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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga, sob uma perspectiva feminista, a construção de noções de gênero nos livros 

didáticos de inglês do 9° ano aprovados pelo PNLD 2014. Situado no campo da Linguística 

Aplicada Transgressiva (PENNYCOOK, 2007) e com o aporte teórico de letramentos críticos 

(CERVETTI, PARDALES e DAMICO, 2001; BISHOP, 2014; KALANTZIS e COPE, 2012) e 

multiletramentos (COPE e KALANTZIS, 2000), este estudo examina as personagens de textos e 

imagens e as atividades dos livros didáticos. Compreendo gênero como performatividade 

(BUTLER, 1988) que permeia todas as práticas de letramento, e analiso a construção de noções de 

gênero com base no feminismo enquanto epistemologia do Sul (SOUSA SANTOS e MENESES, 

2009), levando em conta elementos do feminismo radical, interseccional e descolonial (GALVÁN, 

2014; CASTILLO e NAVAZ, 2008; ANZALDÚA, 1987; DWORKIN, 1976, CRENSHAW, 

1994). Este estudo tem caráter subjetivo e inscreve-se no contexto da Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2000). Logo, a pesquisa posiciona-se diante do fluxo intenso e seletivo de 

informações, relações, de pessoas, de capital e de recursos semióticos, e busca relacionar gênero, 

identidade, escola e Estado, a partir do livro didático. Revisando políticas públicas históricas como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), até movimentos antagônicos atuais 

como o Escola Sem Partido, este estudo se situa em um momento histórico de acirramento de 

conflitos políticos e ideológicos no que tange a construção de noções de gênero no espaço público 

e escolar, e busca contribuir com entendimentos sobre essas construções. 

 

Palavras-chave: Feminismo. Gênero. Livro didático. Letramentos. PNLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation investigates gender identities in 9th grade English textbooks approved by the 

National Program of Textbooks (Programa Nacional do Livro Didático - PNLD), from a feminist 

perspective (GALVÁN, 2014; CASTILLO e NAVAZ, 2008; ANZALDÚA, 1987, DWORKIN, 

1976; CRENSHAW, 1994). Situated in the field of Transgressive Applied Linguistics 

(PENNYCOOK, 2007), and the theoretical approaches of Critical Literacies (CERVETTI, 

PARDALES e DAMICO, 2001; BISHOP, 2014; KALANTZIS e COPE, 2012) and Multiliteracies 

(COPE e KALANTZIS, 2000), I examine the characters in texts and images, as well as the textbook 

activities. Taking gender as performativity (BUTLER, 1988), which permeates all literacy 

practices, I rely on intersectional, decolonial and radical feminist theories in order to examine 

notions of gender, seeking to build epistemologies of the South (SOUSA SANTOS, MENESES, 

2009). This research has a subjective character, and is situated in Liquid Modernity (BAUMAN, 

2000). Thus, it is constructed in the context of an intense and selective flux of information, people, 

relations, capital and semiotic resources worldwide, permeated by power relations. This work 

relates gender, identity, school and State in the analysis of textbooks. Revisiting historical 

education policies such as the National Curricular Parameters (Parâmetros Curriculares Nacionais 

- PCN), the National Orientations for High School (Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

- OCEM) and the National Program of Textbooks (PNLD), as well as antagonistic projects such as 

the School Without Party (Escola Sem Partido), this study rises in a moment of intense political 

and ideological conflict concerning gender constructs and education, and therefore, it aims at 

creating understandings on such matters. 

 

Keywords: Feminism Gender. Textbook. Literacies. PNLD. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Ao pensar sobre a construção deste capítulo introdutório, não poderia deixar de refletir 

sobre minha identidade enquanto pesquisadora, já que a minha formação discursiva, o meu olhar  

sobre minha relação como mundo, construíram o objeto aqui examinado. Se todo ato de 

comunicação envolve identidades, a minha é indissociável deste trabalho. Por isso, a auto-

representação que agora apresento é parte da construção de conhecimentos que pretendo com esta 

investigação. Esbarro na fluidez da minha própria identidade, me definindo por percepções sobre 

coisas minhas experiências, como profissional, estudante, mulher, brasileira, na família, no espaço 

público, no posicionamento político, na intimidade, na classe social, na raça, nas práticas 

religiosas… Passo por todas essas esferas em um movimento constante de aprendizado e 

transformação, me construindo pelas minhas escolhas e pelos olhares dos outros. Daí a dificuldade 

em selecionar momentos do percurso da minha vida, para me definir e assim contextualizar de 

maneira coerente a produção desta investigação. No momento, esta dissertação de Mestrado 

dialoga fortemente com minha primeira e recente viagem ao exterior, com minha atuação política 

como feminista, negra, socialista, carioca e com a minha bagagem como professora de inglês. Faço 

então este esforço fotográfico, de congelamento e captura de quem sou e do que é este trabalho. 

O interesse por esta pesquisa também se construiu ao longo das minhas experiências, em 

um processo de desenvolvimento acadêmico, político e pessoal. O meu interesse em dedicar-me à 

academia surgiu com a descoberta de que ela, além de ser um instrumento para minha ascensão 

social, poderia gerar conhecimentos sobre as desigualdades sociais que tanto me atingiam direta e 

indiretamente, e me afligiam desde muito cedo, ameaçando constantemente limitar meu acesso ao 

conhecimento, ao conforto, a necessidades básicas. Com empenho, a barreira da linguagem e dos 

gêneros textuais e registros da academia foi (e continua sendo) rompida. Os letramentos 

acadêmicos não me fazem mais sentir incapaz, pois, desdobrando-se em reflexão metalinguística, 

fazem a crítica de sua tradição elitista, ocidental, patriarcal. E assim, no encontro  com teorias de 
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epistemologias do Sul (cf. SOUSA SANTOS e MENEZES, 2009) na universidade, se deu o meu 

processo de empoderamento e ocupação de fato do espaço acadêmico. A academia proporcionou 

o adensamento de um processo de ressignificação dos meus valores, participação política e auto-

conhecimento, que hoje se materializam, dentro das minhas limitações, nesta pesquisa. 

Minha viagem aos Estados Unidos como professora assistente, durante o Mestrado 

intensificou a minha visão sobre como o meu gênero, minha sexualidade, minha raça, 

nacionalidade e classe social, me marcavam, me faziam ser percebida. Eu percebi que era lida como 

brasileira, mulher, sexualmente “desviada”, latina, pobre, do Terceiro Mundo, negra. Me dei conta 

também de que em outros espaços, e dependendo da minha performance, sou lida de formas 

completamente diferentes. Além disso, experimentei o privilégio de fazer amigos de vários países 

diferentes, com os quais me comunicava em inglês e com os quais aprendi muito. Entendi que 

apesar de projetos culturais/ educacionais de aproximação com os Estados Unidos, e  favoráveis a 

uma globalização neoliberal através da cooptação das elites mundiais e de setores estratégicos - 

tais como cultura e educação - como o programa do qual participei (Fulbright), os encontros entre 

pessoas produz resultados imprevistos. Novas coalizões e novas compreensões de mundo podem 

se formar nessas zonas de contato, e podem gerar inclusive consequências desfavoráveis ao projeto 

que as produziu, ou seja, na contramão dos discursos neoliberais. 

Assim, resolvi lançar meu olhar sobre a construção de noções de gênero nos livros 

didáticos buscando uma perspectiva transnacional.  Os significados de mulher variam muito 

conforme a raça, a classe social, o papel social … Então eu me pergunto: Como os  livros didáticos 

colaboram para a nossa compreensão de gênero? Quais sentidos e quais vozes são valorizados? 

Quais questionamentos são proposto? E é nesse sentido que vai esta investigação, tendo em vista 

minha experiência, fluida, fragmentada, móvel, instável, meu posicionamento político anti-

capitalista e meu projeto de somar minha voz à de outros e outras na busca por uma sociedade mais 

justa. 

Por último, não poderia deixar de citar minha experiência como militante feminista, que me 

proporcionou o privilégio de interagir com mulheres fantásticas, mas cujo valor e reconhecimento são 

minados sistematicamente em uma sociedade patriarcal. O sofrimento das mulheres, amigas, companheiras 
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de luta e de vida, passam por todas as esferas de nossas vidas, todos os espaços, e a sororidade que 

construímos tem sido para muitas de nós necessária para a nossa sobrevivência. Portanto, este trabalho não 

poderia deixar de buscar contribuir com a luta feminista. Sendo assim, este estudo analisa, por lentes 

feministas, construções de gênero nos livros didáticos de inglês do 9° ano do Ensino Fundamental, 

que foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático em 2014.  

A relevância de examinar livros aprovados pelo PNLD está ancorada, principalmente, na 

magnitude deste programa que distribui livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil, e 

na forte influência que os livros didáticos tem na construção do conhecimento, podendo influenciar 

de maneira significativa a formação de jovens em todo o país. Para a realização deste estudo, fui 

movida pela indignação diante das opressões de gênero fortemente enraizadas na cultura 

brasileira1, e pela necessidade de ações para combater a opressão patriarcal, que perpassa o espaço 

escolar.   

Apoio-me nas orientações de documentos históricos que acredito terem marcado um 

avanço nas políticas educacionais brasileiras, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), ao apontarem a importância do 

desenvolvimento de leituras críticas e letramentos críticos como norteadores do ensino de língua 

estrangeira. Considero fundamental contribuir para promover diversidade, reflexão crítica, visões 

de mundo heterogêneas e inclusivas nas escolas públicas brasileiras, conforme indicado no próprio 

edital do PNLD 2014 (BRASIL, 2011).  

Examino somente os livros didáticos do 9° ano porque suponho que este reflita, em 

alguma medida, o projeto de formação de leitores2 do Ensino Fundamental, já que é o último ano 

desta etapa. Entretanto, acredito que letramentos críticos e multiletramentos são importantes para 

o aprendizado de línguas em todas os anos escolares, e não devem estar restritos a determinados 

anos ou a níveis avançados de conhecimento da língua inglesa. 

                                                
1 As opressões de gênero não acontecem exclusivamente no Brasil. No entanto, reconheço o caráter situado das 

diferentes opressões, e por isso me atenho, neste estudo, a uma observação do contexto de livros didáticos 

brasileiros, embora faça, quando pertinente, referência ao caráter transnacional das opressões de gênero. 
2 Uso o termo “leitores” em sentido amplo, multimodal, como processo de construção de sentidos. 
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Examino as construções de gênero nos textos, imagens e atividades. Na minha visão, as 

últimas devem ter fundamentalmente dois papéis: o primeiro é o de provocar os leitores e leitoras 

no sentido de favorecer uma leitura mais complexa e crítica dos textos, funcionando de maneira  

semelhante a um leitor mais competente na ZDP (VIGOTSKI, 1934). Ou seja, estas atividades 

terão como objetivo criar oportunidades de análise dos textos dados, e neste estudo 

especificamente, de análise das construções de gênero. O segundo papel deve ser o de abrir espaços 

para alunos e alunas compartilharem seus próprios textos (ou novos designs, conforme Kalantzis e 

Cope, 2012) , ou seja, suas compreensões de mundo e de gênero. Nessas atividades as estudantes 

terão liberdade para construir e compartilhar suas próprias narrativas. Se por um lado essas 

perguntas não referem-se diretamente a gênero, por outro, elas abrem espaço para novos recursos 

semióticos além dos oferecidos pelo LD, e com isso, podem gerar novas possibilidades de 

compreender gênero, já que entendo aqui que toda identidade perpassa gênero.  

Apesar de reconhecer a importância de que sejam feitos mais estudos sobre os usos desses 

livros didáticos na sala de aula, incluindo perspectivas de alunas e professoras, este estudo consiste 

em uma análise documental. Os livros examinados são o Alive! (MENEZES, BRAGA, FRANCO, 

2012) da editora UDP, o Vontade de Saber Inglês (KILLNER, AMANCIO, 2012) da editora FTD 

e o It Fits (CHEQUI, 2012), da Edições SM.  

Fazendo uso do aporte teórico-metodológico de letramentos críticos (CERVETTI, 

PARDALES e DAMICO, 2001; BISHOP, 2014; KALANTZIS e COPE, 2012) e multiletramentos 

(COPE e KALANTZIS, 2000), esta investigação busca gerar conhecimentos que, partindo de uma 

abordagem feminista, colaborem no combate a opressões de gênero. Parto de um modelo 

epistemológico calcado em perspectivas do feminismo radical (DWORKIN, 1976; BELL HOOKS, 

1982)  interseccional (CRENSHAW, 1994) e do sul global (GALVÁN, 2014; CASTILLO e 

NAVAZ, 2008), alinhadas a uma linguística aplicada transgressiva (PENNYCOOK, 2007). 

A perspectiva feminista está em consonância com as epistemologias do Sul ao abordar as 

opressões do patriarcado, conforme a citação de Sousa Santos: “Las epistemologías del sur…Es la 

metáfora del sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y el colonialismo, así como por 
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otras formas que se han apoyado en ellos, como, por ejemplo, el patriarcado3” (SOUSA SANTOS 

apud GALVÁN, 2014, p. 16).  Compreendo que o patriarcado, como sistema de opressão à mulher 

(BELL HOOKS,1982), no contexto brasileiro e latino-americano, permeia outros processos 

históricos de opressão, tais como o colonialismo, o capitalismo, o racismo etc. Embora as 

epistemologias do Sul, conforme a citação de Boaventura de Sousa Santos façam a crítica à 

opressão patriarcal, a perspectiva feminista reforça o exame das identidades e relações de gênero 

no contexto do sul global.  

Busco, nesta investigação, construir conhecimentos que promovam uma consciência 

mestiça (ANZALDÚA, 1987), ou seja, de desestabilização das categorias vigentes que 

historicamente servem à manutenção de estruturas sociais hierárquicas, desafiando assim as 

comunidades imaginárias, vinculadas quase inevitavelmente à naturalização do pertencimento e 

cobrança da lealdade, sejam elas categorias de raça, gênero, nacionalidade, classe social etc. No 

entanto, avalio que apagar da linguagem tais categorias que não só estão presentes na sociedade, 

mas que geram violência, pode contribuir ainda mais para invisibilizar as desigualdades e opressões 

por elas naturalizadas. A existência das categorias de homem e mulher, por exemplo, é comumente 

percebida como natural e não violenta. Logo, é preciso compreender como essas categorias de 

gênero, apesar de toda a sua heterogeneidade e de suas versões hegemônicas e não hegemônicas, 

reproduzem uma opressão sistemática.  

A consciência mestiça que pretendo construir aqui, em diálogo com Anzaldúa (1987), 

toma o livro didático como um espaço ideológico de fronteira que materializa o contato (e o 

conflito) intercultural e intertextual (FAIRCLOUGH, 1992), e consequentemente materializa 

também distâncias e encontros (ou choques) culturais, econômicos e políticos. Logo, as 

compreensões geradas a partir desta perspectiva de análise são complexas, subjetivas, 

historicamente situadas, inscritas no campo da Linguística Aplicada Transgressiva 

(PENNYCOOK, 2007). 

                                                
3 Minha tradução: “As epistemologias do Sul… É a metáfora do sofrimento sistemático produzido pelo capitalismo e 

pelo colonialismo, assim como outras formas que neles se apoiaram, como por exemplo, o patriarcado.”  
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A linguística aplicada transgressiva é um  campo dos estudos de linguagem que, conforme 

Pennycook (2007) é uma ciência social, à medida que examina a linguagem como parte do tecido 

social. Tal perspectiva sobre a linguagem vai na contramão da visão tradicional eurocêntrica e 

cientificista saussuriana, na qual a linguagem é estudada de maneira isolada do seu  uso, ou seja, 

enquanto langue, e não parole. Em suma, a Linguística Aplicada se volta à linguagem em uso, 

como construtora das estruturas sociais.  

