de análise que será utilizado neste trabalho é referente às relações

de gênero na sociedade, a sua presença na escola e também nos livros didáticos.

Portanto, será feita uma breve exposição sobre o conceito de gênero, analisando de

que forma ele está presente na escola e por fim, como essas questões aparecem no

livro didático.

2.2.1 Estudos sobre discursos e conteúdos do Livro Didático

Pesquisas  sobre  livros  didáticos  e  paradidáticos,  instrumentos  que  os

professores  e  professoras  utilizam  em  sua  atuação  docente  e  que  como  já

mencionado  anteriormente,  são  produzidos  em  sua  maioria  por  homens  e

constituídos de conhecimentos hegemonicamente masculinos, têm indicado que as

representações dos gêneros, dos grupos étnicos, das classes sociais ocorrem de

forma desigual nestes materiais didáticos. Louro (2012). Muitos livros mostram uma

concepção de dois mundos distintos,  um mundo público masculino e um mundo

doméstico  feminino,  ou  designando  atividades  características  de  meninos  e

atividades  de  meninas.  Também  está  presente  a  representação  da  família

constituída  de  um pai,  uma  mãe  e  dois  filhos,  um menino  e  uma  menina.  “As

pesquisas identificam ainda, nesses livros, profissões ou tarefas “características” de

brancos/as  e  as  de  negros/as  ou  índios;  usualmente  recorrem  à  representação
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hegemônica das etnias e, frequentemente, acentuam as divisões regionais do País”

(LOURO, 2012, p.74). Assim, esses materiais são utilizados e acabam contribuindo

para  segregação de  muitos  elementos  importantes  da sociedade e  portanto  da

própria escola, tais como: “A ampla diversidade de arranjos familiares e sociais, a

pluralidade de atividades exercidas pelos sujeitos, o cruzamento das fronteiras, as

trocas, as solidariedades e os conflitos.” (LOURO, 2012, p.74).

Diversos  estudos  críticos  aos  livros  didáticos  já  foram  realizados.  Um

exemplo é o livro Ideologia no Livro Didático de Faria (1981), A autora estudou a

maneira  pela  qual  a  categoria  do  trabalho  é  veiculada  pelos  livros  de  Estudos

Sociais da terceira e quarta séries. A priori ela formulou atentamente o conceito de

trabalho segundo a teoria marxista,  para realizar sua crítica ideológica aos livros

didáticos,  a  autora entrevistou crianças (quatro de origem burguesa e quatro  de

origem trabalhadora) a fim de entender qual era a ideia sobre o trabalho que elas

possuíam.  Só  depois  partiu  para  análise  dos  livros.  Destacam-se  alguns  pontos

levantados  pela  autora  a  partir  dessa  pesquisa:  O  trabalho  é  penoso,  mas  o

trabalhador é um herói. A exploração do trabalho de muitos por alguns não tem lugar

no livro didático. As características individuais (esforço, força, interesse, etc.)  são

enfatizadas  colocando  sobre  o  trabalhador  a  responsabilidade  do  seu  sucesso.

(FARIA, 2008) “A divisão do trabalho no livro didático é, portanto, uma divisão de

tarefas.  Não  existem  as  classes  sociais,  o  burguês  e  o  proletário,  […]  Todos

trabalham! Aí está a ideologia dominante camuflando a realidade.” (FARIA, 2008,

p.68)  O  foco  no  indivíduo  enquanto  responsável  pelo  seu  sucesso  reforça  esta

situação.  Esta  é  a  visão  que  Faria  (2008)  encontra  no  livro  didático,  a  visão

burguesa. Toda manifestação ideológica é fetichizada no LD.

Portanto,  do  ponto  de  vista  da  autora  a  escola  transmite  a  ideologia

dominante por ser capitalista e classista.  “A burguesia dosa os conhecimentos a

serem  transmitidos  pela  escola  primária,  já  que  o  saber  também é  de  classe.”

(FARIA, 2008, p.79). O livro didático é o meio através do qual os conhecimentos são

difundidos, porém esse conhecimento é marcado pela ideologia da burguesia e visa,

somente, a classe operária. 

Assim, o livro didático contribui para a reprodução da classe operária, porém,
de posse da ideologia burguesa, portanto, conformista e passiva. […] o livro
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didático serve à manutenção dos interesses da classe dominante ignorando
os interesses da classe operária. (FARIA, 2008, p.77)

Faria também traz algumas questões presentes nos livros relacionadas à

condição da mulher,  na sua relação com o mundo do trabalho e portanto com a

cultura patriarcal dominante. “A mulher em geral é discriminada no livro didático. Sua

função é ser mãe e cuidar da casa. […] Foi encontrado apenas um texto onde a mãe

trabalhava fora. Era professora.” (FARIA, 2008, p.47) Na maioria das vezes a mulher

aparece nos livros apenas no papel de mãe, quando aparecem exercendo alguma

profissão que não a  do lar:  “Trata-se daquelas  profissões tipicamente femininas:

enfermeira bordadeira, vendedora, bibliotecária, professora, datilógrafa, costureira,

cozinheira, diretora de escola, babá.” (FARIA, 2008, p.48). Faria (2008) destaca que

na função de mãe a mulher  é  valorizada pela sociedade,  nesse sentido  “o livro

didático apresenta a mulher como reprodutora da força do trabalho seja enquanto

procriando,  seja  enquanto cuidando da manutenção do lar.”  (FARIA,  2008,  p.47)

Quando  o  livro  apresenta  a  mulher  fora  de  casa  “não  lhe  dá  destaque,  nem a

valoriza.  O  trabalho  doméstico  não  é  colocado  enquanto  salário  indireto  e  para

camuflar tal exploração ele é valorizado moralmente enquanto função natural  (sic)

da mulher, assim como o amor.” (FARIA, 2008, p.48)

A fim de tornar mais claro essa questão da desigualdade de gênero presente

nos  livros  didáticos,  serão  analisados  livros  presentes  no  PNLD de  2016.  Será

interessante analisar  de que forma os conteúdos são apresentados,  que tipo de

visões de gênero eles emitem, e que função desempenham para o entendimento do

aluno sobre questões relacionadas a tais desigualdades. Espera-se não só contribuir

com um melhor entendimento sobre essas questões, mas também, compreender

quais são os fatores determinantes para a construção dos papéis de gênero que os

alunos do ensino fundamental assimilam a partir do seu contato com livro didático.

Outro  ponto  importante  para  a  análise  é  a  situação  de  silenciamento,  pois  não

apenas aquilo  que é dito  constitui  uma estratégia  discursiva  de persuasão,  mas

também aquilo que é omitido, silenciado. Isto é, não é apenas o que o livro didático

fala sobre gênero e suas formas de hierarquização mas também o que ele deixa de

expor.  O  “silenciamento  (política  do  silêncio)  é  a  prática  dos  processos  de

significação pelos quais  ao dizer  algo  apagamos outros  sentidos possíveis,  mas

indesejáveis numa situação discursiva dada” (ORLANDI, 1989, p. 40).
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3 O CONCEITO DE GÊNERO

Neste trabalho, trabalharemos com a perspectiva construtivista de gênero.

De acordo com essa abordagem, sexo se refere às diferenças biológicas, naturais

do corpo como cromossomas, perfil hormonal, órgãos sexuais internos e externos,

enquanto gênero se refere à construção social e cultural das diferenças sexuais, isto

é, aquilo que se considera como características masculinas e femininas.

Gênero remete, então, à dinâmica de transformação social, aos significados
que vão além dos corpos e do sexo biológico e que subsidiam noções, ideias
e valores nas distintas áreas da organização social:  podemos encontrá-los
nos símbolos culturalmente disponíveis sobre masculinidade e feminilidade,
heterossexualidade  e  homossexualidade;  na  elaboração  de  conceitos
normativos referentes ao campo científico, político e jurídico; na formulação
de  políticas  públicas  implantadas  em instituições  sociais;  nas  identidades
subjetivas e coletivas. (VIANNA, 2009, p.269).

Assim, a definição do papel do homem e da mulher na sociedade é fruto de

construção sócio-cultural,  isto é,  se transforma de acordo com cada sociedade e

com o tempo. Esse processo se inicia desde o momento em que o(a) bebê está no

ventre da mãe, que é o momento em que os pais e familiares preparam o enxoval de

acordo com o sexo, azul para menino e rosa para menina. Quando se identifica o

sexo: “menina ou menino” e a criança nasce se inicia o processo de atribuição de

códigos e mensagens sobre o que a sociedade espera desta menina ou menino. Por

ter genitais femininos ou masculinos, os bebês são ensinados pelos pais, família,

escola, mídia, sociedade em geral, diferentes modos de pensar, de sentir, de atuar.

Segundo Vianna (2009), 

Meninos e meninas desenvolvem seus comportamentos e potencialidades no
sentido  de  corresponder  às  expectativas  quanto  às  características  mais
desejáveis para o que é definido como pertinente a um modelo singular e
unívoco de masculinidade e de feminilidade em nossa sociedade.” (VIANNA,
2009, p.279) 

Para ela esses significados que são impressos nos corpos das crianças são

esforços  para  distinguir  corpos,  comportamentos  e  habilidades  de  meninos  e

meninas forçando-os a um processo de feminilização e masculinização.

A  feminilização  produz  relações  em  que  a  mulher  é  tida  como

emocionalmente fraca e que deste modo deve se restringir a educar os filhos, e
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organizar o lar, sendo compreensiva com todas as questões do marido e da família

como um todo. Assim, desde pequena a mulher é levada a desempenhar papéis os

quais  são  considerados  tipicamente  femininos,  tais  como  brincadeiras,  uso  de

bonecas, casinha, entre outras. Portanto, gênero refere-se ao desenvolvimento das

noções de masculino e feminino como construção social, isto é, “As preferências não

são meras características oriundas do corpo biológico, são construções sociais e

históricas.” (VIANNA, 2009, p.269) 

Entretanto, não apenas as mulheres aprendem a ser femininas e submissas,

e  são  controladas  nisto,  mas  também  os  homens  são  controlados,  afetados  e

induzidos  a  manter  sua  masculinidade  que  é  construída  social,  cultural  e

historicamente.  Portanto,  não  há  apenas  uma  forma  de  masculinidade  mas  sim

múltiplas  masculinidades  e  estas  podem  ser  desconstruídas  e  reconstruídas  ao

longo da vida de um homem. Elas não são pré-definidas, mas construídas enquanto

experiência subjetiva e social. De acordo com Connell (2016), “As masculinidades

são padrões socialmente construídos de práticas de gênero.  Esses padrões são

criados por  meio  de um processo histórico  com dimensões globais.”  (CONNELL

2016, p.94)

Ainda segundo a autora, 

As masculinidades são construídas ao longo do tempo, a partir de encontros
dos jovens com um sistema de relações de gênero. Sabemos que as ordens
de gênero diferem entre sociedades e entre grupos sociais, e que mudam ao
longo do tempo. Inevitavelmente, haverá muita diversidade nas experiências
dos jovens e das masculinidades que eles forjam.(CONNELL, 2016 p.139) 

Para Connell (2016) as histórias de vida dos meninos são o principal lugar

social da construção da masculinidade, pois são configurações de práticas ligadas a

posição social de cada homem. Contudo, quando uma criança foge dessa lógica de

relações  hierárquicas  de  gênero  ela  é  comumente  advertida.  Mas  essas

transgressões  deixam  claro  que  a  ideia  de  masculinidade  e  feminilidade  são

construções sociais e não meras diferenciações biológicas determinadas pelo sexo

de cada uma. Os brinquedos infantis expressam as diferenças de sexo, mais que os

instintos naturais, uma convenção social.

A partir da discussão sobre conceito de gênero feita até aqui entende-se que

“gênero  refere-se  aos  aspectos  socialmente  construídos  do  processo  de
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identificação  sexual.”  (SILVA,  2014,  p.91).  Atualmente,  as  definições  de

masculinidades e feminilidades estão dispostas socialmente de forma binária, assim

as crianças antes mesmo de chegarem na escola já estão socialmente habituadas a

essas características femininas e masculinas que vivenciam desde o nascimento.

Mas, elas não são apenas receptores desses códigos pois, se o gênero é construído

socialmente através das relações, então meninas e meninos também são agentes

na  construção  de  tais  significados,  isto  é,  se  constituem  entre  suas  diferenças

sexuais  de  forma  flexível  e  plural.  Elas  possuem  capacidade  de  construir  seus

modos de ser se engajando nesse processo através de resistências e dificuldades,

por exemplo nos casos em que o menino ou a menina fogem dos papéis tradicionais

e são reprimidos pelos professores na escola.