O autor argumenta que teorias pós (pós-coloniais, pós-modernas etc) apesar de gerarem 

compreensões valiosas sobre o tempo em que vivemos no sentido de superar opressões históricas, 

ainda vigentes, prendem-se (sendo pós-) ao processo histórico que criticam, e assim nem sempre 

dão conta de perceber as múltiplas forças em interação e disputa na formação de novos significados 

na Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001). O momento histórico atual é marcado, conforme o 

autor, por uma intensificação das relações políticas, culturais e econômicas, e pela corporatização 

(corporatization) do mundo, que, ao meu ver, permeiam também as relações escolares, afetivas, o 

espaço público, a intimidade etc. Sendo assim, uma perspectiva transgressiva se apresenta como 

possibilidade de cruzar diferentes modos de compreensão, interação e significação no intenso fluxo 

multidirecional e fluido de relações contemporâneas. 

Apesar da expansão global de uma lógica corporativa, incluindo sua tradição de 

exploração e supremacia patriarcal e racista, a intensificação das relações em âmbito global tem 

provocado também coalizões de resistência a essa lógica. Se, por um lado, há projetos de 

exportação de produtos culturais4 dos “centros”5 para as “margens”6, a fim de ensinar/propagar 

modos de viver e ser, esses produtos culturais podem nunca ser lidos conforme o projetado no 

                                                
4 Um exemplo de projeto de penetração cultural em áreas “periféricas”  é a exportação de produtos de entretenimento 

estadounidenses a outros países com o objetivo de ampliar o mercado consumidor e a área de influência desta 

potência mundial, como podemos compreender melhor em Walter LaFeber, Michael Jordan and the New Global 

Capitalism. W. Norton & Company, 2002. Nesta obra, o autor fala sobre a divulgação da imagem de Michael Jordan 

e a consequente ampliação da adesão, principalmente de comunidades negras, de todo o mundo, ao estilo do atleta e 

produtos Nike. Entre outras obras que tratam do assunto, destaco também Gender, Race, and Class in Media: A 

Critical Reader, de Gail Dines e Jean M. (McMahon) Humez, Fourth Edition (SAGE Publications , 2014), na qual os 

autores mostram a estreita relação entre mídia, política e economia. 
5 Refiro-me aqui aos grupos e espaços de concentração do poder político e econômico, que existem tanto em esfera 

global como local.  
6 As margens são os locais e grupos cujo poder político e econômico é inferior ao do que chamo aqui de “centros”.  
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momento de produção e distribuição. A recepção desses produtos não é nada passiva. Pensar em 

uma lógica unidirecional de distribuição de recursos semióticos, em âmbito global ou local, ou 

mesmo partir de uma perspectiva bidirecional (centro-margem) de interação e formação de 

significados, pode limitar a visão sobre as múltiplas trocas possíveis em um mundo cada vez mais 

globalizado. Diversos significados partem das margens para o centro, das margens entre si, dos 

centros entre si e novos materiais culturais são produzidos nessas interações. Ou seja, diferentes 

coalizões são formadas a cada instante, mudando a configuração das relações de poder e as 

identidades nelas envolvidas. O binário centro-margem não dá conta das trocas de informação e 

linguagem no mundo atual, tal como outros binários, como nacional-internacional, homem-mulher, 

branco-negro. Isso não quer dizer que essas categorias tenham deixado de existir ou não sejam 

relevantes. Muito pelo contrário. No entanto, seus significados estão em constante negociação e 

mudança. As trocas atuais transcendem essas categorias, perpassando todas elas de diferentes 

modos, em diferentes contextos. 

Dessa forma, a Linguística Aplicada Transgressiva (PENNYCOOK, 2007) busca 

compreender as intensas trocas (linguísticas) que acontecem na globalização atual, e analisa como 

a linguagem opera nas relações e transformações sociais. Gênero, como ato performativo 

(BUTLER, 1998), é mais um dessas categorias que vem se transformando e cruzando com outras 

comunidades imaginárias. Por exemplo, podemos falar de uma mulher, brasileira, carioca, branca, 

pobre, heterossexual, ou de uma mulher negra, lésbica, rica, estadunidense, ou de um homem, 

negro, latino-americano, brasileiro, rico, universitário, homossexual etc. Cada identidade formada 

por essas e outras intersecções carrega diferentes sentidos e posições de poder em diferentes 

contextos. Apesar da multiplicidade em que se apresentam as identidades, aparentemente fluidas 

demais e individualizadas, as relações de poder nelas materializadas se concretizam em 

desigualdades materiais que atingem a grupos sociais distintos de maneiras diferentes, refletindo-

se barbáries como tortura, genocídio, naturalização da violência, escassez e desumanização para 

uns e privilégio, abundância e proteção e para outros. Portanto, gerar compreensões sobre essas 

desigualdades, que são refletidas e refratadas na linguagem (BAKHTIN, 1929), é um passo no 

sentido de acabar com elas. 
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As indagações que norteiam esta pesquisa são: 1) Como os livros didáticos constroem 

noções de gênero em seus textos, imagens e atividades? 2)  De que maneira os LD contribuem para 

a percepção de relações de poder e de processos históricos, culturais e políticos que permeiam 

construções de gênero?  

Para investigar estas questões, apresento as seguintes categorias de análise: 1) Construção 

de identidades de gênero através de imagens de personagens; 2) Construção de identidades de 

personagens através de discursos veiculados pelos textos para leitura; 3) Espaço para a 

manifestação dos alunos e alunas no que tange a construção de identidades de gênero através das 

atividades de compreensão leitora. 

Precedem à análise 6 capítulos. No segundo capítulo, "Gênero", defino as abordagens 

feministas nas quais me apoio, os conceitos de identidade, gênero, patriarcado e o aspecto 

transnacional usados neste trabalho e mostro também alguns estudos recentes que contribuíram 

para esta pesquisa.  

O terceiro capítulo, “Gênero e políticas educacionais”, trata essencialmente dos PCN e as 

OCEM, como documentos históricos que tiveram clara influência na construção do PNLD, os 

cadernos de Gênero e diversidade do Ministério da Educação. Nele, procuro demonstrar que esses 

documentos representaram um avanço para o ensino de língua estrangeira à medida que 

reconhecem o caráter ideológico da linguagem (BAKHTIN, 1929) e discutem o papel do ensino 

de inglês no Brasil no sentido de fazer da escola um espaço cada vez mais diverso. Cito também 

projetos como o Escola Sem Partido, que surge como reação conservadora aos avanços em políticas 

educacionais pela igualdade de gênero. 

O quarto capítulo, "Letramentos", apresenta teorias de Letramento Crítico e 

Multiletramentos como atitudes ou posicionamentos de ensino que podem atender às demandas 

sociais atuais, ou seja, que contribuem para a formação de estudantes e professores como cidadãs 
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e cidadãos e sua inserção no mundo globalizado7, tendo como foco questões de gênero. Neste 

capítulo apresento também as concepções de ensino de línguas e discurso aqui utilizadas. 

O quinto capítulo, “O Livro didático no Brasil”, aborda o LD como objeto de pesquisa e 

faz um panorama de pesquisas sobre livros didáticos. No sexto capítulo, "O Programa Nacional do 

Livro Didático", apresento um breve histórico do programa desde 19298, até o processo atual de 

seleção e distribuição dos livros didáticos, no qual percebo claras mudanças nos ideais de nação 

expressos nos programas de livros didáticos. 

O sétimo capítulo explicita a metodologia utilizada, e o sexto capítulo apresenta as 

análises. Após as análises, faço uma “Reflexão sobre a análise” no capítulo 9. Na conclusão, 

exponho uma avaliação da pesquisa, e busco apontar possíveis desdobramentos para futuras 

investigações que deem prosseguimento ao trabalho que almejei desenvolver aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Entendo a globalização atual conforme  Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, Zahar, 2000. Conforme o 

autor, a Modernidade líquida é marcada por uma globalização que, ao aumentar a possibilidade de mobilidade e 

circulação por espaço-tempo para alguns, acirra as distâncias sociais. Se dilui a fixidez que o capital e o “poder” 

tinham na Modernidade, enquanto a mobilidade de grupos com menos poder político e econômico se mantém mais 

restrita e, assim, há o fim do engajamento mútuo entre capital-trabalho, supervisor-supervisionado etc, criando uma 

elite de “senhores ausentes” para populações subordinadas. Diante deste contexto, compreender possibilidades de 

comunicação, de interação, de inserção, de produção e de crítica a essas relações é fundamental. 
8 Embora em 1929 o programa ainda não existisse com o nome que conhecemos hoje, já havia programas nacionais 

de livros didáticos, os quais abordo historicamente neste capítulo. 
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2 GÊNERO 

 

Utilizo neste estudo o conceito de identidade proposto por Blommaert (2005), segundo o 

qual construímos nossas identidades constantemente através de diversos rituais cotidianos, que 

incluem a seleção das pessoas com quem escolhemos nos relacionar, nossa maneira de nos 

apresentarmos, de nos vestirmos, entre muitos outros. “Quem somos” depende do contexto, do 

propósito e da ocasião e quase invariavelmente envolve processos semióticos de representação. 

Todo ato semiótico é um ato de identidade, no qual mostramos, de certa forma, dados sobre quem 

somos (BLOMMAERT, 2005). O autor usa uma concepção de identidade como representação 

semiótica, que não parte de conceitos pré-determinados.  

Para Blommaert (2005), as pessoas constroem suas identidades a partir das configurações 

semióticas a que têm acesso. Logo, o acesso a recursos semióticos diversos vai limitar as 

possibilidades do indivíduo construir suas identidades. Sendo assim, a capacidade de realizar 

identidades que têm status social, por exemplo, depende do acesso a recursos semióticos de status 

social. Ou seja, a possibilidade de desempenhar as identidades é desigualmente distribuída. O 

mesmo ocorre com identidades não hegemônicas. As nossas possibilidades de construir identidades 

não hegemônicas são, em parte, determinadas pelo nosso acesso a recursos semióticos não 

hegemônicos e crítica à hegemonia. O acesso e a negociação desses recursos semióticos acontece 

em todas as nossas práticas sociais, inclusive na escola e na leitura do livro didático. A identidade 

de gênero é uma das categorias culturais de diferenciação social na qual já nascemos inscritos e 

para a qual somos sociabilizados/as desde que somos anunciados: “é menino” ou “é menina”. A 

partir daí, dá-se um nome correspondente e há toda uma sociabilização imposta sobre o sujeito, 

apesar das diversas possibilidades anatômicas que podem ter os seres humanos e seus desejos de 

estilização e sexualidade. Dessa forma, apesar das categorias de gênero preexistirem ao sujeito e 

nele se inscreverem no processo de sua sociabilização, temos a possibilidade de articular de 

maneira criativa os diferentes recursos semióticos a que temos acesso e subverter essas categorias. 
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Adoto o conceito de gênero de acordo com Judith Butler (BUTLER, 1988), segundo a 

qual gênero é um ato performático sancionado socialmente, uma ficção social criada pela 

repetitividade de seus atos performáticos. A autora cita a escritora feminista Simone de Beauvoir, 

que afirma que “Uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher”. Para Butler, o “sexo” não é 

uma identidade estável ou natural do ser humano. É uma construção social histórica que se inscreve 

no corpo, na forma de gestos, atitudes, movimentos etc. Embora Simone de Beauvoir faça uma 

distinção entre sexo como diferença biológica e gênero enquanto identidade social, Butler não faz 

essa distinção e entende que ambas as interpretações são socialmente construídas. Tal como Butler, 

entendo que a noção de sexo também é cultural e determinada por uma crença na existência de 

homem e mulher como binaridade biológica natural, e as distinções de “sexo” se dão a partir da 

imposição performativa da norma heterossexista sobre os corpos (BUTLER, 1988). 

Acredito, assim como a autora, que o sujeito não é mero recipiente passivo de um roteiro 

cultural dado de gênero, tampouco preexiste às convenções sociais que dão significado ao seu 

corpo. O sujeito pode subverter normas de gênero pré-estabelecidas socialmente com a 

manipulação criativa dos recursos semióticos aos quais tem acesso. 

Para Butler, gênero é performativo, uma vez  que a definição linguística binária tem o 

poder para criar experiências materiais. A autora retoma os estudos de Austin (1962 apud 

PENNYCOOK, 2007) sobre performatividade, em que o autor busca compreender como se pode 

“fazer coisas” com a linguagem. Como exemplo, quando um sacerdote diz “Eu vos declaro marido 

e mulher”, ou um juiz diz “eu lhe declaro culpado, com sentença de 7 anos de prisão”, o uso da 

linguagem por esses determinados falantes, dotados de autoridade e em determinado contexto, tem 

o poder de gerar ações concretas na vida dos sujeitos, criando relações, contratos sociais e 

identidades. Dessa forma, Butler entende que gênero é performativo, pois a declaração (menino x 

menina) é repetida tantas vezes que chega a ser naturalizada como biológica, e exerce sobre os 

sujeitos uma série imensa de restrições e imposições ao longo da vida (BUTLER, 1988).  

A naturalização de gêneros binários e da heterossexualidade como norma social acarreta 

punições severas àqueles que fogem a essa norma, que incluem a exclusão social, violência física, 

tortura e até a morte.  Aqueles e aquelas que não se encaixam nas categorias hegemônicas de 
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masculinidade e feminilidade são comumente marginalizados(as), tratados(as) como “o outro”/ “a 

outra”. Já aqueles que se adequam a padrões hegemônicos de homem e mulher, se encaixam em 

um dualismo construído para legitimar a servidão feminina. 

Apesar de compreender que “mulher” não é uma categoria estável, homogênea ou 

universal, me aproprio do materialismo histórico para refletir sobre as condições de vida de pessoas 

sociabilizadas como “mulheres” e, a partir dessas leituras, reconheço uma situação de subordinação 

histórica e corrente que não atinge todas as mulheres de maneira igual, mas que alcança todas as 

mulheres que conheci durante a vida, entre familiares, colegas de trabalho, alunas etc, e que 

conforme o trabalho de diversas feministas, está presente em quase todas as sociedades que 

conheço. 

Problematizo aqui a própria definição de homem-mulher como mantenedora de 

privilégios dos homens sobre as mulheres e, por extensão, de outras formas de violência e 

exploração. A ficção da polaridade homem-mulher pressupõe a atração e interdependência desses 

“opostos”, cujo contraste fortalece as características tradicionalmente associadas a esses dois pólos 

imaginários. Reconheço que a construção desse binarismo perpassa todas as instituições e práticas 

sociais, e nos é ensinada desde que nascemos. Mesmo antes de nascer, os pais, a família, a 

sociedade como um todo, determinam, de acordo com a formação do feto, como ele será 

sociabilizado, buscando encaixá-lo em duas categorias. Assim, gênero é uma “imitação persistente, 

que passa como real” (BUTLER, 2003). De acordo com Dworkin (1976), quem não tem um falo 

não é reconhecido como ser humano integral, e a presença ou ausência do falo vai determinar o 

tipo de socialização, privilégio econômico e político, reconhecimento e status social que o 

indivíduo está mais inclinado a receber. Entretanto, é importante destacar que não entendo que esta 

desigualdade seja universal ou homogênea em todos os espaços, mas não posso deixar de notar que 

há muitas semelhanças em diferentes grupos sociais no que tange os privilégios de gênero, que se 

expressam desde a legalidade/ilegalidade do aborto, o número de mulheres em posição de poder e 

tomada de decisão, o índice de violência doméstica e feminicídios, discursos de controle do corpo 

e da sexualidade da mulher, discursos que vinculam libertação e poder à disponibilidade sexual da 

mulher para satisfazer aos homens, a tripla jornada, a maternidade compulsória, a supervalorização 
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da estética em detrimento de sua humanidade, o estupro, a prostituição, inferiorização, 

invisibilização, pornografia9 etc. É fato que esses problemas não são exclusivos das mulheres, 

apesar de atingi-las historicamente em maior peso. Acredito que a lógica que permeia essas 

opressões é uma lógica patriarcal de dominação e violência que pode atingir qualquer pessoa, não 

exclusivamente as mulheres, e nem todas as mulheres em quaisquer circunstâncias 

necessariamente.  