3.1 Gênero na escola

A construção social de gênero se dá em muitos níveis (micro, mezo e macro)

e,  portanto,  em  diversas  instituições,  como  a  família,  a  escola,  o  Estado  e  o

mercado. A escola é um dos espaços fundamentais em que gênero é construído e

reforçado, desde sua estrutura burocrática autoritária (direção, coordenação, divisão

em séries) até nas pequenas interações entre os participantes do contexto escolar

(relação  hierárquica  e  autoritária  entre  professor  e  aluno)  isto  é,  reproduz  um

contexto de relações desiguais de dominação.

Na  escola,  práticas  são  cotidianamente  impostas  de  tal  forma  que  as

crianças assimilem apenas duas identidades,  a  feminina e a  masculina que são

legitimadas pela sociedade. Essas características entendidas tradicionalmente como

masculinas e femininas não são consequência de fatores naturais ou biológicos mas

sim  resultados  de  um  processo  de  construção  sócio-cultural  onde  se  distingue

corpos, comportamentos e habilidade de meninos e meninas. Há uma divisão dentro

da escola no que diz respeito a coisas de menino e coisas de menina. Essas não

podem sentar de qualquer jeito, quando sentam são repreendidas, os brinquedos e

brincadeiras são direcionados, há brincadeiras para meninos e para meninas etc.

Vianna (2009). Portanto, 
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Gestos,  movimentos,  sentidos  são  produzidos  no  espaço  escolar  e
incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos. Ali se
aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende
a preferir. […] E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas
confirmam e também produzem diferença.  Evidentemente,  os sujeitos não
são  passivos  receptores  de  imposições  externas.  Ativamente  eles  se
envolvem e são envolvidos nessas aprendizagens — reagem, respondem,
recusam ou as assumem inteiramente.(LOURO, 2012, p.64-65)

O modo como está estruturada a aula,  a sala de aula,  a relação com o

professor  e  com  as  avaliações  mostram  também  características  patriarcais

arraigadas no contexto escolar. O professor é sempre o detentor do conhecimento

que está ali para ensinar aos alunos que não podem de forma alguma questioná-lo,

se o faz é advertido. Na escola esse papel de autoridade do professor é exercido,

majoritariamente, por mulheres. O ingresso das mulheres no magistério acontece

numa época em que o  Brasil  passava por  um processo de urbanização,  novos

espaços nas pedagogias escolares e no mercado de trabalho eram inaugurados, um

desses  foi  a  admissão  da  mulher  no  magistério.  Essa  inserção,  segundo  Louro

(2012), significava para as mulheres a emancipação da exclusividade das tarefas do

lar as quais lhes eram atribuídas. Essa “feminização do magistério” surge junto a

projetos  pedagógicos  nos  quais  pretendiam  demonstrar  que  as  relações  e  as

práticas escolares deveriam ser semelhantes às relações familiares,  isto é,  estar

baseado em afeto, autoridade e confiança. “Em tais relações e práticas, a ação das

agentes educativas deve guardar, pois, semelhanças com a ação das mulheres no

lar,  como  educadoras  de  crianças  ou  adolescentes.”  (LOURO,  2012.,  p.92).

Portanto, o magistério, principalmente o da educação básica (educação de crianças

e jovens), passa por um processo de ressignificação, requer novas práticas, novas

condutas que proporcionarão uma melhor formação às crianças. Assim, é na figura

da  mulher  que  essas  novas  ideias  são  impostas  e  representadas,  tais  como  a

necessidade do amor materno e de uma educação de caráter familiar, atividades

essas que eram designadas às mulheres anteriormente,  quando sua atuação se

restringia apenas às atividades domiciliares de criar/educar as filhas e os filhos.

Como o casamento e a maternidade eram considerados, neste contexto, as

únicas atividades as quais as mulheres deveriam se dedicar, exercer alguma outra

função  diferente  desta  não  seria  “bem-visto”  socialmente.  Logo  o  “magistério

feminino” deveria incorporar esses aspectos que tradicionalmente eram vinculados
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às mulheres/mães tais como o amor, a sensibilidade, o cuidado etc. a fim de que

deste modo o magistério pudesse ser identificado como uma profissão adequada

para mulheres. Esse trabalho fora de casa deveria se assemelhar aos afazeres do

lar sem prejudicá-los, então as professoras eram as solteiras ou viúvas. Contudo

nesse processo de feminização do magistério,

a ambiguidade estava contida na representação da professora solteirona. De
um lado, essa era uma mulher que falhara, pois carregava para sempre o
insucesso de não ter casado e não ter tido filhos; por outro lado, ela era uma
mulher que tinha uma instrução mais elevada, trabalhava fora do lar,  com
uma possibilidade de circulação pelo espaço público maior do que as demais
mulheres. Além disso, ela exercia uma atividade remunerada, o que podia
garantir seu sustento ou, eventualmente, de pessoas sob sua dependência.
(LOURO, 2012, p.108).

Sendo assim, fica muito nítido a influência de padrões sociais de gênero em

todo esse processo de “feminização do magistério”, de como a construção do “ser

professora” foi permeada por discursos e práticas que estereotipam e rebaixam o

trabalho dessas mulheres, isto é, um sistema que regula a vida das mulheres tanto

no  ambiente  domiciliar  quanto  fora  deste,  principalmente  no  que  envolve  sua

sexualidade. Às mulheres não é permitido conceber o seu próprio sujeito, nem sua

própria identidade independente dos homens, mesmo quando elas saem do espaço

domiciliar.  O próprio reconhecimento dos trabalhos que elas exercem fora do lar

ocorre segundo a lógica da hierarquização de gênero. Quando seu emprego exige

mais  afetividade  e  menos  racionalidade,  cuidado,  delicadeza  e  características

emocionais, isto é, mais próximo ao que socialmente é definido como feminino, ele

possui menos prestígio social, por exemplo, serviço doméstico e educação infantil. À

medida que o cargo de trabalho requer racionalidade, impessoalidade, autoridade,

portanto,  semelhante  ao  que  é  definido  como  masculino,  ele  possui  mais

legitimidade  e  reconhecimento  social,  por  exemplo,  cargos  de  chefia,  cargos

políticos, educação de nível superior.

As instituições são constituídas por  representações de gênero e também

constituem  essas  representações.  Não  só  por  gênero  mas  também  por

representações de classe, sexualidade, étnicas etc. Portanto essas instituições não

só  fabricam  os  sujeitos  como  também  são  elas  próprias  produzidas  por  tais

representações, isto é, elas têm gênero, classe, raça etc. E a escola é uma dessas

instituições. A escola é masculina ao passo que o conhecimento que lá é difundido
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foi historicamente produzido por homens. A escola tem classe na medida em que a

cultura que lá é institucionalizada e transmitida é a cultura da classe dominante. A

escola tem sexo quando ela reforça constituição de sujeitos masculinos e femininos

heterossexuais  ao  tentar  impedir,  excluindo  dos  debates  sobre  sexualidade,  as

relações homossexuais entre os participantes,  principalmente  os  alunos,  em seu

espaço. Logo, 

ainda que as agentes do ensino possam ser mulheres, elas se ocupam de um
universo  marcadamente  masculino  —  não  apenas  porque  as  diferentes
disciplinas escolares se construíram pela ótica dos homens, mas porque a
seleção, a produção e a transmissão dos conhecimentos (os programas, os
livros, as estatísticas, os mapas; as questões, as hipóteses e os métodos de
investigação “científicos” e válidos; a linguagem e a forma de apresentação
dos saberes) são masculinos. (LOURO, 2012, p.93).

Deste  modo,  Silva  (2014)  também  coloca  que  os  estereótipos  e  os

preconceitos de gênero são internalizados pelos próprios professores e professoras

que inconscientemente esperam coisas diferentes de meninos e de meninas. Essas

expectativas, acabam por determinar a carreira educacional de meninos e meninas,

reproduzindo, assim, as desigualdades de gênero. Percebe-se que esse sistema de

exploração-dominação o qual situa as mulheres muito abaixo dos homens em todas

as áreas da convivência  humana é  tão  intrínseco às  relações sociais  que “nem

sequer  a  presença  do  patriarca  é  imprescindível  para  mover  a  máquina  do

patriarcado […] a legitimidade que lhe atribui sua naturalização.” (SAFFIOTI, 2015,

p.  107)  e  pode  ser  acionado,  inclusive,  por  mulheres.  Cotidianamente,  elas

colaboram com as ideias patriarcais transmitindo-as aos filhos, por exemplo, quando

proíbem esses de chorar, argumentando que “homem não chora”, enquanto também

exigem das filhas  que ao sentar,  que sentem-se como “mocinhas”.  As  mulheres

desempenham muitas ou poucas vezes, com mais ou menos intensidade, papéis do

homem, “disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes, segundo a lei do

pai.  Ainda  que não sejam cúmplices  deste  regime,  colaboram para  alimentá-lo.”

(SAFFIOTI, 2015, p.108).

Assim como esse processo de “feminização do magistério” inseriu a mulher,

mãe, com papel de educadora no universo escolar, ele acabou trazendo também

junto às práticas escolares, muitas características que as mulheres exerciam no lar.

Práticas como controle dos corpos e da sexualidade das crianças, que é uma das
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características  de  uma  ordem  desigual  de  gênero  (controle  da  sexualidade

feminina), são cotidianamente desempenhadas por professoras na escola em suas

relações com os alunos. A aula de educação física, por exemplo, é um ambiente que

aumenta  o  controle  dos  corpos  e  da  sexualidade  de  alunas  e  alunos.  Não  só

controle  mas  também da  revelação  das  diferenças  que  são  instituídas  entre  as

atividades consideradas masculinas e femininas. Jogos que supõe contato físico ou

“agressividade”  são  proibidos  a  participação  de  meninas  por  professores  e

professoras.  “A  justificativa  primordial  seria  que  tais  atividades  ”vão  contra"  a

feminilidade, ou melhor, se opõem a um determinado ideal feminino heterossexual,

ligado à fragilidade, à passividade e à “graça”” (LOURO, 2012, p.79). E também o

risco  de  que  esse  tipo  de  atividade  pode  “machucar”  os  seios  ou  os  órgãos

reprodutores das meninas, “preocupação” que professoras e professores não têm

com os meninos.
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4 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO

Na escola o LD está diretamente relacionado ao currículo escolar que é um

dispositivo que ajuda a construir as relações de gênero nesse espaço pois ele é

“entre outras coisas, um artefato de gênero:  um artefato que,  ao mesmo tempo,

corporifica e produz relações de gênero.” (SILVA, 2014, p.96)

A escolha do livro se deu através do PNLD 2016 Ensino Fundamental Anos

Iniciais.  Primeiramente  houve  uma tentativa  de  escolha  do  livro  que  mais  fosse

utilizado pela rede de ensino pública do município de Niterói, porém, como a escolha

é feita por cada escola e a secretaria de educação não tinha este controle não foi

possível fazer esse levantamento. Então a escolha do livro foi feita através do livro

com a edição mais alta, isto é, que já se obteve diversas tiragens de tal exemplar e,

portanto, sendo um dos livros mais utilizados por alunos de escolas que participam

do programa se comparado aos outros que também estão presentes no PNLD 2016.

O  livro  escolhido  foi  o  Aprender  juntos  português,  5º  ano:  ensino

fundamental  5.ed.  São  Paulo  Editora  SM  –  2016  cujo  autor  se  chama  Adson

Vasconcelos  Por  ser  um  livro  de  língua  portuguesa  para  o  5º  ano  do  ensino

fundamental  o  foco  está  na  aprendizagem  da  língua  escrita,  falada  e  na

interpretação  de  textos.  Portanto  a  análise  será  feita  utilizando  os  textos  e  as

imagens presentes no LD. 