Castillo e Navaz (2008) criticam o que identificam como perspectivas feministas do Norte, 

que pretendem-se universais, como se houvesse uma conspiração internacional, monolítica e 

ahistórica, dos homens contra as mulheres. As autoras argumentam que alguns feminismos 

atropelam diferenças locais e generalizam  “a mulher”, como se houvesse um grupo homogêneo 

com experiências compartilhadas, o que não é verdade. E ainda, tais homogeneizações podem 

reproduzir o modelo colonial ao tomarem como universal a experiência particular de mulheres 

brancas, e pretendem ensinar às mulheres latinas ou racializadas o caminho para a sua “libertação”, 

seguindo, é claro, o exemplo do Norte “mais civilizado”, “emancipado”. Assim, acredito que seja 

fundamental o caráter situado da perspectiva feminista aqui utilizado. 

Contudo, isso não quer dizer que os feminismos devem estar isolados conforme o 

contexto. Muito pelo contrário. Me aproprio aqui de diversas autoras e teorias feministas, pois 

acredito que contribuem para uma melhor compreensão das experiências locais que, conforme a 

teoria transgressiva já mencionada, não é local no sentido de isolada, mas em constante diálogo 

com “o outro”, com a circulação de significados em âmbito global e em diversas relações de poder.  

Como Bell Hooks (1982) mostra em “Ain’t I a woman?”, aconteceu na história norte-

americana que o movimento negro, por mais importante que tenha sido na luta por igualdade racial, 

                                                
9 Em “Pornography: men possessing women”, Andrea Dworkin faz um exame de como a pornografia é materialização 

da opressão patriarcal, uma vez que o estupro, a pedofilia a humilhação são fetichizados e sancionados socialmente 

em um processo de desumanização da mulher, uma vez que a mulher é vista como objeto, não um ser humano com 

direitos, idéias, desejos, personalidade. O orgasmo masculino é projetado como dominação e uso do corpo feminino. 

A pele da mulher negra é fetichizada, com resquícios da ideologia escravista, para ser agredida e violentada. A pele da 

mulher branca também. Esta, como detentora de privilégio social com relação às demais, usa seu “poder” para dizer 

ao homem que deseja ser machucada, destruída, subjugada por ele, criando um ideal de feminino cada vez mais 

desumanizado, e de forma que isso pareça natural.  O prazer feminino é projetado como masoquista, submisso ou, 

como exceção, assumindo o papel do masculino e reproduzindo a lógica patriarcal da violência sexual e violação. 
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ofuscou a luta de mulheres negras. As mulheres negras identificavam tanto com a opressão de raça, 

tamanha a sua brutalidade, que nem sempre se percebiam como classe de mulheres. Como 

consequência, o patriarcado negro se estabeleceu com força e manteve a mulher negra como classe 

mais explorada.  Não que isso tenha sido resultado da falta de mobilização desse grupo, e sim de 

um processo sistemático de violências e da criação de mitos que legitimavam (e ainda seguem 

legitimando) a violência contra  mulheres negras. Sem dúvida, compreensões sobre mitos e 

políticas de mulheres negras estadunidenses podem servir para apontar questões possivelmente 

presentes em outros lugares além dos EUA. Da mesma forma, os conhecimentos produzidos sobre 

mulheres, independente da raça, nacionalidade etc, servem para complexificar a compreensão de 

contextos específicos. No livro didático de LE, pressupõe-se um encontro entre contextos 

linguísticos distintos, permeados por identidades e, consequentemente, por gênero. E é através da 

lente de gênero que busco perceber quais encontros e perspectivas são propostos pelos LD. 

Conforme Dworkin (1976), a masculinidade, no nível mais simples, precisa ser legitimada 

e expressa na ação, na performance. Essas performances que legitimam a masculinidade são, de 

forma predominante, baseadas na agressão: o estupro mais do qualquer outra, o homicídio, a guerra, 

a luta, o imperialismo e o colonialismo – agressão, toda e qualquer forma de agressão, em todo e 

qualquer grau. Para a autora, o estupro não é uma exceção, um acidente, um equívoco. O estupro é 

cometido por exemplares da masculinidade. É uma consequência direta da definição polarizada de 

homem e mulher. Nesta sociedade da supremacia branca masculina, o homem é definido como 

essencialmente agressivo, dominante, poderoso, ao contrário da mulher, que é definida como 

submissa, fraca, que necessita a proteção/dominação/colonização do homem. Sendo assim, o 

estupro ocorre quando um homem, que é dominante por definição, toma uma mulher que, segundo 

o homem e todas as instâncias da sua cultura, existe para o seu uso e prazer.  

Por mais que a afirmação de Dworkin possa parecer radical ou essencialista, ela não é 

essencialista se entendermos que gênero é uma construção social repetida tantas vezes que 

naturaliza modos de ser e agir no mundo. Dentro desse engessamento, a masculinidade hegemônica 

se caracteriza pela virilidade e pelo poder (seja econômico, de força, de ação, bélico, ou mesmo de 

proteção etc) em grande parte das produções culturais e das expectativas sociais. Apesar de haver 
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nuances e exceções para estas performances de gênero, que não são estanques ou imutáveis, avalio 

que a dualidade permanece sendo dominante. Pois por mais que haja diferentes “maneiras de ser 

homem e mulher”, a própria distinção desse binário marca um recorte social do qual mesmo grupos 

não-hegemônicos dificilmente conseguem escapar. Ter uma masculinidade não-hegemônica ainda 

significa manter uma masculinidade, e ainda, ampliar suas possibilidades de existência e 

performance. O mesmo acontece com o feminino. No entanto, meu argumento não é no sentido de 

ampliar as possibilidades dessas categorias, mas de extingui-las. 

Não é difícil perceber que predomina na indústria do entretenimento (MULVEY, 1999), 

seja ela nacional ou internacional, a representação da aceitação, status social e poder de mulheres 

está fortemente ligada à sua capacidade de atender a uma estética, estilo ou função que favoreçam 

ao homem, que correspondam a fetiches da libido masculina, como “commodity” sexual, exibindo 

ao mesmo tempo sensualidade e controle da libido. O documentário Miss Representation (2011), 

por exemplo, faz um exame da presença de mulheres na mídia hegemónica do entretenimento e 

algumas de suas possíveis consequências.   

Na cultura patriarcal, a visão de uma mulher “boa” pode corresponder ao papel de objeto 

sexual, que introjeta o olhar masculino e deseja ter sucesso em sua performance de gênero: seja no 

papel de cuidadora, de auxiliar do homem, instrumento de reprodução, de prazer, ou objeto de 

desejo ou status (tal como um carro ou um perfume caro), que ostenta o poder econômico  

masculino de possuir “objetos” de luxo. Essas noções hegemônicas de feminino, mutiladoras da 

agência e da integridade da mulher, permeiam diversas práticas sociais e produções culturais, de 

forma que são naturalizadas e enraizadas nas nossas próprias crenças, nossos desejos, nossas 

identidades, na maneira como compreendemos as violências que sofremos, ou no fato de sequer 

nomearmos essas violências como tal. Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity 

(1999), por exemplo, é um filme que examina a repetitividade de masculinidades hegemônicas em 

brinquedos, filmes, na televisão e quase todas as mídias que nos cercam, gerando violência contra 

os próprios homens, na sociedade como um todo e principalmente contra as mulheres.  

Os pólos extremos das identidades de gênero tomam o homem como forte, heroico, 

dominante, orgulhoso, ativo, explorador, independente, em contraste com a identidade da mulher 



 

27 
 

frágil, submissa, humilde, servil, imóvel, dependente, passiva. Dworkin (1976) cita a prática 

chinesa milenar de amarrar os pés das meninas para evitar que eles crescessem. A prática, que 

permitia às mulheres encontrarem melhores casamentos, aleijava as mulheres, que não podiam 

mais se mover como os homens. O padrão de beleza consistia em uma mulher que mal conseguia 

se mexer, forçada a caminhar com os pés banhados em sangue e pele apodrecida, mas em sapatos 

bem ornamentados. A maneira de caminhar de uma mulher com os pés amarrados era peculiar, já 

que ela estava sempre a ponto de cair, buscando equilibrar-se dando passos bem curtos.  

Outros exemplos de Andrea Dworkin em Woman Hating (1974) são os contos de fadas, 

dos quais muitos nos chegam através das produções Disney. Neles, é comum que as princesas, 

como Branca de Neve e Cinderela, tenham como atributo principal a beleza. Além disso, limpam 

a casa e servem à família (Cinderela) ou aos anões (Branca de Neve) com alegria e diligência, sem 

grandes pretensões. Quando o príncipe a encontra, Branca de Neve está desacordada, assim como 

a Bela Adormecida. Embora Cinderela não esteja desacordada, é sua restrição pela pobreza e 

servidão doméstica que romantizam a princesa. A imobilidade, ou estar o mais próximo possível 

da imobilidade é a marca principal dessas figuras femininas. O príncipe é o protagonista da ação. 

A princesa é a protagonista da não ação. Ao mesmo tempo, não faltam modelos de “bruxas más”, 

que vão desde personagens bíblicos como Eva, Lilith, Jezebel etc a personagens como a madrasta 

má da Cinderela, que articula ações para conseguir o melhor casamento para sua filha, ou a 

madrasta da Branca de Neve, que tem inveja da sua beleza. Ambas as personagens da Disney 

compreendem as ameaças do mundo patriarcal e percebem que a beleza e a possibilidade de 

casamento são suas melhores possibilidades de sobrevivência e “final feliz”, e se articulam para 

terem sucesso nesse universo ficcional patriarcal.  

Em 1999, Laura Mulvey publica o artigo “Visual pleasure and narrative cinema”, no qual 

a autora argumenta que a câmera hollywoodiana reproduz a polaridade ativo/passivo, mostrando 

uma visão masculina da mulher, na qual o homem é o portador da ação, da libido, do olhar, 

enquanto a mulher é o objeto olhado, cujo papel é ajustar-se à fantasia masculina. Ela prende o 

olhar, atua e incorpora o desejo masculino. (MULVEY, 1999). A autora cita Budd Boetticher, que 

afirma que na narrativa cinematográfica hegemônica o que conta é o que a heroína provoca no 



 

28 
 

herói. Ela representa o amor, o medo ou a preocupação que inspira no homem, que faz com que ele 

aja da maneira como age. O autor conclui que, em si mesma, a mulher não tem a menor importância 

no fluxo dessas narrativas. 

Estes são exemplos de como a construção da identidade feminina pode naturalizar fetiches 

da libido masculina que, ao reforçarem a imobilidade e a fragilidade para a mulher, exacerbam o 

poder, a dominação e o orgulho masculino. Dentro desta construção binária, qualquer homem, por 

mais medíocre entre outros homens, pode ser um rei dentro da sua casa, diante da impotência de 

“sua” mulher. Vale lembrar que estas características nada tem a ver com a existência ou não do 

falo, mas sim com a ideia de que possuir um falo deve gerar uma estilização e um modo de ser 

delimitados por esta particularidade anatômica Trata-se de uma construção sócio-histórico-

cultural. 

Embora a prática do pé chinês seja reconhecida como bárbara e tenha sido banida na 

China, ela ilustra uma pressão social para que a mulher seja o objeto de desejo da libido masculina 

à custa da sua própria integridade física e emocional, que assume diferentes formas, em diferentes 

culturas, tal como os exemplos das personagens midiáticas nos contos de fadas supracitados. 

Tratando-se da mulher racializada, há particularidades na formação da feminilidade. Um 

exemplo de como essas identidades de gênero são construídas historicamente e se refletem em 

políticas do cotidiano (e possivelmente políticas públicas), são os estudos de Bell Hooks sobre os 

mitos da feminilidade Afro-americana. Conforme Bell Hooks (1982), no momento pós escravidão 

nos EUA, havia o mito de que a mulher negra desmasculinizava o homem negro, e assim o impedia 

de retomar sua masculinidade, roubada pelo homem branco. Conforme a autora, diversas 

evidências mostram que o homem negro não foi desmasculinizado no processo de escravidão. Ele 

teve sua masculinidade racializada (entendida no discurso eurocêntrico como força bruta, 

resistência física, insensibilidade, “selvageria”, virilidade e potencial violento) explorados, não 

apagados. Para os homens negros, o fato de terem perdido seu poder social, de estarem vulneráveis 

a sofrer violências e exploração, os colocava na posição de mulher, ou seja, de “destituídos de 

poder”. Entretanto, a divisão do trabalho escravo não tinha separação de gênero de modo que ferisse 

a masculinidade dos negros, que muitas vezes mostravam resistência a desempenhar trabalhos 
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considerados femininos. Mesmo com o fim da escravidão, trabalhos considerados mais 

degradantes, como o trabalho doméstico, muitas vezes eram recusados por homens negros e 

assumidos por mulheres negras, segundo a autora. Ou seja, em termos de trabalho, não houve um 

rompimento significativo com a divisão binária de gênero. 

Para Bell Hooks (1982), pode-se falar, possivelmente, da masculinização de mulheres 

negras, com base em mitologias de que eram dotadas de virilidade, força, hipersexualidade e 

disponibilidade sexual, que muitas vezes faziam com que estivessem sujeitas a um terrorismo muito 

mais intenso no período escravista. Como solução de empoderamento, o movimento negro, de 

maneira geral, encontrou na submissão da mulher negra a maneira de retomar a “masculinidade 

perdida” dos homens negros. Logo, conforme a autora, as mulheres negras deixariam de ter mestres 

brancos para terem mestres negros. Este é um exemplo explícito de como a masculinidade pode se 

apoiar no feminino para existir como poder na supremacia patriarcal. 

A naturalização da binaridade de gênero está diretamente ligada à naturalização de 

relações de abuso e violência, pois o homem é autorizado a usar seu direito “biológico e natural” 

para justificar o domínio sobre a mulher e a organização social. Conforme Dworkin (1974), esse 

modelo binário dominador-submisso se estende também a outras relações sociais e instituições, 

colaborando para uma estrutura social hierárquica e violenta. Trata-se não apenas de modos de 

estilizar-se e agir no mundo, mas de lógicas exploração e violência, de invisibilização e relações 

opressivas com base em valores patriarcais. 

A heterossexualidade compulsória, como parte da norma binária, é a idealização de uma 

atração exclusiva entre os pólos masculino-feminino. Ela cria a noção falsa de uma necessidade 

intrínseca entre homem e mulher, de forma que o domínio do homem sobre a mulher se expressa 

não só no campo econômico e político, mas também corporal e emocional. Dessa forma, a relação 

de exploração sexual, reprodutiva e do trabalho passa a ser naturalizada e lida como amor. Essa 

relação homem-mulher também transcende o indivíduo e pode ser reproduzida entre homem-

homem, mulher-mulher, já que, conforme apontado anteriormente, trata-se de uma lógica patriarcal 

sistemática de organização social. Por mais que a heterossexualidade esteja implícita no gênero 

binário hegemônico, não faço distinção aqui de uma hierarquia de performances de gênero. 
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Entretanto, entendo que quanto mais um se afasta da masculinidade hegemônica heterossexista, 

mais este se afasta dos privilégios da supremacia branca patriarcal. Ainda assim, avalio que 

performances não-hegemônicas de masculinidade não representam o fim do privilégio de gênero, 

já que a masculinidade, por si só, já marca uma relação histórica de poder. 

Conforme Dworkin (1976), em uma sociedade onde não há liberdade universal, desejar a 

igualdade apenas para si é desejar ser o opressor. Portanto, conforme a autora, a luta feminista deve 

consistir em acabar com todas as relações dominador-dominado, seja do homem sobre a mulher, 

de brancos sobre negros, das elites sobre as classes trabalhadoras, patroa-empregada etc. Apesar 

de compreender que as relações de opressão não se dão a partir de relações identitárias binárias 

cristalizadas, e sim na complexa disputa ideológica e material entre múltiplas forças, este estudo 

pretende contribuir para a construção de letramentos que rompam com a construção binária de 

gênero e a violência que ela reproduz. 

As masculinidades e feminilidades são interconectadas a outras identidades, tais como 

classe social, raça, nacionalidade, sexualidade, que, conforme Louro (2000), podem cobrar 

lealdades diferentes e até contraditórias. Historicamente, a norma estabelecida é a do homem 

branco heterossexual, cristão, urbano, classe média (LOURO, 2000) que, como norma, não precisa 

ser nomeada, enquanto identidades diferentes desta são relegadas à outridade, são “marcadas” e 

definidas a partir dessas referências.  

Nesse sentido, me utilizo também de uma abordagem feminista que examina a construção 

de significados buscando perceber e problematizar valores e ideologias (BAKHTIN, 1929) 

patriarcais naturalizados e invisibilizados nos LD de inglês. Para isso, me apoio no feminismo 

descolonial (CASTILLO e NAVAZ, 2008), que se coloca como epistemologia do Sul, metáfora 

política para gerar conhecimentos sobre as múltiplas opressões sobre a mulher, problematizando 

feminismos hegemônicos de tendência neoliberal, construções nacionalistas e de identidades 

étnicas idealizadas de mulher. 
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2.1.  TRANSNACIONALIDADE 

 

 

Levando em conta que os livros de inglês analisados são produzidos no Brasil, para 

brasileiros, considero relevante refletir sobre a construção de noções de gênero na relação América 

do Norte - América do Sul. Logo, tendo em vista o contexto sul-americano,  no  qual o Brasil está 

inserido, levo em conta as relações transnacionais (comerciais, coloniais, políticas e históricas) que 

constroem as hierarquias sociais em âmbito global e local. Destaco o fato de que, ao meu ver, 

muitas vezes a auto-representação do Brasil e das mulheres e homens brasileiros recebe a influência 

de expectativas e perspectivas extra-nacionais. Assim, se por um lado proponho um exame aqui da 

construção das noções de gênero em nossas leituras do “estrangeiro” (já que examino livros de 

ensino de língua estrangeira), proponho também uma breve reflexão sobre visões do estrangeiro 

sobre “nós”10, o Sul. 

A herança colonial traz, primeiramente, a crença na supremacia do homem branco cristão 

e de que suas características supostamente inatas (o controle das emoções e dos impulsos, a 

severidade, a benevolência, a racionalidade, a heterossexualidade, a capacidade intelectual) o 

tornam adequado à liderança e ao comando de outros povos e das mulheres (JACOBSON, 2000). 

A idealização da superioridade do “homem branco”, como fenótipo e como modo de 

pensar, agir e gerir, é parte de uma narrativa que cria justificativas biológicas e culturais para o 

“sucesso” europeu e estadunidense e para a pobreza de países explorados por essas potências 

imperialistas. Tais narrativas reforçam noções de inferioridade e subdesenvolvimento de povos e 

culturas racializados, enquanto exacerbam os EUA, por exemplo, como nação extraordinária e 

hegemonia benevolente (CASTIGLIOLA, 2004). 

A imagem abaixo, de 1899, ilustra tal discurso, no qual os EUA se auto representam como 

líderes do mundo, e ensinam ao outros povos e nações sobre civilização. Os povos racializados são 

                                                
10 Uso aspas porque compreendo que “nós” refere-se aqui a uma comunidade imaginária socialmente construída 

como o Sul, contraditória e conflitiva, mas que ainda permeia estruturas sociais e noções identitárias. 
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representados como infantilizados (dependentes, ignorantes, incapazes) e indisciplinados, 

precisando de instrução, correção e punição.  

Figura 1 

O discurso da supremacia branca masculina anglo-saxônica, materializado na ilustração 

acima, se apóia na visão dos demais povos como naturalmente incapazes de se autogovernarem, 

necessitados de orientação, controle e punição da potência norte-americana (JACOBSON,2000). 

Discursos como esse continuam sendo exportados de diversas formas em diversas mídias, e muitas 

vezes são tomados como universais e assimilados por aqueles que mais sofrem as consequências 

sociais, políticas e econômicas desse discurso anglo-eurocêntrico. 

Com relação ao homem racializado, conforme Carvajal (1994), a visão colonialista firma 

um contrato de cooptação do homem nativo (o não branco), representado como exageradamente 

sexualizado, viril, selvagem, impulsivo, potencialmente violento, pouco afeito às regras da 

“civilização”, cuja posição de vantagem no processo de dominação colonial é o seu poder (ou a 

manutenção desse poder) sobre a mulher. Este homem racializado é marcado pela virilidade 

exacerbada, que lhe permite acesso à narrativa colonial e uma posição de poder garantida na relação 
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com a mulher (CARVAJAL, 1994). No entanto, o homem racializado aparecec em narrativas 

hegemônicas  predominantemente como auxiliar do homem branco ou como vilão a ser destruído. 

Um exemplo de construções de identidades e relações neocolonialistas é a representação 

das masculinidades na animação da Disney, The Three Caballeros (1944), na qual o pato Donald 

visita países da América Latina e Central (Chile, Brasil e México). Conforme Carvajal (1994), que 

faz uma análise da animação, Donald representa claramente o estrangeiro nessas terras, e constrói 

novas amizades com os personagens masculinos nativos: o mexicano Panchito e o brasileiro Zé 

Carioca. Disney cria o personagem nativo do Brasil como malandro, desonesto, mulherengo, 

boêmio, que frequenta bares e tem, como símbolos fálicos, o charuto e o guarda-chuva, e Panchito 

carrega armas de fogo que dispara constantemente para todos os lados. Enquanto Donald, cuja 

masculinidade não é dotada da mesma agressividade que os personagens nativos, fica em êxtase 

de excitação com as mulheres nativas (embranquecidas), Zé Carioca e Panchito controlam a 

extensão da relação de Donald com as mulheres nativas.  

Os personagens masculinos, conforme Carvajal (1994), funcionam também como 

alegorias nacionais. No contexto da política de boa vizinhança, o interesse norte-americano em 

estreitar relações com as Américas Latina e Central foi representado por Disney através de uma 

masculinidade impotente, não ameaçadora, amigável, personalizada em Donald, mas que na 

realidade funciona como fachada do poder imperialista estadunidense. 

A construção da identidade da mulher branca nas mídias hegemônicas também tem o 

legado do processo de colonização, que se ancora predominantemente na ideia de dependência do 

homem branco: domesticidade, controle da sexualidade, fragilidade, caridade, de acordo com a 

definição anglo-saxônica hegemônica de mulher branca (JACOBSON, 2000). Sua função é 

essencialmente reprodutora e ornamental (DWORKIN, 1974). A incapacidade a ela atribuída, 

assim como aos homens racializados, lhe coloca em uma categoria de incapaz de se autogovernar  

(JACOBSON, 2000), dependente da proteção e do controle do homem branco, e naturalmente 

preparada para lhe seguir e servir.  



 

34 
 

Vale destacar que a  construção supracitada da identidade  hegemônica da mulher branca 

não se deu sem resistência ou  de  forma pacífica. O genocídio de mulheres na Europa e EUA  na 

caça às bruxas promovida pela Inquisição, por exemplo, foi um dos mecanismos políticos e 

culturais usados para construir uma noção dominante da mulher branca como passiva (DWORKIN, 

1974). 

Acredito que esta construção da identidade da mulher branca venha se modificando no 

decorrer da modernidade tardia, pois partindo da minha observação da indústria do entretenimento 

(com filmes, novelas, séries etc), percebo que há um crescente número de imagens de mulheres 

viris, fortes, ocupando espaços e performances tradicionalmente masculinas. Entretanto, essas 

representações femininas dificilmente se desvinculam da objetificação sexual, da relação 

heterossexual e do papel secundário com relação ao homem. 

O legado colonialista na construção hegemônica da identidade da mulher racializada se 

firma, assim como a identidade da mulher branca, na dependência do homem e incapacidade de se 

autogovernar. Além disso, a mulher racializada é hipersexualizada, exotizada, interpretada como 

disponível e desejando (e até precisando) ser possuída/colonizada pelo homem branco, cujo papel 

passa a ser o de “salvador” a tomá-la dos homens “não-civilizados” que a “possui” (JACOBSON, 

2000). Tais construções de gênero/ raça são colocadas aqui com base principalmente no trabalho 

de Jacobson (2000), que examina como os EUA representam a si e ao restante do mundo em 

diversas produções culturais ao longo da história, e também como as produções culturais e políticas 

dessa potência influenciaram outras áreas do mundo. Logo, estas são algumas visões hegemônicas 

de gênero/raça que serviram aos interesses coloniais e neoliberais. É preciso destacar que, como 

em todo processo de significação, há diversas forças e significados em disputa, carregados de 

relações de poder. O que faço nesta seção é selecionar significados hegemônicos e generalizados 

de interseção gênero/raça, a fim de compreender o quanto (ou se) estas construções se mantém em 

circulação no discurso escolar, assim como suas implicações políticas. 

Além das construções hegemônicas das identidades de gênero supracitadas, há um 

processo de branqueamento da imagem da mulher racializada que parece tradicional em mídias 

hegemônicas. Como exemplo, cito os filmes de Carmen Miranda (1930-1950), nos quais a artista 
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branca, que torna-se representante internacional da América Latina, incorpora uma estética 

racializada, exótica, sexualizada, sempre flertando e mostrando-se disponível e feliz em estar na 

companhia dos vários homens que a cercam. O fato de Carmen Miranda ter sido patrocinada por 

Getúlio Vargas com o intuito de formar uma identidade nacional que julgava positiva, e depois ter 

ido para Hollywood, ainda com o apoio do governo brasileiro (MACEDO, 2014), demonstra as 

alianças entre poder público e cultura, e relações internacionais e transnacionais atuando na criação 

de comunidades imaginárias de nação, gênero e raça. 

Conforme podemos observar no documentário “Muito Além do Cidadão Kane”, dirigido 

por Hartog (1993), no âmbito nacional, as grandes produções midiáticas que muito contribuíram 

para formar uma unidade e identidade nacional buscavam refletir em suas produções de 

entretenimento o suposto exoticismo e a sexualidade da mulher brasileira que, no entanto, era 

representada frequentemente por mulheres de pele pouco escura ou branca. Exemplos dessa 

representação são a associação da mulher à natureza local, à erotização da simplicidade e da 

condição de pobreza, sua caracterização como selvagem, sexualmente hiperativa, na abertura de 

novelas como Pantanal (1990) e Gabriela, Cravo e Canela (1975)11, por exemplo, entre muitos 

outros programas de televisão que ainda se apoiam nesses estereótipos. 

É preciso reforçar que tais noções de gênero constroem uma cultura que legitima diversas 

opressões (de gênero, étnico-raciais, de classe social, de nacionalidade, sexuais etc,) valorizam a 

manutenção de estruturas sociais hierárquicas, e de modos de experimentar a vida pública e pessoal 

preservando privilégios históricos. Além disso, é importante refletir sobre quais forças políticas e 

ideológicas disputam a construção das identidades de gênero, raciais e nacionais hegemônicas. 

 

 

 

                                                
11  Imagens disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=8HbLnedZlLw, 

https://www.youtube.com/watch?v=fAU-ElqQ_uY  

https://www.youtube.com/watch?v=8HbLnedZlLw
https://www.youtube.com/watch?v=fAU-ElqQ_uY
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2.2. ABORDAGENS FEMINISTAS 

 

 

Entendo aqui mulher e homem como conceitos fluidos, situados, que incluem todos que 

se identificam nessas categorias e que foram sociabilizados nessas categorias. Compreendo que ao 

analisar os livros didáticos, minha percepção de masculinidades e feminilidades é permeada pela 

maneira como esses gêneros são representados no meu contexto cultural e reconheço o caráter 

subjetivo e situado da análise. Contudo, parto desse binarismo, que é permeado de categorias e 

níveis hierárquicos complexos entre um extremo e outro, no sentido de examiná-lo criticamente e 

contribuir para desconstruí-lo. Julgo relevante jogar luz sobre essa construção binária porque 

acredito que ela não tenha sido superada. 

Percebendo que o livro didático é composto por textos provenientes de diversas fontes, e 

inclusive permeado por textos da indústria internacional do entretenimento, recorro a algumas 

pesquisas em estudos culturais e midiáticos para examinar noções de  gênero.  Lana F. Rakaw 

(2006), por exemplo, aponta algumas abordagens feministas12 que se destacam nos debates sobre 

o papel da cultura popular na sociedade atual. Dentre elas, cito a abordagem das imagens e 

representações. Conforme a autora, trabalhos nessa área tem levantado questões como 1) Que tipo 

e imagens são mostradas e o que elas nos dizem sobre o papel da mulher na cultura? 2) Quem é 

representado nas imagens e a quem servem estas representações? 3) Quais são as consequências 

dessas imagens e 4) Quais significados têm essas imagens? (RAKOW, 2006). 

Conforme explica a autora, trabalhos a partir desta abordagem costumam ter um viés 

neoliberal13, e mostraram que as mulheres fornecem a maior parte das imagens que circulam na 

                                                
12 Traduzido do original, que aponta as seguintes abordagens: “Images and representations approach, the recovery 

and reappraisal approach, the reception and experience approach and the cultural theory approach”. (RAKOW, 2006) 
13 Conforme Rodalind Gill (2007), há uma sensibilidade pós-feminista, apoiada numa lógica neoliberal, na qual a 

concepção de emancipação da mulher é individual e fortemente ligada ao seu sucesso econômico dentro do modo de 

produção capitalista. Esta percepção está em geral vinculada à projeção de imagens femininas supostamente 

empoderadas por assumirem performances mais agressivas, viris, disponíveis sexualmente ou hipersexualizadas. A 

essa sensibilidade pós-feminista me refiro como feminismo neoliberal. 
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cultura popular (FISHBURN, 1982, p.3 apud RAKOW, 2006, p. 203). Conforme a autora, Friedan 

(1963 apud RAKAW, 2006), por exemplo, que analisou imagens de heroínas antes e depois da 

Segunda Guerra Mundial, mostra uma tendência no pós-guerra de imagens que mostram que ser 

“do lar” (housewife) é o único compromisso social e de maior valor moral para a mulher. A autora 

ainda afirma que, nessas representações, o papel social da mulher é o de compradora de utensílios 

domésticos.  

Alguns trabalhos que seguiram ao de Friedan (1963 apud RAKAW, 2006) indicaram 

também que a maioria das imagens de mulheres na indústria cultural são visões masculinas das 

mulheres, levando em conta as relações de trabalho e o poder de decisão na criação dessas imagens, 

dominados por homens. Já Kathryn Weibel (1977 apud RAKAW 2006) concentrou-se na análise 

de imagens de mulheres desde o século XIX em revistas femininas, filmes, novelas, propagandas 

e moda, e concluiu que a indústria cultural tem promovido a imagem de mulheres estadunidenses 

brancas como “exemplares, caseiras, passivas e belas”14.  

Estes trabalhos nos oferecem compreensões de gênero no contexto da indústria cultural 

estadunidense que, no processo de globalização (BAUMAN, 2000), circulam no mundo com alta 

repetitividade e influenciam a construção de feminilidades também no contexto brasileiro. Apesar 

das especificidades do contexto nacional, o livro didático de inglês se coloca como mediador 

intercultural, como espaço de contato/conflito no qual gêneros, em cruzamento com outras 

perspectivas, tais como nacionalidade, raça e classe social, serão negociados na construção do 

sentido.  