O livro é dividido em 4 unidades e cada unidade em 3 capítulos. Para efeito

de  análise,  a  organização foi  feita  através de 6  eixos  referentes  à  questões  de

gênero que surgiram conforme se realizava a leitura do material didático onde serão

destacados  os  trechos  de  textos  ou  imagens.  O  livro  possui  uma  equipe  de

ilustradores, tem material  próprio,  textos, tirinhas e imagens. E além disso utiliza

materiais provenientes de outras fontes, como tirinhas, desenhos, poemas, textos de

outros autores. Deste modo ao fazer a análise a referência foi feita a dois tipos de

fontes as quais estão presentes no decorrer do LD, quando a referência é Fonte

original significa que as imagens e textos são dos autores e ilustradores do próprio

LD. Quando a referência é Fonte Secundária serão destacados os matérias que o

autor do livro tirou de outros autores fora da equipe do LD. Os eixos de análise são:

Afazeres  domésticos;  doméstico  x  público;  amor  e  amizade;  corpo  e  padrão  de

beleza; representatividade de gênero; representatividade geral. 
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4.1 Afazeres domésticos

A partir da leitura teórica feita anteriormente entendemos que o LD vem a ser

uma  das  ferramentas  utilizadas  na  escola  que  de  certa  forma  contribui  para  a

manutenção das desigualdades e hierarquias de gênero que se manifestam desde a

gravidez da mulher.  Os afazeres domésticos são tradicionalmente relacionados e

ligados às mulheres, cabe a elas realizarem esse papel e ao homem trabalhar fora e

sustentar  a  casa  enquanto  a  mulher  cuida  da  criação  dos  filho  e  dos  afazeres

domésticos.  Contudo,  pode-se perceber  um esforço do autor  do  LD em quebrar

esses papéis tradicionais de gênero apesar de haver muitos trechos onde esses

papéis são reforçados.

Marinha ou Nina é praticamente a comandante do grupo[...] Também adora
lavar  louça  e  deixar  o  barco  organizado.”  “Tamara  acha  os  animais  da
Antártica  a coisa mais especial  das expedições,  mas topa ficar  dentro  do
barco se for para cozinhar. É ela quem mais se arrisca na cozinha. (p.30) 

"Hoje minha mãe comprou pão, queijo e fez sanduíche. Só que não é pro

recreio, nem pro lanche[…] (p.201) 

[…]às vezes criança e às vezes mocinha, Clara, 10, gosta de trocar roupinhas
de bonecas e curte o som de Avril Lavigne, cantora que arrastou a menina
para seu primeiro show de rock. [...] Não brinco mais que a boneca é minha
filhinha,  essas  coisas,  mas  gosto  de  escolher  a  roupa  que  ela  vai  usar,
explica" (p.253) 

Fontes secundárias.

No  primeiro  exemplo  usado  para  trabalhar  as  flexões  de  gênero  dos

substantivos,  o  LD  aborda  o  assunto  navegação,  uma  embarcação  onde  se

encontram apenas mulheres, uma viagem a barco realizada por três irmãs. No texto,

as atividades exercidas pelas tripulantes são majoritariamente atividades referentes

aos afazeres domésticos, os papéis desempenhados por elas que são destacados

nos  textos  são  atividades  tipicamente  domésticas.  Percebe-se  portanto  uma

demonstração dos papéis tradicionais de gênero, mostrando o feminino relacionado

a afazeres domésticos.



35

No segundo exemplo o texto destaca diversas atividades feitas pela mãe

para que eles pudessem ficar numa fila a noite esperando para serem atendidos.

Todas essas atividades destacadas são atividades domésticas. O texto fala que os

“pais” do menino estão preocupados se ele vai conseguir uma vaga na escola porém

a única que aparece no texto realizando tarefas para que o filho consiga a vaga é a

mãe e sempre evidenciando atividades tipicamente domésticas exercidas por ela.

No último, em um texto usado para expor as mudanças que ocorrem da infância

para a adolescência o exemplo da menina mostra que desde criança ela já pratica

afazeres tipicamente domésticos que tradicionalmente são destinados às mulheres.

Entretanto há um esforço do autor em representar uma inversão desses papéis em

outros textos e imagens, como por exemplo,

Figura 2: Homem lavando 
roupa em um tanque. (p.138) 

Fonte: Vasconcelos (2016)

Figura 3: Um menino com um
bolo na mão. Amiga pergunta
se ele fez para ela.(p.138) 

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fontes originais.
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O LD é apenas mais um instrumento dentro do contexto escolar geral que

pode direcionar os alunos a perceberem e entenderem as representações de gênero

na  escola  e  na  sociedade,  isto  é,  assimilar  que  determinadas  práticas  são

apropriadas  para  meninos  e  não  para  meninas  e  vice-versa  ou  até  mesmo  a

tentativa de inversão dessas condutas, tal como mostra o exemplo anterior. Para

Louro (2012) essa tentativa de inversão pode render alguns frutos no sentido de

diminuir  a  desigualdade  das  representações  de  gênero  nas  escolas  porém  até

mesmo 

o  texto mais radical e contestador pode ser "domesticado" e pode perder sua
força  dependendo da  forma como é tratado.  Por  outro  lado,  é  óbvio  que
recursos de ensino não são os únicos integrantes das práticas discursivas
numa sala de aula, eles não são responsáveis exclusivos por toda a dinâmica
que ali  acontece (embora sejam importantes). Professoras/es e estudantes
carregam  de  sentido  aquilo  que  leem,  o  que  dizem,  ouvem  ou  fazem.
(LOURO, 2012, p.141)

Figura 4: Tirinha mostra menino se reportando a mãe ao dizer que 
realizou trabalho doméstico. (p.154)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Figura 5: Mãe brigando com o filho sobre bagunça do quarto”(p.163) 

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fontes secundárias.
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Figura 6: Bilhete na porta do quarto
de um menino. (p.262)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

O tradicional papel da mulher como mãe, dona de casa que cuida do lar e

dos filhos é representado nesse LD de forma recorrente com textos e ilustrações que

mostram a criança, geralmente menino, sempre procurando a mãe para tratar de

assuntos referentes a afazeres do lar, raramente é o pai que aparece representado

nessas situações. Isto acaba colaborando para a ideia de que o papel atribuído à

mulher  é  o  de  cuidar  do  lar  educar  os  filhos.  Além  disso  nessas  passagens

majoritariamente está presente a representação do menino bagunceiro que não se

atenta para questões como organização do quarto e da casa, diferente de quando

uma menina é representada nesses contextos onde normalmente é organizada e

responsável. É visível a tentativa do autor em equilibrar as representações desiguais

de gênero através de textos e imagens geralmente originais do próprio LD, ele busca

uma representatividade menos desigual.
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Figura 7: Pai educando 
filho. (p.189)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Figura 8: Um menino cozinhando e um homem 
adulto(pai?) ensinando a cozinhar. (p.234)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária. 