Este estudo utiliza uma perspectiva feminista interceccional (CRENSHAW, 1994). O 

conceito, conforme Crenshaw, leva em conta os cruzamentos entre diferentes formas de opressão, 

relacionando identidades de gênero, sexualidade, raça e classe social. A interseccionalidade se faz 

adequada para dar conta da análise de textos e imagens produzidos na sociedade patriarcal, 

compreendendo o patriarcado, no Sul global, como processo histórico e ideológico de dominação 

e exploração de mulheres, intrincado à herança colonialista, nacionalista e capitalista (SAFFIOTI, 

                                                
14 Traduzido do original, que descreve as mulheres como “housewifely, wholesome, passive and pretty”. 
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1992, p. 194 apud MORGANTE e NADER, 2014). Conforme Bell Hooks (1982), o termo 

adequado para dar conta da intersecção entre os sistemas políticos atuais de poder seria patriarcado 

supremacista branco imperialista capitalista. Este nome longo ilustra o somatório complexo de 

epistemologias, relações políticas, econômicas e identitárias que nos rodeiam e oprimem, e 

portanto não devem ser vistos de forma isolada, e sim examinados em sua relação e complexidade. 

Inspiro-me também no trabalho de Glória Anzaldua, “Borderlands/La frontera: The new 

mestiza” (1987), no qual a autora questiona e transcende, em sua escrita, definições de gênero, 

sexualidade, raça, classe social e nacionalidade, buscando uma epistemologia do hibridismo. A 

autora afirma: “Como mestiça, eu não tenho país, minha terra natal me expulsou; No entanto todos 

os países são meus porque eu sou irmã ou amante em potencial de todas as mulheres.” A autora 

cita Eshu (Exu), deus iorubano da indeterminação, ao qual uma personagem mestiça faz sua 

oferenda na encruzilhada, para que abençoe seu caminho. Anzaldúa identifica e problematiza as 

categorizações que a excluíram e forma novas alianças “queer”, transpondo gênero e raça, 

ancoradas na imprevisibilidade dos encontros políticos/culturais/históricos e no afeto. Neste 

trabalho, faz sentido aproveitar a perspectiva de Anzaldúa uma vez que defendo o fortalecimento 

de identidades e relações anti-autoritárias e fraternas a partir de espaços de diálogo, conflito e 

disputa ideológica tais como a “fronteira” de Anzaldúa, como o discurso escolar e, como parte dele, 

o livro didático.  

Os estudos de Anzaldúa são pertinentes também neste estudo no que se refere ao ensino 

de línguas, principalmente tomando por base seu texto “How to tame a wild tongue” (1987). Nele, 

a autora coloca-se no centro da problemática de preconceito linguístico, levantando questões como 

língua e identidade, o silenciamento e a violência no contato linguístico entre o inglês e o espanhol. 

A autora mostra como a língua materializa os terrorismos e os pertencimentos que permeiam nossas 

identidades, e afirma que a maleabilidade inquebrável e o silêncio orgulhoso, selvagem e 

persistente são resistência chicana.  

O livro didático e a aula de inglês, como espaços de contato linguístico, também podem 

se configurar como violentos, autoritários e afirmo que, provavelmente, muitas vezes o são, já que 

ambos inevitavelmente refletem, em alguma medida, as relações de poder econômico e político no 
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qual estão inseridos em âmbito local e global. Dessa forma, entendo que a abordagem feminista e 

os estudos de Anzaldúa (1987) servem como propostas de identificação e contestação de discursos 

autoritários e violentos.  

Entendo que o feminismo é fundamental para gerar compreensões sobre gênero e destruí-

lo. Assim como são necessárias epistemologias do “sul” para gerar compreensões sobre o “norte”, 

como são necessárias perspectivas descoloniais para examinar identidades e relações que dão 

continuidade ao processo de colonização ou resistem a ele, tais teorias aparentemente binárias, 

assim como o feminismo, propõem-se a examinar de forma complexa opressões históricas ainda 

não superadas, neste caso o patriarcado branco supremacista imperialista capitalista. Nomear é, ao 

meu ver, crucial para visibilizar e superar as violências justificadas por e materializadas em gênero. 

 

 

2.3  ESTUDOS SOBRE GÊNERO EM LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

O artigo “Combate ao sexismo em livros didáticos: construção da agenda e sua crítica” 

(ROSEMBERG, MOURA E SILVA, 2009) examina as produções acadêmicas sobre gênero em 

LD no Brasil e em outros países, desde 1960 até a contemporaneidade, apresentando dados 

relevantes para esta pesquisa. Uma das críticas do artigo é o caráter denuncista, dicotômico e 

simplificador de muitas pesquisas feitas na área, no qual a oposição entre os papéis sociais do 

homem e da mulher, que apresentavam aspecto caricato nos LDs, tomava aspecto caricato também 

nas críticas acadêmicas. Para as autoras e o autor, as teses e dissertações mais denuncistas foram 

as que menos contribuíram para consolidar este campo de conhecimento.  

Acredito que o espaço acadêmico é também um espaço de denúncia, de criação de 

percepções sobre problemas sociais, e de construção de projetos de superação desses problemas. 

Enquanto pesquisadora, o ativismo é parte importante da minha atuação acadêmica, e busco 
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reforçar relações entre minha produção acadêmica, minha atuação como professora e pesquisadora, 

conhecimentos produzidos em movimentos sociais e no contexto cultural no qual estou inserida 

como cidadã. Assim como Castillo e Navaz (2008), não acredito que exista academia apolítica. No 

entanto, busco não produzir neste estudo uma visão simplificada e dicotômica, mas reconhecer a 

existência de relações assimétricas de poder (inclusive dicotômicas) e examiná-las, a fim de 

contribuir para desconstruí-las.  

Examino aqui as performances de gênero, tanto de personagens masculinos como 

femininos, apoiando-me em uma perspectiva feminista descolonial (CASTILLO e NAVAZ, 2008), 

mestiça (ANZALDUA, 1987), no sentido de buscar a desnaturalização e a desestabilização de 

conceitos de gênero cristalizados. Entendo que para isso é crucial analisar criticamente os 

significados de “masculino ” e “feminino” no LD a partir do feminismo. 

Um outro ponto importante que Rosemberg, Moura e Silva (2009) destacam é a falta de 

diálogo entre as diferentes pesquisas, que parecem isoladas umas das outras, dificultando o 

aprofundamento das discussões sobre gênero em livros didáticos. Buscando superar este problema, 

procuro construir compreensões tendo em vista outras pesquisas já feitas na área, das quais cito 

algumas aqui. 

Conforme as autoras e autor, o movimento feminista contemporâneo no Brasil teve início 

no período da ditadura militar, e ainda teve a oposição de movimentos progressistas de esquerda, 

da igreja e movimentos sociais. Logo, pautas feministas internacionais como “nosso corpo nos 

pertence” e o combate à educação diferenciada, que já estavam em discussão em outros países, 

entraram parcimoniosamente na pauta acadêmica e na agenda política brasileira. Desde então, os 

estudos de mulher/relações de gênero têm valorizado pouco a área da educação e vice-versa 

(ROSEMBERG, MOURA e SILVA, 2009, p.502).  

As autoras e autor apontam que os resultados das pesquisas em LD no Brasil não foram 

muito diferentes do observado no exterior: personagens femininas sub-representadas nos textos e 

nas imagens, com menor destaque textual que os homens, majoritariamente designadas pela relação 

familiar, e por apelidos muitas vezes pejorativos quando negras, frequentemente associadas a 
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ambientes domésticos, com comportamento predominantemente frágil, passivo, submisso, servil. 

Mulheres como mães ou donas de casa, poucas que exercem trabalho fora da casa; predomínio do 

lazer feminino doméstico e passivo. O masculino, conforme observado pelas autoras e autor, seria 

o oposto do feminino: acrescido de qualidades intelectuais. Quanto à representação de não brancos 

e não brancas, predominam os estereótipos da mulher negra como doméstica e da índia como 

infantil, sensual e desocupada. 

Rosemberg, Moura e Silva (2009) destacam também uma grande discrepância entre o 

número de brancos e brancas em relação ao de não brancos e não brancas. Por exemplo, os estudos 

de Silva (2008) e Moura (2007) encontraram 1 personagem mulher para 2.3 personagens homens 

e 1 personagem não branca para 9,7 personagens brancas em livros de português para o 4° ano do 

Ensino Fundamental de 1941 a 2003. 

Um outro estudo relevante para esta pesquisa é o artigo de Rogério Tílio (2010), intitulado 

“Gênero e Sexualidade em livros didáticos de inglês: ainda tabus?”, no qual o autor examina gênero 

e sexualidade em livros didáticos de inglês produzidos em países em que o inglês é a primeira 

língua e exportados para o mercado internacional. Dos 100 livros analisados, lançados entre 1990 

e 2000, (à exceção de Progressive English Course for Adult learners Book 1, de 1954), foram 

contabilizadas apenas 8 manifestações de diversidade de gênero e sexualidade em apenas 6 livros 

didáticos. Além da ausência quase total de diversidade, tendo em vista o amplo corpus, os exemplos 

encontrados, conforme o autor, não são discutidos criticamente.  

Ainda, dos livros em que foram encontrados exemplos de diversidade sexual e de gênero, 

apenas um deles ainda encontrava-se disponível no mercado (New Streetwise Intermediate). 

Segundo Tílio(2010), as séries que traziam exemplos mais próximos do ideal socioconstrucionista 

de gênero e sexualidade tiveram as edições reformuladas (New Framework e American 

Framework), e nelas, os desvios à heterossexualidade normativa foram apagados. 
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3 GÊNERO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

Neste capítulo, faço algumas considerações acerca do ensino de inglês no Brasil. Tomo 

por base principalmente os PCN e as OCEM, por serem documentos históricos de políticas 

educacionais que impactaram o ensino de inglês no Brasil de forma favorável à discussão sobre 

gênero e sexualidade nas escolas, apresentando nítida consonância com o PNLD. De um modo 

geral, esses documentos materializam posicionamentos no que se refere a relações de poder 

imbricadas no ensino de língua estrangeira, na escola pública brasileira e na relação alunas(os) e 

professoras(es), que julgo relevantes para uma pesquisa no contexto da educação básica.  

Além de destacar alguns aspectos gerais desses documentos, que se colocam, ainda que 

de maneira um tanto generalizada, como resistência a uma tradição escolar opressora, cito 

propostas desses documentos para trabalhar questões de gênero e raça na sala de aula. Para isso, 

utilizo os livros de conteúdo do curso Gênero e Diversidade na Escola: Formação de 

professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais, publicado 

pelo MEC (2007 e 2009). Além disso, faço um breve exame de projetos antagônicos ao que se 

propõe enquanto ideal de ensino e de escola nesta pesquisa, como o auto-intitulado “Escola Sem 

Partido”. 

 

 

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira propõem um viés crítico de 

ensino, enfatizam a importância do ensino de leitura e compreendem o leitor ou leitora como sujeito 
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discursivo, em uma perspectiva sociointeracional de leitura. Publicados em 1998, os PCN foram 

um marco na perspectiva de ensino de língua estrangeira no Brasil. Em primeiro lugar, marcaram 

um rompimento com a crença hegemônica estruturalista de que o ensino de LE deveria ter como 

foco principal as estruturas gramaticais, muitas vezes descontextualizadas, e chamou a atenção para 

a relevância do ensino de leitura na aula de línguas. 

A partir da avaliação de que as condições da maioria das escolas públicas brasileiras não 

favorecem o desenvolvimento pleno das chamadas quatro habilidades em língua estrangeira na sala 

de aula (leitura, fala, compreensão auditiva e escrita), por conta de fatores como salas de aula 

superlotadas, falta de material, pouco tempo de aula de LE etc. (condições que continuam 

predominantes no ensino de LI em escolas públicas), os PCN recomendam que apenas uma 

habilidade, a ser escolhida pelo professor ou professora, seja priorizada, e que ela seja, 

preferencialmente, a leitura. O documento justifica essa preferência tendo em vista sua relevância 

social no contexto de estudantes brasileiros(as), por atender não somente às suas necessidades 

acadêmicas, podendo servir para o acesso ao nível superior, mas também por poder ser usada em 

seu contexto social imediato (BRASIL, 1998, p. 21).  

A preocupação da comunidade escolar e acadêmica com o ensino da leitura, expressa já 

em 1998 neste documento, é central para percebermos como esse tema vem sendo discutido há, 

pelo menos, mais de uma década. Os PCN, como documento oficial, propõem uma abordagem que 

deve levar em conta texto e leitores, tendo em vista “a cidadania, a consciência crítica em relação 

à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de LE” (BRASIL, 1998, p.23) como 

elementos centrais. Tal marco político representa um avanço na busca da escola como espaço de 

formação cidadã, igualitária e plural. 

Segundo Rajagopalan (RAJAGOPALAN, 2013, p.143)15, diversas críticas feitas aos PCN 

partem de pressupostos questionáveis e “fonocêntricos”. O autor afirma que muitos se opuseram 

ao foco no ensino da leitura e da escrita alegando que é absurdo negar ao aluno e à aluna o direito 

                                                
15, RAJAGOPALAN, K. “Política de Ensino de Línguas no Brasil: História e reflexões prospectivas” In MOITA 

LOPES. L.P. (Org.) Linguística Aplicada na Modernidade Tardia: Festschrift para Antonieta Celani. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2013. 
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de aprender as outras habilidades na língua estrangeira. Entretanto, o autor contra-argumenta 

afirmando que a proposta dos PCN não representa uma negação ao direito dos(as) estudantes de 

aprenderem as outras habilidades, uma vez que, diante das condições de ensino-aprendizagem nas 

escolas públicas, este direito já lhes era negado. Logo, reconhecer que o foco em uma habilidade 

pode dar ao aluno e à aluna maiores condições de aprender é uma alternativa para lhes garantir o 

acesso ao aprendizado da língua, mesmo que não nas quatro habilidades. 

Uma outra crítica feita aos PCN, ainda conforme Rajagopalan (RAJAGOPALAN, 2013, 

p.143), defende que cada um deve aprender a modalidade (ou habilidade) que bem entender. Se os 

alunos e alunas gostam da sonoridade da língua, por exemplo, e por isso querem desenvolver a 

compreensão auditiva para entender as músicas de que gostam, não seria justo lhes negar esse 

direito. Todavia, este argumento esbarra no fato de que uma política linguística deve ser formulada 

tendo em vista a ação, não a constatação. Ou seja, embora uma política linguística deva ser sensível 

“às aspirações e desejos daqueles em nome de quem e em prol de quem são elaboradas, não podem 

ser limitadas a tais restrições” ((RAJAGOPALAN, 2013, p.160). Políticas muitas vezes têm em 

vista a mudança do caráter de um povo, são medidas “intervencionistas”, e objetivam mudanças 

em um dado status quo, não sua perpetuação ((RAJAGOPALAN, 2013, p.161).  

Sendo assim, o texto governamental materializa discussões e reflexões que vinham sendo 

desenvolvidas sobre o ensino de LE, que reforçam a importância da formação crítica e do 

engajamento discursivo de alunos e alunas para agir no mundo social (BRASIL, 1998, p.20).  Por 

um lado, a legislação por si só não implica necessariamente mudanças nas práticas sociais. São 

necessários debates, mudanças estruturais e culturais que concretizem o ideal de um ensino que 

não entenda a língua apenas como sistema, mas também como materialização de discursos, e que 

se proponha inclusivo e transformador. Por outro lado, o documento oficial marca uma vitória 

política e ideológica de concepções de ensino de línguas mais adequadas às demandas sociais 

contemporâneas, uma vez que reforça o papel da escola como espaço de reflexão e ação sobre a 

sociedade na qual está inserida.  