A primeira imagem representa o homem mais participativo na educação do

filho, nesse sentido há uma quebra das questões discutidas anteriormente nas quais

são designadas às mulheres a educação dos filhos e novamente um esforço por

parte do autor em equilibrar as desigualdades de gênero. A outra ilustração deixa

isso  bastante  evidente  também,  o  LD  busca  fugir  da  representação  dos  papéis

estereotipados de gênero, mas desta vez utilizando um texto secundário algo que

geralmente aparece nos textos originais do LD.

4.2 Doméstico x Público
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Como já mencionado anteriormente na discussão teórica sobre o assunto,

muitos estudos sobre LD tem mostrado a concepção de dois mundos distintos, um

mundo público masculino e um mundo doméstico feminino, isto é, uma indicação de

atividades  características  de  homens  e  atividades  de  mulheres.  E  essas

representações nos livros surgem desde quando os indivíduos ainda são crianças,

isto  é,  não  apenas  na  fase  adulta,  quando  se  espera  que  o  homem saia  para

trabalhar e sustentar economicamente o lar e a mulher fique em casa cuidando dos

filhos e dos afazeres domésticos.

Figura 9: Homem como astronauta conhecendo
outro planeta. Em seguida na mesma tirinha 
uma ilustração de uma personagem 
visualmente com características femininas 
matando um suposto rato e recolhendo com 
vassoura e pá. (p.36) 

Fonte: Vasconcelos (2016)

Texto com situação de relação entre mãe, pai, e filho: 

O pequeno Kiski já estava cheio de tomar suco e comer os sanduíches da
mãe." "Seu Krigon(pai) estacionou o espaço móvel numa das crateras da lua
daquele  terceiro  planeta  do  sol  amarelo."  "Logo  a  mãe  de  mãe  de  kiski
montava as mesas de armar e exibia  com orgulho todos os maravilhosos
pratos que havia feito para aquele piquenique." "[...] disse que ia desintegrar
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umas rochas. O Pai deixou." "[...]  guardou dois sanduíches e falou que ia
comer mais tarde. A Mãe deixou" (p.52) 

Fontes secundárias.

Figura 10: Dois exemplos. A que contém uma menina no exemplo a 
imagem é dela preparando pão. A que contém um menino mostra ele 
brincando na chuva.”(p.61)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Essa concepção de dois mundos distintos e opostos sendo representada

nos LDs aparecem claramente nesses exemplos. Na primeira tirinha um contraste

claro de representação desigual de gênero na qual mostra um astronauta (mundo

público  e  masculino)  e  em  seguida  uma  personagem  aparentemente  feminina

cuidando e limpando o lar (dona de casa). O segundo exemplo mostra como a mãe

está representada no papel de cozinheira e responsável pela comida e organização

do piquenique. Em contrapartida quando o pai é citado, ele carrega características

do  universo  público,  dirigir,  trabalhar  fora  etc.,  características  tradicionalmente

percebidas como masculinas. Por último, duas imagens lado a lado mostram que

essa  oposição  que  está  sendo  exposta  e  discutida  neste  trabalho  ainda  é  bem

presente nos textos escolares. 

Figura 11: Uma família jantando. Com o pai pensando em como a 
comida foi parar em sua mesa. (p.175)

Fonte: Vasconcelos (2016)
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Fonte original.

Figura 12: Filho pedindo para o pai comprar algo para ele.(p.209)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Figura 13: Criança dizendo que o papai vai pagar o que ele quiser (p.286)

Fonte: Vasconcelos (2016)

"[…] Paiê, acabou meu dinheiro, dá mais?[...]" (p.215) Vasconcelos (2016)

Fontes secundárias.

Desde criança, meninos e meninas são direcionados a atividades que são

construídas  socialmente  como  femininas  e  masculinas.  O  pai  em  diversas

passagens é caracterizado como o provedor econômico da família, é o homem que

é responsável pelo suporte financeiro do lar, que vai para rua trabalhar para trazer o

sustento do lar.  O filho ao se reportar  ao pai  na maioria  dos textos se refere a

questões financeiras. Contudo, como já vimos, quando o diálogo da criança é com a

mãe os assuntos trabalhados são na maior parte referente aos afazeres domésticos.

Esta característica se sobressai em diversos textos e imagens do LD e acaba por

reforçar ainda mais esse estereótipo de gênero mesmo que, atualmente, exista uma

enorme quantidade de famílias que são chefiadas por mulheres sem a presença de

homens.
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Figura 14: Texto 
destacando a primeira 
mulher a realizar uma 
viagem espacial (p.40)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária.

Figura 15: Menina pedindo ao 
pai para jogar futebol na praça 
(p.135)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Nem sempre o livro está contribuindo para a reprodução dos papéis

tradicionais de gênero, em diversos momento o LD traz representações que fogem

aos estereótipos existentes mostrando-se atento com a representatividade menos

desigual no LD. Em uma pequena nota o autor traz a informação de quem foi a

primeira  mulher  a  fazer  uma  viagem  ao  espaço.  Em  outro  exemplo  há  um
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rompimento  com os  papéis  tradicionais  de  gênero  ao  mostrar  que  uma  menina

também pode jogar bola assim como brincar no espaço público. O autor ali traz uma

representação  de  uma  mulher  exercendo  atividades  que  tradicionalmente  são

destinadas aos homens.

Figura 16: Mãe mandando o filho arrumar o quarto (p.63)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária.

Figura 17: Menina andando de skate. (p.63)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Numa mesma página o autor  faz um contraponto  em relação ao mundo

doméstico x mundo público. Uma tirinha de fonte secundária constrói socialmente o

menino como bagunceiro e inapto a atividades domésticas. Outra logo em seguida

mostra uma menina andando de skate em espaço público. Ao trazer essas duas

ilustrações o autor acaba mostrando de forma sutil e indireta as relações de gênero

de forma menos desigual possível, de modo que possa propor uma reflexão aos

alunos e até mesmos professores que utilizarem este livro. Assim, foge da clássica

representação binária oposta entre coisas de menino e coisas de menina.
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4.3 Amor e amizade

Assim,  como  nos  eixos  anteriores,  quando  se  refere  a  questões  de

relacionamento,  amizade  e  amor  entre  as  crianças,  o  autor  empenhou-se  em

problematizar e levar para o livro diferentes representações de relação entre menino

e menina e não apenas a relação afetiva, conjugal e sexual, deste modo mostrando

que pode haver amizade entre meninos e meninas. Há um esforço do autor em fugir

desse estereótipo de gênero e propor uma reflexão aos alunos e leitores do LD. 