Refletindo sobre o papel do ensino de inglês no Brasil, um outro elemento que destaco 

sobre os PCN é a justificativa para o ensino de inglês nas escolas. Este dado é importante no sentido 
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de compreendermos o lugar dessa língua no currículo escolar e no cenário global, contextualizando 

politicamente o ensino e a análise dos materiais didáticos de inglês (TÍLIO, 2006).   

Ao pensarmos uma política para o Brasil inteiro, é preciso questionar: "Por que ensinar a 

língua inglesa? Por que é do interesse do cidadão e da cidadã brasileira dominar o inglês?" 

(RAJAGOPALAN, 2013, p.161) A resposta é a circulação do inglês globalmente. No mundo 

globalizado em que vivemos, o conhecimento da língua inglesa representa maiores possibilidades 

de emprego e inserção social em âmbito global. Estou de acordo com Rajagopalan quando afirma 

que uma política pública, que gaste recursos públicos, não pode ser voltada para uma minoria de 

classe média e alta que deseja saber a língua inglesa por outros motivos como viajar, fazer 

intercâmbio, interesse musical, literário etc, ou por um encantamento pelas culturas estadunidenses 

e inglesas (RAJAGOPALAN, 2013, p.143). Mas é preciso que o ensino de língua inglesa ofereça 

mais do que possibilidades de inserção em determinadas áreas do mercado de trabalho. O contato 

com diferentes culturas e discursos heterogêneos deve ser uma das principais funções do ensino de 

inglês no Brasil, para que, através da linguagem, possamos refletir sobre nossas práticas e estruturas 

sociais e reconstruí-las na direção de uma sociedade mais justa. 

Indicando três fatores para a escolha da língua estrangeira no currículo (fatores históricos, 

fatores relativos às comunidades locais e fatores relativos à tradição), a justificativa para o ensino 

do inglês no Brasil, conforme os PCN, está ligada ao fator histórico da hegemonia desta língua nas 

trocas econômicas (BRASIL, 1998).   

 A relevância (do ensino de inglês) é frequentemente determinada pelo papel hegemônico 

dessa língua nas trocas internacionais, gerando implicações para as trocas interacionais nos 

campos da cultura, da educação, da ciência, do trabalho etc. (BRASIL, 1998, p.22)  

Além disso, 

questões como poder e desigualdade são centrais no ensino e aprendizagem de línguas, 

particularmente no contexto de Língua Estrangeira(...). A posição do inglês nos campos 

dos negócios, da cultura popular e das relações acadêmicas internacionais coloca-o como 

a língua do poder econômico e dos interesses de classes, constituindo-se em possível 

ameaça para outras línguas e em guardião de posições de prestígio na sociedade. 

(BRASIL, 1998, p.40)  
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 Nesses fragmentos, os PCN referem-se a uma posição de prestígio da língua inglesa por 

conta de sua representatividade nas trocas econômicas no cenário global, e tratam essa questão de 

maneira crítica. Embora essa língua seja importante para a inserção do aluno e da aluna no mundo 

globalizado, ela pode ser um instrumento de inclusão e troca cultural ou de exclusão e alienação 

(MOITA LOPES, 2003). Nesse sentido, os PCN problematizam o fato de que a língua inglesa, 

considerando seu status global, pode reproduzir discursos de grupos dominantes e silenciar outras 

vozes não hegemônicas.  

Conforme Bourdieu (1989), os grupos dominantes, cujo poder assenta no capital 

econômico, têm em vista impor a legitimidade de sua dominação por meio da própria produção 

simbólica (BOURDIEU, 1989, p.12).  Embora a própria inserção do ensino de inglês no currículo 

reflita o poder econômico e simbólico dessa língua, ela não precisa funcionar como ferramenta de 

elitização e exclusão. O contato linguístico é complexo, e a construção de sentidos é múltipla e 

imprevisível, apesar do poder simbólico de uma língua sobre a outra. Por isso, é preciso examinar 

quais discursos são construídos na sala de aula de língua inglesa e, compreendendo o conceito de 

violência simbólica de Bourdieu, perceber a construção de relações de opressão (FREIRE, 1968) 

nos discursos que circulam na sala de aula de LE e, também através do discurso, contestá-los e 

reelaborá-los (FAIRCLOUGH, 1992). É neste contexto de contato entre línguas no livro didático 

de LI que examino as construções de gênero, buscando criar conhecimentos que contribuam para 

desconstruir a polarização masculino-feminino e a violência social que a reproduz. 

Ainda reforçando a afirmação de Bourdieu quanto ao valor dos símbolos das elites e do 

masculino, e sua reprodução na escola, podemos lembrar que, desde a colonização, há uma tradição 

de imitação dos padrões culturais patriarcais europeus, substituídos na modernidade tardia pelos 

padrões estadunidenses. Essa tendência a imitar uma cultura estrangeira considerada “superior”, 

como reflexo do seu status no cenário econômico global, se estendeu (e talvez ainda se estenda) à 

sala de aula de língua inglesa. Nessa perspectiva, essas culturas são vistas como estáveis, 

homogêneas, superiores e frequentemente ignora-se a diversidade cultural que se expressa na 

língua inglesa, por meio da qual se expressam diferentes grupos sociais. Produções culturais e 

letramentos de grupos dominantes são tomados como exemplares universais do uso da língua 
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inglesa, de forma estereotipada, superficial e desconectada de sua localização histórica, silenciando 

outras vozes não hegemônicas que se expressam em inglês, em especial as associadas ao feminino 

e racializadas. Falando especificamente do ensino de inglês, Gee (1986) sugere que  

[...] o professor (sic) de inglês não está apenas ensinando gramática, nem mesmo 

letramento, mas sim as práticas discursivas de grupos dominantes, práticas essas que 

podem ferir as práticas e valores, e a identidade (...) de aprendizes que venham de outros 

grupos socioculturais. (GEE, 1986, p. 720 apud TÍLIO, 2006).  

 Este modo de ver a língua e a cultura estrangeira (neste caso o inglês) como superior, 

melhor ou universal é facilmente internalizado diante da forte influência cultural dos EUA na mídia 

brasileira e mundial. A naturalização dos discursos produzidos pela indústria cultural norte-

americana é a concretização de políticas internacionais que, se por um lado aumentam as trocas 

culturais entre nações, por outro têm por objetivo ampliar o mercado consumidor de produtos 

culturais e materiais dos EUA e expandir o poderio político, econômico e comercial dessa potência. 

Conforme Álvarez (2015), em Diversidade Cultural e Livre Comércio: Antagonismo ou Oportunidade? muitos 

autores indicam que a venda de produtos culturais como filmes, séries, músicas, softwares etc 

tornou-se o setor de exportação mais importante dos EUA, superando setores tradicionais como a 

agricultura, as indústrias automobilísticas, aeroespacial e de defesa.  

De fato, o ensino de línguas é indissociável de questões geopolíticas, e serviu muitas 

vezes, ao longo da história, como instrumento de dominação de um povo sobre outro. O ensino de 

LE foi usado, na colonização das Américas, por exemplo, para a assimilação cultural de povos 

através do apagamento de suas marcas de identidade, substituídas pelas identidades dadas pela 

visão do colonizador16. O poder da linguagem de expressar valores, ideologias e de construir nosso 

conhecimento de mundo e de nós mesmas também atende a interesses geopolíticos.  

Nesse sentido, é preciso questionar quais discursos estão sendo reproduzidos ou 

contestados. Tanto a supremacia patriarcal eurocêntrica, quanto a supremacia patriarcal neoliberal 

estadunidense se valem do poder simbólico da linguagem para assegurar seu status, que se afirma 

também na supremacia masculina, branca e cristã. Sendo assim, essa supremacia pode ser 

                                                
16 Apesar da violência do processo de colonização no sentido de aniquilar identidades não hegemônicas, é preciso 

lembrar que essas identidades resistiram, resistem e não foram aniquiladas. 
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naturalizada e reproduzida no livro didático, mas também pode ser examinada criticamente em 

espaços de reflexão/resistência. 

Diante da inevitável influência dos fatores econômicos na vida social, no âmbito do 

trabalho, da educação, da cultura, e da hegemonia da língua inglesa no cenário global, os 

Parâmetros propõem uma abordagem de ensino da língua inglesa que se coloca de forma contra-

hegemônica diante das forças universalizantes e excludentes que podem predominar no ensino 

dessa língua. Contrários a uma perspectiva em que a língua estrangeira seja instrumento de 

exclusão social, os PCN recomendam a “Língua estrangeira como libertação” no sentido freiriano 

do termo (BRASIL, 1998, p.39), tendo como base o desenvolvimento de uma consciência crítica 

sobre a linguagem. Entretanto, vale destacar que os conceitos  de libertação, opressão e exclusão 

podem assumir diversos significados, inclusive opostos. Portanto, é preciso especificar a que tipo 

de violência e opressão nos referimos, e que atitudes seriam libertárias. Me parece que estes 

conceitos são contingenciais e variam de acordo com o contexto, podendo ser “aplicados” em 

diversos níveis, das maneiras mais diversas.  

Compreendo que a “libertação” freiriana significa o rompimento com a dicotomia 

opressor-oprimido, no sentido do estabelecimento de uma relação horizontal. Dessa forma, entendo 

que essa libertação não pode existir sem a extinção das opressões de gênero, sem o fim da 

polarização masculino-feminino, da permanência e fortalecimento destes conceitos que tem o 

masculino como positivo e o neutro e o feminino como negativo (BEAUVOIR, 1949). Essa relação 

histórica de mestre-serva, ativo-passiva ou forte-frágil, que se apoia nesta polaridade travestida de 

amor e naturalizada na heteronormatividade compulsória, se estende a outras relações sociais, 

como classe social, raça, relações de trabalho etc. Sendo assim, o fim desta compreensão polarizada 

de gênero me parece crucial não só para o fim das opressões e violências contra mulheres, homens, 

trans e pessoas que não se identificam em nenhum gênero, mas para a construção de uma nova 

ordem social não violenta e não autoritária. 

Para ser mais específica, a opressão à qual me refiro neste trabalho se dá em vários 

âmbitos. No livro didático, ela pode refletir conceitos de feminino e masculino recorrentes em 

outras mídias e instituições contemporâneas, e anteriores à contemporaneidade. Na globalização 
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atual, a lógica do mercado permeia cada vez mais nossas práticas sociais, nossas relações 

(BAUMAN, 2000). Essa ordem social hegemônica, corporativa, neoliberal, dependente do fluxo 

de informações, relações e mercadorias e ditada pelo mercado, promove uma falsa ideia de 

libertação feminina, calcada na projeção de um ideal feminino baseado no sucesso profissional 

individual, disposição para relações heterossexuais múltiplas, no controle do corpo estilizado 

conforme a visão da libido masculina, na capacidade de “imitar o homem” reproduzindo a violência 

da dominação masculina.  

 Com o aumento da circulação de informação, aumenta também o consumo de imagens 

de mulheres e de pornografia (implícita e explícita) hegemônica, que nada mais é do que a 

materialização do discurso de inferiorização, humilhação e desumanização da mulher (DWORKIN, 

1981). De maneira predominante, nas imagens das mídias hegemônicas a heteronormatividade é 

repetida à exaustão, a homossexualidade feminina é fetichizada e as performances de gênero não 

rompem a polarização masculino-feminino, ou a supremacia masculina branca ocidental. Julgo que 

a reprodução desses discursos nos livros didáticos deve estar necessariamente associada à reflexão 

crítica sobre essas relações hegemônicas violentas tão naturalizadas na sociedade. 

Conforme Moita Lopes (2002), a intensidade do fluxo de informação pode promover (e 

tem promovido) questionamentos que nos levam à reflexão sobre o mundo em que vivemos e à 

reelaboração de muitas das nossas práticas sociais e privadas. Ainda segundo o autor, 

“paralelamente aos discursos da diversidade e da diferença que varrem o mundo, há o discurso de 

uma única lógica neoliberal e global, do interesse de um capitalismo global, que transforma tudo 

em mercadoria e as pessoas em clientes” (MOITA LOPES, 2003). O conhecimento de língua 

inglesa dá ao aluno e à aluna acesso a diversos discursos. No entanto, a maneira como estes 

discursos estarão presentes na sala de aula e nos livros didáticos, e mais especificamente, a maneira 

como será orientada a leitura, são questões determinantes na formação do leitor e da leitora crítica, 

pois podem favorecer tanto a alienação quanto o empoderamento.   

Além de recomendarem o ensino libertador freiriano, os PCN propõem o modelo 

sociointeracional de leitura, segundo o qual “ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram 

aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social do significado”, 
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enfatizando a relação entre discurso e prática social, e o documento critica aquilo que chama “o 

texto sobre a escova de dentes” (BRASIL, 1998, p. 40), referindo-se a textos que não tematizam 

questões socialmente relevantes para os alunos e alunas. Acredito que a relevância social dos 

discursos que constituem o texto é um aspecto fundamental para a formação do cidadão e da cidadã.  

Entre os temas transversais propostos pelos PCN está o de orientação sexual, que surge a 

partir de discussões intensificadas desde os anos 1960 com as mudanças no comportamento sexual 

de jovens e movimentos feministas da década de 1970 (BRASIL, 1998). Conforme os PCN sobre 

Orientação Sexual, o aumento do número de gravidezes indesejadas e o medo de que o HIV se 

espalhasse entre os(as) jovens contribuiu para que a sexualidade, como parte da vida das pessoas, 

fosse discutida na sala de aula, apesar da resistência de muitos pais.  

Conforme o documento, a Orientação Sexual nas escolas contribuiria para o conhecimento 

e a valorização dos direitos reprodutivos, de forma que homens e mulheres tomem decisões sobre 

sua reprodução, saúde reprodutiva e criação dos filhos, prevenção de problemas como o abuso 

sexual, a gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, a escola 

promoveria a discussão de temas como a masturbação, a pornografia, homossexualidade, 

disfunções sexuais, aborto e prostituição, de forma pluralista e democrática (BRASIL, 1998). Além 

disso, os Parâmetros propõem a discussão de construções de masculino e feminino. Discuto melhor 

estes posicionamento dos PCN com relação a gênero a seguir. 

 

2.1.1. Gênero e diversidade na escola: Formação de Professoras/es em Gênero, 

Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais 

 

Dentre as políticas públicas que relacionam gênero e ensino, destaco os cadernos do 

SECAD, que tem por objetivo documentar as políticas e programas da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC a partir de 2004. Apesar do vasto conteúdo dos 

documentos e de reconhecer a importância de uma análise mais detalhada desses materiais, faço 
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aqui um breve exame do caderno do SECAD publicado em 2007 e do livro de conteúdo de 2009. 

Ambos tem como um dos objetivos contribuir para a formação continuada de profissionais de 

educação articulando gênero, raça e diversidade sexual, e aprofundam noções anteriormente 

apontadas nos PCN como temas transversais. As metas que orientam o curso são expressas, entre 

outros, nos seguintes documentos: 

1. Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2003  

2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n 9.294, de 10-12-1996), em 

específico seu artigo 26-A, que determina a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica (Lei n 10639) 

3. Plano Nacional de Política para as Mulheres, de dezembro de 2004 

4. Programa Brasil sem Homofobia, programa de Combate à Violência e à Discriminação 

contra GLTTB (sic) e Promoção da Cidadania Homossexual, de março de 2014.  

(BRASIL, 2007, p.34) 

Primeiramente, o caderno de 2007 chama a atenção para a dificuldade de articulação entre 

os autores que se dedicam a essas questões nas universidades e os formuladores de políticas, de 

modo que temas como gênero, sexualidade e raça aparecem fragmentados na produção acadêmica 

e no movimento social, com pouco diálogo entre essas esferas. Logo, um desafio do projeto é 

atender de forma transversal a essas demandas, em especial as dos movimentos sociais. 