Figura 18: Amizade 
entre menino e menina 
(p.135)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Figura 19: Interação entre menino e menina (p.159)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fontes originais.
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Figura 20: Um possível namoro entre menino e menina” (p.288)

Fonte: Vasconcelos (2016)

“Mia e Jack são vizinhos e gostam das mesmas coisas. […] Uma menina e

um menino não podem ter uma simples amizade?” (p.289) 

Fontes secundárias.

Contudo ao falar sobre relacionamento afetivos o autor inicialmente traz uma

definição não-binária. Porém, ao dar um exemplo do que seria esse relacionamento

o  LD  fala  de  um casal  heterossexual.  Deixando  de  mencionar  que  a  forma  de

relacionamento homoafetiva também existe. Nem tudo que está exposto no livro é

suficiente para entendermos as questões sobre desigualdade de gênero que surgem

a partir da análise, o que é silenciado também se mostra importante destacar pois 

Ao não se falar a respeito deles e delas, talvez se pretenda "eliminá-los/as",
ou, pelo menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas "normais" os/as
conheçam e possam desejá-los/as. Aqui o silenciamento — a ausência da
fala —- aparece como uma espécie de garantia da “norma”. A negação dos/as
homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los às
“gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, fazendo com que, deste
modo, jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes,
indesejados ou ridículos.(LOURO, 2012, p.71-72)

“O namoro é o encontro de duas pessoas que querem se conhecer melhor,

vão ter uma aproximação física e um envolvimento emocional diferente do que o

provocado por uma amizade” (p.291)

Fonte secundária.

É perceptível através da leitura do LD que o autor teve um grande esforço

para diminuir essas hierarquias de gênero no livro que já são arraigadas no cotidiano
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das crianças a fim de fazê-las refletir. No trecho a seguir mais uma vez o LD tenta

desconstruir o conceito tradicional  de masculinidade, que sugere que os homens

não têm sentimentos, não demonstram fragilidade emocional para não parecer fraco

e “ferir” sua masculinidade.

Figura 21: Personagem masculino se mostra apaixonado, revelando 
seus sentimentos para os outros (p.293)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Texto onde o personagem masculino se mostra apaixonado, revelando seus

sentimentos  para  os  outros:  “Então  é  isso  estou  apaixonado.[…]  Um  sorriso

indescritivel, um olhar que me cega, uma voz que me deixa sem voz.. Durante toda

miha vida vou me lembrar deste instante.” (p.294).

Fontes secundárias.

Há de se destacar  o  esforço  do autor  em problematizar  as questões de

representatividade de gênero através de todo o livro didático. Entretanto, há ainda

muito reforço das ideias tradicionais e estereotipadas. Na passagem a seguir pode-

se perceber uma situação de assédio cometido por um menino contra uma menina e

não há nenhum questionamento em relação ao texto nas páginas que se seguem a

ele. A tirinha dá a  entender que o menino assediou a menina e só depois abordou

para uma conversa. Assim,  reforça o papel de gênero do homem ativo e mulher

passiva.
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Figura 22: Menino assediando uma menina (p.302)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária.

4.4 Corpo e padrão de beleza

Outro ponto positivo no LD é a proposta que o livro traz na discussão sobre

sexualidade  no  LD.  Ele  chama a  atenção  para  a  necessidade  de  se  debater  e

conversar sobre o surgimento da adolescência e das mudanças que surgem nos

corpos das crianças. Se faz necessário o debate deste assunto por parte dos pais e

professores com as crianças pois é uma fase em que surgem muitas dúvidas e é

necessário  diálogo  para  que  as  crianças   compreendam  e  respeitem  os  e  as

colegas. “As questões referentes à sexualidade estão, queira-se ou não, na escola.

Elas  fazem parte  das conversas  dos/as  estudantes,  elas  estão nos grafites  dos

banheiros,  nas piadas e  brincadeiras,  nas aproximações afetivas,  nos namoros.”

(LOURO, 2012, p.135)
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Figura 23: Menina e menino falando sobre as mudanças no
corpo com a chegada da adolescência (p.244)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundaria.

Figura 24: Duas meninas conversando sobre as mudanças no corpo 
feminino.(p.267)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

A escola não apenas reproduz ou reflete os papéis estereotipados de gênero

já presentes na sociedade mas sim ela própria  produz esses papéis também, a

presença da sexualidade na escola 
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independe da intenção manifesta ou dos discursos explícitos, da existência
ou não de uma disciplina de “educação sexual”, da inclusão ou não desses
assuntos nos regimentos escolares. A sexualidade está na escola porque ela
faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do qual
alguém possa se “despir”. (LOURO, 2012, p.85)

Figura 25: Menina interage 
com outros meninos e 
aparentemente usa roupas 
tradicionalmente tidas como 
masculinas (p.188)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

O LD busca diversas vezes destacar a diversidade e igualdade não só de

gênero  mas  também  social.  A  tirinha  original  do  livro  foge  dos  padrões  de

vestimentas que são definidos para a mulher na sociedade. Mostrando ela não só

com roupas tidas como masculinas mas também interagindo com meninos. Porém a

“permissão” da vestimenta não ocorre em nenhum momento quando se trata de um

menino usando roupas femininas.

4.5 Representatividade de gênero

As representações agregam práticas de significação linguística,  cultural  e

social  e  através disso  produzem significados e  sentido  para  tais  práticas.  Deste

modo as representações colaboram para que meninos e meninas compreendam as

experiências  vivenciadas  e,  para  então  escolherem  o  que  devem  ser  e  fazer,

delineando assim suas identidades. Assim, “essas representações não são, contudo,
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meras  descrições  que  “refletem”  as  práticas  desses  sujeitos;  elas  são,  de  fato,

descrições que os “constituem”, que os "produzem". (LOURO, 2012, p.103).

Texto falando sobre as diferenças de ser criança e ser adolescente: "ser

sincero" "andar sozinho na rua" "ser bobinho..." "ajudar o irmão" (p.248) 

Fonte secundária.

Figura 26: Menina faz o bolo para o café da manhã da família. (p.86)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Figura 27: Menino agitado, correndo dentro de casa e sendo chamado 
a atenção pela mãe. (p.86)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária.
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Figura 28: Menina salvando menino
de afogamento” (p.303)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte original.

Todos os exemplos utilizados para falar da mudança para a adolescência

são  usados  no  masculino,  inclusive  as  duas  ilustrações  são  dois  meninos,  um

criança e um adolescente deixando transparecer a ideia tradicional de representar o

homem como universal, como humanidade. No segundo exemplo pode-se ver na

mesma página duas representações tradicionais de gênero, opostas e binárias que

dão a entender que é natural do menino não ter controle sob si e ser agitado e a

menina  se  mostrar  educada,  comportada  e  fazer  afazeres  do  lar.  Por  último

novamente há uma preocupação do autor em inverter a representação dos papéis

de gênero no livro como uma forma de propor uma reflexão aos leitores do LD sobre

essas questões.

4.6 Representatividade geral

O  LD  se  mostra  claramente  atento  às  questões  sobre  diversidade  e

representação das minorias. Percebe-se um importante interesse político retratando

como foi a árdua resistência negra, indígena e feminina na história do país. O autor

busca por vários momentos equiparar as representações raciais e étnicas mostrando

a  população  brasileira   de  forma  plural  e  menos  desigual  através  de  diversas

ilustrações  e  textos.  Também  é  perceptível  que  esse  esforço  de  mostrar  a

diversidade e equipara as representações não só de gênero mas também étnicas,
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raciais, sociais e culturais aparecem com mais frequência em ilustrações e textos

originais do próprio LD.

Figura 29: Interação entre um menino branco e um negro (p.85)

Fonte: Vasconcelos (2016)

Fonte secundária.

Textos destacam o quanto existiu resistência à escravidão no Brasil tanto

masculina como feminina: 

Os negros africanos adotaram várias estratégias de resistência, individuais e
coletivas,  contra  a  escravidão.  Evitavam  filhos,  agrediam  os  senhores  e
chegavam a cometer suicídio. Uma das práticas coletivas era a fuga para a
formação de comunidades lives, os quilombos. (p.122)
Zacimba envenenou o senhor da casa-grande com “pó pra amandar sinhô”
[…] A princesa guerreira  fugiu,  ao lado de outros negros que libertou.  Na
mata,  criou um quilombo e comandou muitas  lutas  para salvar  seu  povo.
(p.123)

Texto  mostrando  uma  situação  sofrida  por  uma mulher  escravizada:  “Ao

longo de anos Zacimba apanhou do senhor o pelourinho do porto de São Mateus; As

chibatas cortavam a carne fazendo-a gritar de dor.” (p.125) 

Fonte secundária.

Figura 30: Amizade entre um menino negro e um branco. A amizade deles 
sendo destacada na ilustração como bonita e ”amicíssimos” (p.110)

Fonte: Vasconcelos (2016)
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“O  nosso  país  foi  formado  por  diversos  povos:  indígenas,  africanos,

europeus, asiáticos. O resultado dessa diversidade pode ser percebido no modo de

falar das pessoas, nas comidas típicas de cada região…” (p.140)

Figura 31: Representação da diversidade dentro de 
sala de aula. (p.224)

Fonte: Vasconcelos (2016)

“A idade, o local onde se mora, a época em que se vive[...] Discriminar uma

pessoa pelo modo como ela fala é preconceito. Todas as variedades da língua são

válidas, desde que permitam a interação entre pessoas” (p.280)

Fontes originais.

Não  apenas  através  de  ilustrações  e  textos  o  autor  se  esforça  para

desconstruir estereótipos de gênero, raça, cor etnia etc. Nas atividades o LD propõe

questões para fazer com que os alunos reflitam e discutam a respeito da diversidade

e pluralidade que existe no país e consequentemente entre eles mesmos.

Atividades propostas pelo livro: “Em sua opinião, com o fim da escravização,

todas as pessoas passaram a ser tratadas com respeito e igualdade?”(p.127) “Em

equipes você e seus colegas vão coletar informações a respeito das contribuições

indígenas, africanas e portuguesas para a cultura brasileira”(p.128)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se refletir sobre o conceito de gênero e como ele é

construído socialmente através das pequenas interações entre os indivíduos e de

que forma sua presença no ambiente escolar influencia crianças e adultos a agirem

de acordo com estereótipos determinados para cada gênero. Portanto, discutiu-se

de  que  modo  esses  discursos  constroem  meninos  e  meninas  para  seguirem

determinados  padrões  que  são  designados  a  eles  diariamente  através  de  suas

relações cotidianas com colegas, professores e familiares.

Apoiado por diversos estudos sobre livros didáticos no Brasil  analisou-se

neste trabalho de que forma a construção social de gênero estaria presentes nesses

materiais didáticos, se eles são mais um fator que contribui para a propagação das

relações desiguais de gênero entre homens e mulheres ou se buscam de alguma

forma equiparar tais representações desiguais. Entretanto, vimos que ainda assim

persiste  a  representação  de  estereótipos  de  gênero  que  são  marcadores

determinantes de hábitos femininos e atividades masculinas. 

O livro didático virou uma discussão nacional. No entanto, poucos entendem

sobre  como ele  é  produzido,  selecionado  e,  sobretudo,  qual  é  o  seu  conteúdo.

Nesse trabalho, analisamos os textos e imagens de um livro utilizado no ensino

fundamental.  Vimos que,  longe de  promover  “sexualização”  ou  se  posicionar  de

forma contrária  à  família,  o  LD procura  avançar  muito  lentamente  em questões

relativas  a  gênero.  As  mulheres  e  homens  são  tratados  de  forma

predominantemente binária e estereotipada. Os lugares e papéis designados a cada

gênero são reforçados. Há, no entanto, tentativas muito sutis – e secundárias – de

promover representações mais plurais de gênero. Homossexualidade e gêneros não

binários,  no  entanto,  estão  completamente  ausentes.  É  necessário  o  debate  e

discussões sobre o tema a fim de alcançar uma maior qualidade e melhor conteúdo

didático a ser apresentado aos alunos nas escolas. Assim, o trabalho sugere que os

debates sobre o LD sejam feitos, portanto, com base em evidências científicas e não

em especulações e ondas de pânico moral.
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