Conforme podemos ler no documento, há relatos de professoras que trabalhavam com o 

tema e recebiam apelidos como “professora pornô” ou “professora de sacanagem”. Segundo essas 

professoras, somente após o aparecimento do tema gênero e sexualidade nos PCN é que colegas 

passaram a reconhecer a relevância do seu trabalho. Ainda conforme esse documento, um grande 

problema na implementação de discussões sobre essas questões na escola era o fato de serem 

consideradas questões privadas, de responsabilidade das famílias.  

Acredito que vale fazer uma breve observação que relacione o papel das famílias e das 

escolas na formação das sujeitas e dos sujeitos. Esta relação é complexa e, entre conflitos e acordos, 

vem de longa data, não havendo aqui espaço para aprofundá-la. No entanto, a função da escola, 

mais especificamente do livro didático, já foi, conforme descrevo no capítulo sobre o PNLD mais 

a frente, a de manter os “valores familiares”. Esses valores chamados familiares, em geral referem-

se a valores das classes dominantes e a um modelo patriarcal de organização familiar nuclear 
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heterossexual ocidental, que tradicionalmente protege a propriedade privada e na qual mulher é 

entendida como parte desta propriedade. Logo, julgo que nenhum assunto deve ser excluído da 

escola, que deve gerar conhecimentos sobre todas as áreas da vida, da qual a família e o espaço 

doméstico não estão excluídos, e assim caminhar no sentido de eliminar o sofrimento e a injustiça. 

Como o próprio livro de conteúdo (2009) aponta, a escola é um espaço privilegiado para a 

promoção da igualdade e da eliminação de todas as formas de discriminação.  

A publicação de 2007 afirma que, no Estado laico, nossos modos de avaliação sobre o que 

é certo ou errado devem ser consideradas no espaço familiar e privado, pois em um espaço social 

com diversas vozes, é fundamental considerar as diversidades e, conforme se coloca a ciência 

social, não julgar diferenças entre diferentes culturas e grupos sociais de forma hierárquica. Diante 

desta afirmação, não acredito que alunas e alunos sejam capazes de se despirem de suas crenças ao 

interagirem no espaço escolar. Seus julgamentos aparecerão de forma explícita ou implícita em sua 

participação social.  

Isso não significa que qualquer entendimento de certo e errado deve ser aceito na escola 

sem ser discutido, aprofundado e possivelmente contestado. A escola deve ser um espaço livre no 

sentido de possibilitar a criação de novas compreensões de mundo e de possibilidades de agir e se 

relacionar socialmente, que sejam éticas, ou seja, que não gerem sofrimento. Isso implica uma luta 

constante por enfraquecer modos de ser e agir que sejam violentos. Esta batalha ideológica deve 

ser entendida como fundamental no espaço de construção de sentido, e no obviamente no espaço 

escolar. 

Os documentos reconhecem os PCN como um marco na consolidação de gênero e 

sexualidade como questões escolares, mas critica o fato de que, conforme as propostas dos 

Parâmetros, a educação sexual é entendida como tema transversal, ou seja, como problema que, 

“no âmbito das políticas públicas, são considerados fundamentais e urgentes para a vida social” 

(BRASIL, 2009, p.180), e questiona se o desejo de prevenir doenças e evitar resultados indesejados 

de relações sexuais devem ser as questões norteadoras da educação sexual na escola. 

Complexificando a questão, o documento de 2009 entende que gênero e sexualidade vão muito 

além disso, e chama a atenção para a existência de um “currículo sexual oculto”, que ensina a 
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“normalização de “expressões de gênero, o modelo do casal heterossexual reprodutor, a família 

nuclear, a hierarquização dos gêneros, a exclusão de orientações sexuais diferentes (sic) etc.” 

(BRASIL, 2009, p.180) 

Um dos objetivos do curso materializado nos documentos do SECAD é que 

professoras/es, ao depararem-se com textos preconceituosos em livros didáticos, por exemplo, 

sejam capazes de fazer com as alunas e os alunos um percurso no sentido de mostrar os preconceitos 

implícitos nos textos. Logo, o material tem o propósito de ajudar a “construir a capacidade crítica 

e reflexiva em relação a esses temas e às distintas possibilidades de posicionamentos em relação a 

eles”. (BRASIL, 2007, p. 31) Não é preciso repetir a importância de professoras/es saberem lidar 

com esses temas na sala de aula. No entanto, o LD pode, em grande medida, facilitar ou dificultar 

esse processo.  

Vale destacar alguns dos feedbacks coletados das 200 professoras/es participantes do 

curso em 2006, que deu origem a esses livros. Sobre o módulo Gênero alguns professores 

sugeriram que a discussão do conceito poderia estar mais relacionada à prática pedagógica e às 

relações do ambiente escolar. Sobre o módulo Sexualidade e Orientação Sexual, que foi 

considerado o mais difícil de ser trabalhado, conforme o documento uma professora afirmou que 

ainda era comum uma visão da sexualidade juvenil, ou o desejo de uma jovem ser mãe, por 

exemplo, como um problema a ser sanado, deixando expressa aí uma tendência à reprodução do 

controle da sexualidade e do corpo feminino. Sugeriu-se também maior articulação entre os temas 

gênero e sexualidade, e que a questão de transgêneros fosse mais trabalhada. 

 

 

3.2 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO 
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Apesar dos livros didáticos analisados nesta pesquisa serem voltados para o último ano do 

Ensino Fundamental, acredito que as orientações para o ensino médio trazem contribuições 

importantes para o ensino de inglês em todos os níveis, principalmente tendo em vista que a 

proposta de letramentos trazida neste documento é fundamental para a construção de noções  de 

gênero no espaço escolar que levem em conta os posicionamentos das alunas e alunos, e provoquem 

a compreensão de contextos socio-históricos na formação dos significados. Entretanto, esta seção 

será breve pois, conforme apontado anteriormente, o foco deste estudo é o ensino fundamental. 

As Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006) retomam a reflexão sobre 

o papel do ensino de inglês no Brasil iniciada em outros documentos, como os PCN, e discutem a 

cidadania, o sentimento de inclusão ou de exclusão relacionados ao estudo da língua inglesa e 

fazem uma introdução às teorias de letramentos e novas tecnologias. Com relação às habilidades 

linguísticas, diferentemente dos PCN, o documento enfatiza o ensino não só de uma habilidade, 

mas da leitura, da escrita e da comunicação oral de forma contextualizada, e de acordo com a 

avaliação de cada escola, considerando o contexto no qual está inserida.  

Avalio que este documento dialoga com os PCN de maneira complementar, reforçando o 

caráter sociocultural do ensino linguístico e complexificando discussões iniciadas no documento 

de 1998. Tais discussões não se esgotaram, e são muito benéficas para avançarmos no ensino de 

língua inglesa no Brasil.  

Considerando os fins deste estudo, aponto apenas alguns aspectos das OCEM que estão 

mais diretamente relacionados aos objetivos desta pesquisa. São eles principalmente o caráter 

sociocultural do ensino e a importância de modelos epistemológicos que tenham em vista a 

inclusão. Além desses, destaco também os multiletramentos e letramentos críticos, que são teorias 

introduzidas pelo documento oficial, e sobre as quais também se apoia esta pesquisa.  

As OCEM discutem os supostos “sucessos” atribuídos ao aprendizado em cursos livres de 

idiomas e o “fracasso” associado ao aprendizado nas escolas, e afirma que esta percepção está 

calcada na confusão quanto aos objetivos do ensino escolar e os objetivos dos institutos de idiomas. 

Esta falta de clareza fica clara quando a escola adota uma abordagem de ensino de inglês focada 
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apenas no aspecto linguístico, como se este pudesse ser aprendido de maneira isolada de valores, 

ideologias e culturas que expressa. Propostas epistemológicas mais adequadas ao mundo de hoje 

têm em vista modos de pensar "mais abertos e livres", o desenvolvimento da consciência social e 

de novas formas de ver o mundo (BRASIL, 2006, p.89). 

Conforme as OCEM, a noção de “inserção social” atrelada ao ensino de inglês é 

imprescindível na sociedade globalizada, refletindo-se em oportunidades de emprego e ascensão 

social. De fato, acredito que todos devem ter o direito de aprender essa língua por esses motivos. 

No entanto, a “inserção” está necessariamente ligada a uma “consciência crítica da heterogeneidade 

e diversidade linguística e cultural”, e não só ao domínio de certas habilidades linguísticas 

(BRASIL, 2006, p.96). A concepção de “outras culturas” não se refere apenas a culturas de outros 

países, elas podem se referir a culturas bem próximas de nós, em nossos meios de convivência, e 

essa diversidade cultural deve ser parte de um aprendizado inclusivo. Concepções fixas e 

homogêneas de língua e cultura implicam exclusões. Assim, o documento recomenda que o ensino 

da língua inglesa vá além de meramente capacitar o aluno a usar a língua para fins comunicativos. 

As OCEM defendem que um projeto de inclusão depende de várias questões culturais, 

sociais, políticas etc, e inclui também o aprendizado das diferentes formas de comunicação e 

modalidades de linguagens que surgem com as novas tecnologias, e, ainda, demanda uma formação 

na qual o aluno ou aluna não seja só usuário(a) mas também produtor(a) dessas linguagens. Com 

base nesses elementos, o documento se apoia nos conceitos de letramentos e multiletramentos 

como propostas inclusivas de ensino, que serão mais desenvolvidas no capítulo “Letramentos” 

desta dissertação. 

Nas aulas de LE, a presença de discursos heterogêneos que representem diversas maneiras 

de ver o mundo deve ser materializada também nos textos de livros didáticos. Um ensino voltado 

para a inserção deverá se refletir também nos LD. 
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3.3 ESCOLA SEM PARTIDO 

 

 

Considero importante mencionar o projeto “Escola Sem Partido” por se tratar de um 

movimento que caracteriza parte do contexto político e cultural atual, e que é antagônico ao 

posicionamento desta pesquisa com relação a questões de gênero, letramentos e o papel da escola 

na formação de cidadãos e cidadãs. O movimento, que vem crescendo no Brasil, critica a 

construção de letramentos como práticas sociais e historicamente situadas, e reclama uma suposta 

neutralidade ideológica na sala de aula e em livros didáticos. O professor ou professora deveria 

manter-se, conforme este programa, em um campo neutro, e promover apenas os letramentos de 

interesse dos responsáveis dos estudantes.  

O movimento critica o que chama de “ideologia de gênero”, referindo-se ao debate sobre 

questões de gênero e à representação da diversidade de gênero e sexualidade em materiais didáticos 

e na sala de aula, conforme podemos observar no site oficial17 do projeto. Ou seja, sob a máscara 

da neutralidade se esconde uma política de manutenção de privilégios de homens, brancos, 

heterossexuais, de classe social média alta. Sob a máscara da neutralidade se esconde um projeto 

de escola que não reconhece a sociedade como espaço plural, de conflito e disputa política, na qual 

o debate é fundamental para construir conhecimentos e superar injustiças sociais. Evitar o debate 

sobre racismo, machismo e homofobia na escola é uma violência simbólica, e fere direitos de 

liberdade de expressão conquistados ao longo da história. 

Usando a teoria freudiana do complexo de Édipo e o complexo da castração, o projeto 

explica a importância da divisão sexual e de gênero, e classifica desvios da norma heterossexista 

como psicopatologias geradas pela não aceitação das diferenças sexuais (SOARES, 2004)18. 

                                                
17 Disponível em: www.escolasempartido.org 
18 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/artigos-top/558-porque-os-pais-devem-dizer-nao-a-ideologia-de-

genero 

 

http://www.escolasempartido.org/
http://www.escolasempartido.org/
http://www.escolasempartido.org/
http://www.escolasempartido.org/
http://www.escolasempartido.org/artigos-top/558-porque-os-pais-devem-dizer-nao-a-ideologia-de-genero
http://www.escolasempartido.org/artigos-top/558-porque-os-pais-devem-dizer-nao-a-ideologia-de-genero
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Conforme o artigo de Soares (2004), a “ideologia” de gênero pode levar à perturbação mental 

deliberada, conforme a citação da autora: 

Assim, é urgente o combate a ideologia de gênero que, com a noção de igualdade de 

gênero e o incentivo às relações homoparentais, coloca em risco as diferenças sexuais que 

possuem função estruturante no desenvolvimento psíquico da criança. O grande dano 

provocado pela ideologia de gênero consiste em subverter os papéis sociais atribuídos a 

cada sexo, que reafirmam e consolidam a identidade sexual. Esse dano vai muito além de 

um desvio dos desejos heterossexuais, de uma estética corporal ou até mesmo de uma 

revolução dos costumes. Ele chega, na verdade, às raias de uma confusão mental 

deliberada. 

Conforme a citação, o projeto coloca-se radicalmente contra mudanças nos papéis sociais 

de gênero, e não leva em conta que eles são histórica e culturalmente construídos. A separação de 

gênero é entendida como estruturante da saúde mental dos sujeitos, e a igualdade de gênero uma 

ameaça.  

Diante do avanço de políticas públicas, pesquisas acadêmicas e movimentos sociais, tais 

como o “Escola Sem Homofobia”, os já citados PCN e OCEM, no sentido de discutir e superar 

opressões historicamente perpetuadas, como o racismo, o machismo e a homofobia, o Escola Sem 

Partido é uma reação a esses avanços, e propõe uma série de regras a serem afixadas nos murais 

das salas de aula, visando limitar a atuação do professor e da professora. O projeto parte do 

princípio de que professores abusam de sua posição de poder na sala de aula para ensinar aos 

educandos suas próprias preferências e opiniões. Logo, o movimento promete um ensino sem 

“ideologia”, reclamando para si a tarefa de promover uma educação não ideológica, neutra. 

Contudo, conforme a concepção bakhtiniana de ideologia, onde há signo, há ideologia. Nada é 

isento de ideologia. Portanto, sob o pretexto de neutralidade e diversidade, o Escola Sem Partido 

apresenta uma proposta de ensino conservadora, racista, machista, fundamentalista cristã e 

autoritária.  

O movimento critica não só a prática docente, mas também livros didáticos, como 

podemos observar no site do programa, que afirma haver uma “doutrinação”, um “abuso do poder 

de ensinar”. O blog de Orley José da Silva “De olho no Livro didático”, alinhado ao Escola Sem 

Partido, defende a censura de livros didáticos. Por exemplo, o livro paradidático "Orixás: do orum 

ao ayê", da editora Marco Zero e que cumpre a Lei 10.639/03 de ensino da história e cultura afro 
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brasileiras nas escolas, tem, conforme Orley, o objetivo proselitista de difundir a doutrina das 

religiões afro-brasileiras e por isso fere a laicidade do Estado. O blogueiro e professor afirma que 

os estudantes serão doutrinados no Candomblé e na Umbanda se usarem os livros didáticos de 2016 

do MEC.  

A representatividade de negros e negras, e de histórias de matriz negra e africana é 

fundamental para garantir a diversidade cultural e étnica nas escolas. Embora a definição da cultura 

negra não seja estanque nem cristalizada, nem deva ser caricaturizada, é fundamental que os 

letramentos de matriz africana, que muito se expressam nas religiões afro-brasileiras, nos sambas, 

na capoeira e outros espaços históricos de resistência, estejam presentes na educação básica como 

forma de garantir a diversidade.  

O Escola Sem Partido propõe um projeto de lei que busca garantir aos pais o poder sobre 

a educação moral e religiosa dos filhos, e que obrigue professores a seguirem a decisão dos 

responsáveis sobre o que será ensinado aos educandos. Dessa forma, a censura ao conteúdo das 

aulas e à livre discussão de temas socialmente relevantes se esconde sob a roupagem de proteção 

ao estudante que, por sua vez, é entendido como receptor passivo de informações, como tábula 

rasa, e não como participante ativo(a) na construção de seu conhecimento. 

Segundo o site de notícias EBC, os deputados da Assembleia Legislativa de Alagoas 

derrubaram o veto do deputado Renan Filho (PMDB) contra o Escola Sem Partido. Sendo assim, 

Alagoas é o primeiro estado brasileiro a ter uma lei (7.800/2016) que exige a neutralidade do 

professor. Apesar do crescimento do Escola Sem Partido, há movimentos de resistência, tais como 

o grupo no Facebook “Professores Contra o Escola Sem Partido” e o “Escola Sem Mordaça”, que 

fazem a crítica ao programa. Um programa deste tipo 
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4 LETRAMENTOS 

 

 

Buscando compreender como noções gênero são construídas nos LD, apresento neste 

capítulo as concepções de letramentos nas quais me apoio e como esses letramentos se relacionam 

com questões de gênero e relações de poder na atualidade.  

As práticas de letramento escolar são parte da (e não única forma de) formação dos alunos 

e alunas. Dentro desta perspectiva, os objetivos dessa investigação se alinham a propostas de 

multiletramentos (COPE e KALANTZIS, 2000) e letramentos críticos (CERVETTI, PARDALES 

e DAMICO, 2001; BISHOP, 2014; KALANTZIS e COPE, 2012). Conforme Kalantzis e Cope 

(2012), as abordagens críticas usam o termo letramentos no plural, pois reconhecem as diversas 

vozes que alunos e alunas trazem para a sala de aula, os diversos espaços virtuais e reais de 

interação, a cultura popular, as novas mídias etc, nos quais os/as estudantes são participantes ativos, 

construtores de significado. Segundo o autor e a autora, esta abordagem entende o aprendizado de 

letramentos como ferramenta para que alunos e alunas tenham maior controle sobre as formas de 

construção de significado em seu cotidiano, e até mesmo como espaço para o questionamento e 

criação de novas mídias e textos em novas mídias.  

O conceito de letramento crítico aqui utilizado tem influência da teoria crítica social, 

principalmente no que se refere à busca por um mundo mais justo através da crítica e proposição 

de alternativas às desigualdades sociais (CERVETTI, PARDALES, DAMICO, 2001). Aqui, o 

termo “crítico” refere-se à “problematização da opressão e da exploração, e à luta por uma 

sociedade melhor” (KELLNER, 1989, p. 46 apud CERVETTI, PARDALES, DAMICO, 2001). 

Segundo os autores, as teorias críticas de letramento entendem que o sentido não é dado, único ou 

transparente, ele é construído no conflito entre diversas forças atuantes na sociedade e está ligado 

às lutas de poder, é um “campo de batalha política” (BISHOP, 2014). O sentido do texto também 

é construído na leitura, está situado em contextos sócio-históricos e relações de poder, não está 

contido apenas nas intenções do/a autor/a.  

http://www.readingonline.org/articles/cervetti/#kellner
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Dentro dessa perspectiva, os letramentos são entendidos como ações contextualizadas 

socio-historicamente, na qual o leitor ou leitora constrói sentidos e reflete sobre o texto levando 

em consideração as condições de produção, possíveis intencionalidades, ideologias e visões de 

mundo (CERVETTI, PARDALES, DAMICO, 2011).   

Na concepção do letramento crítico abordada por Cervetti, Pardales e Damico (2001), e 

que uso aqui, não há uma realidade a ser “revelada”, ou “descoberta” pelo/a leitor/a, pois ela não é 

algo estável e dado, ela é construída na interação autor-texto-leitor(a). O que o letramento crítico 

busca, portanto, é ajudar o/a leitor/a a resgatar possíveis conexões que podem se perder na 

fragmentação das informações, tão fluidas, que circulam na modernidade líquida e, percebendo 

essas relações (situadas contextual, social e historicamente), compreender melhor a realidade na 

qual se insere e da qual é co-construtor. Sendo assim, os significados também não são estáticos, 

únicos, transparentes, são múltiplos, sócio-historicamente localizados e permeados por relações de 

poder.  

Conforme Bishop (2014), que faz uma análise dos estudos sobre letramentos críticos na 

última década, os projetos de letramento crítico estão centrados essencialmente em refletir sobre o 

papel da linguagem e dos textos na construção da subjetividade ("the self") e da sociedade. Segundo 

Bishop, para Provenzo (2005), fazer perguntas que questionam, interrogam e interpretam 

criticamente a maneira como as pessoas são empoderadas ou desempoderadas é uma prática 

ativista. 

Os autores sugerem alguns questionamentos que podem contribuir para letramentos 

críticos, como por exemplo, levar em consideração quem constrói os textos nos quais as 

representações de uma determinada cultura são dominantes, em um determinado contexto 

histórico; quais interesses são atendidos por essas leituras e, quando esses textos e leituras são 

injustos, como poderiam ser construídos de forma diferente. Assim, o letramento crítico pode se 

desdobrar em diferentes projetos, diferentes práxis, de acordo com o contexto no qual seja 

desenvolvido.  
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Entendo que o discurso, ou o uso de língua, é uma prática social, um modo de agir no 

mundo, uma maneira na qual as pessoas podem agir umas com as outras (FAIRCLOUGH, 1989). 

Logo, as identidades e relações de gênero, assim como outras relações sociais, estão diretamente 

ligadas à linguagem, e consequentemente ao ensino de línguas. Entendo que o patriarcado, sobre o 

qual se apoia o sistema capitalista, se inscreve na linguagem e nela se constrói. Assim, a linguagem 

ocupa o centro do modo de produção capitalista (BAUMAN, 2000). Por isso, o interesse desta 

pesquisa é compreender como a língua funciona na representação dos eventos, na construção das 

relações sociais, na estruturação, reafirmação e contestação de hegemonias no discurso nos livros 

didáticos. Ou seja, perceber projetos de reprodução, contestação e reformulação de discursos que 

constroem (ou desconstroem) noções de gênero, já que a desigualdade e a opressão são legitimadas 

e constituídas no uso linguístico. 

O ensino de letramentos deve existir como prática de inclusão do sujeito como cidadão ou 

cidadã crítica no mundo globalizado, repleto de textos multimodais. Uma característica do 

momento histórico atual, e que não pode ser ignorada nas práticas escolares de letramento, é o 

aumento da mediação da experiência propiciado pela comunicação de massa (RESENDE e 

RAMALHO, 2006, p. 95). Conforme argumenta Rojo (2009), a globalização cultural já foi 

criticada por estudos sobre a indústria cultural e a comunicação de massas e, embora exista uma 

globalização das diversidades e da pluralidade cultural, predomina a globalização hegemônica, do 

apagamento das identidades locais, da “mcdonaldização” (RITZER, 1995 apud TÍLIO, 2006) 

ROJO, 2009) da cultura, tendo “como centro irradiador e dominante o ocidente, branco, masculino, 

heterossexual, norte-americano…” Ela é “padronizada, monofônica, homogênea e pasteurizada” 

(ROJO, 2009, p.112). 

No livro didático há uma presença marcante de textos (no sentido amplo) da indústria 

cultural. Por um lado, esta presença tem um caráter sedutor, de trazer para a sala de aula discursos 

considerados “atuais, jovens, de grande circulação”. Por outro lado, a presença desses textos sem 

uma abordagem crítica significa a reprodução, no livro didático, dos discursos dessa indústria 

global. A indústria cultural midiática, como consequência de uma sociedade industrial neoliberal, 

busca, com seus produtos, “o reforço das normas sociais, repetidas até a exaustão, sem discussão” 
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(ROJO, 2009, p. 112), promovendo o conformismo e a alienação. São essas condições que tornam 

fundamental o desenvolvimento de letramentos críticos, “capazes de lidar com os textos e os 

discursos naturalizados, neutralizados, de maneira a perceber seus valores, suas intenções, suas 

estratégias, seus efeitos de sentido.” (ROJO, 2009, p.112)  

É crucial examinar a conjuntura atual e as relações de poder que nela atuam e evitar 

dualismos estanques como colonizado-colonizador, homem-mulher, branca-negra. Entretanto, 

considero fundamental reconhecer os processos históricos de opressão, tais como o colonialismo, 

o capitalismo, o patriarcado, o racismo, cujo legado atual constitui um campo complexo e conflitivo 

de disputa por poder simbólico e material. Além de examinar as relações de poder, é preciso 

perceber as relações que se estabelecem entre as representações de gênero, raça, classe social, 

nacionalidade, entre outras, e o modo de produção capitalista, buscando compreender as tensões 

políticas que permeiam essas construções identitárias.  É à luz destas disputas ideológicas e 

políticas que os textos dos LD, e outros textos do cotidiano devem ser lidos, tendo em vista a 

abordagem de letramentos críticos. 

De acordo com Cope e Kalantzis (2000), é preciso pensar novas práticas de letramento 

considerando as diversas culturas que se expressam na língua inglesa e as rápidas mudanças nas 

formas de comunicação e conectividade. Sendo assim, os multiletramentos pretendem suplementar 

"formas tradicionais"19 de letramento no sentido de dar conta, principalmente, de dois aspectos da 

nova ordem social emergente: a multiplicidade das mídias que nos cercam e a diversidade cultural.  

Conforme o autor e a autora, o que os/as alunos/as devem aprender na escola está mudando 

rapidamente, e uma mudança central é o fim da concepção de uma língua inglesa única, estática, 

canônica que deve ser ensinada.  A língua inglesa, que se espalhou pelo mundo com a colonização 

inglesa, hoje é apropriada e transformada pelas culturas que a receberam.  

As novas "línguas inglesas" (New Englishes), conforme Crystal (1997), surgem a partir 

da necessidade de países recentemente independentes de construírem uma unidade nacional. Países 

                                                
19 Ao usarem "formas tradicionais de letramento", os autores referem-se a práticas que levam em consideração 

apenas a forma escrita, e geralmente apenas uma variante linguística (a oficial e hegemônica). 



 

63 
 

como Índia, Singapura e Gana, que conquistaram sua independência nacional nas décadas de 1940, 

1950 e 1960, não viram alternativa senão continuar a usar a língua inglesa, ou escolher um dos 

idiomas locais falados no seu território - 400 línguas no caso da Nigéria. A língua inglesa foi uma 

opção que favorecia a unidade nacional, apesar de representar um passado de dominação e 

exploração.  

A necessidade de romper com esse passado colonial resultou na apropriação da língua 

inglesa e sua modificação no léxico, pronúncia etc. (CRYSTAL, 1997) Diante dos diversos grupos 

sociais que se expressam na língua inglesa, não só como consequência da colonização, mas pela 

influência econômica dos EUA no mundo, é essencial que o ensino dessa língua represente (o 

máximo possível) as diversidades culturais que nela se expressam. Na perspectiva dos 

multiletramentos (COPE e KALANTZIS, 2000), diante da globalização dos mercados e da 

interconectividade contemporânea, saber lidar com e construir sentidos a partir das diferenças 

linguísticas e culturais é crucial para a produtividade e a cidadania no mundo atual. Apesar de 

indicar também que o/a estudante se prepare para a inserção no mercado, que faz demandas por 

criatividade, diversidade, inovação etc, o projeto de multiletramentos, conforme Cope e Kalantzis 

(2000), se preocupa em não ser cooptado por discursos orientados pela marketização, e reforça o 

caráter crítico e emancipador que deve ter o ensino de línguas.  

Os multiletramentos são cruciais para o ensino de línguas, tendo em vista a presença quase 

inescapável das diversas mídias e maneiras de comunicar que encontramos no cotidiano, em textos 

escritos, orais, imagens, músicas, cores, gestos etc. Kress e Van Leeuwen (1996, 2006) falam sobre 

a diminuição da importância dada pela escola, principalmente nos anos escolares mais adiantados, 

às imagens como formas de comunicar. Os autores destacam que enquanto as crianças são 

encorajadas a "ler" e criar imagens, com o passar do tempo o ensino passa a ser orientado 

completamente (ou em grande medida) pela escrita.  

Embora os LD tenham um significativo número de imagens, o que parece contraditório 

com a afirmação dos autores, as imagens nem sempre são objetos de análise.  Elas em geral têm 

caráter meramente ilustrativo ou servem para ajudar os alunos e alunas a compreender o texto 

escrito. As ilustrações são ideológicas (BAKHTIN, 1929), produzem sentidos, constituem 
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interpretações da realidade. Logo, os significados materializados nas imagens devem ser 

percebidos como leituras situadas historicamente, permeadas por disputas ideológicas.  

A ahistoricidade, a universalidade e a neutralidade atribuídas a essas representações de 

mundo geram percepções distorcidas e autoritárias das relações sociais. Conforme os autores, é 

preciso ter em mente as mudanças sociais que vem se intensificando no decorrer da Modernidade 

Líquida, desde a Guerra Fria, com a prevalência do modelo econômico liberal, tais como: a 

diminuição do domínio da cidadania, a diminuição da importância dos espaços públicos, as 

transformações de instituições públicas como escolas e universidades, cada vez mais pressionadas 

a atenderem à lógica do mercado. A fragmentação e a velocidade da informação na modernidade 

líquida tornam nebulosas as interconexões e cadeias de causa e efeito, que são distorcidas e 

afastadas da visão. Diante desta conjuntura, os multiletramentos partem da concepção de que 

professores são agentes de transformação do status quo e estudantes devem ser ativos/as na 

construção de seus futuros sociais, participando plenamente da vida econômica, comunitária e 

política (COPE e KALANTZIS, 2000). 

Ao dissertar sobre gênero e letramento, Dyson (2001) cita o exemplo de Emily, uma 

personagem secundária, quase invisível, em uma história de ninjas (The Three Ninjas) trabalhada 

em uma turma do ensino fundamental. A autora identifica que, na atividade de reescrever e 

dramatizar esta história, Emily significava, para as meninas, acesso, já que as meninas e meninos 

entendiam que a menina teria que estar presente em seus textos e ser dramatizada, já que estava na 

história original.  A personagem branca, tímida, simpática e que tinha um romance infantil com um 

dos ninjas, foi questionada pelas alunas, principalmente as alunas negras, e foi reelaborada, 

assumindo o papel de lutadora que salva os amigos, e de esposa na fase adulta. Além disso, outras 

histórias foram criadas pelas alunas em que meninas passavam a ser ninjas também.  

A oportunidade de reescrever histórias, levantando também a questão da responsabilidade 

da autora e do autor do texto, juntamente com discussões visando refletir sobre os textos 

produzidos, são exemplos de práticas de letramento crítico que levam em conta construções de 

gênero. A performance de Emily, como personagem secundária, que permitia às meninas participar 

da história, foi discutida e reescrita, possibilitando uma percepção mais complexa e abrangente das 
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relações e identidades de gênero. Este é um exemplo de abordagem crítica no que tange construções 

de gênero. Uma pedagogia de letramentos críticos levanta questões socialmente relevantes para 

os/as alunos/as, e cria um espaço para modos de expressão historicamente marginalizados ou 

desvalorizados (KALANTZIS e COPE, 2012). Conforme Kalantzis e Cope (2012), toda 

representação e comunicação envolve identidades.  

A valorização ou não de diferentes letramentos, na escola, no livro didático e em outros 

espaços, está diretamente ligada ao prestígio ou estigma dos grupos sociais que produzem esses 

letramentos, e das escolhas de grupos que detém o poder político. Parto do princípio de que há 

diversas relações assimétricas de poder interconectadas materializadas nos textos dos LD, que 

refletem e contribuem para a perpetuação de desigualdades sociais. Logo, o foco desta pesquisa é 

gerar compreensões sobre essas identidades e relações complexas, inacabadas e em constante 

transformação, materializadas na linguagem. 

Nesta investigação, compreendo que o signo é ideológico, conforme a definição 

bakhtiniana (1929), segundo a qual  

o domínio do ideológico confunde-se com o domínio dos signos: são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo 

que é ideológico possui um valor semiótico. 

Este conceito de ideologia se alinha a este trabalho uma vez que levo em conta a existência 

de diversas ideologias em constante contato e em conflito na construção de significados. Conforme 

o autor, o signo é ideológico e refrata e reflete a realidade. Ele não é apenas reflexo dela, mas 

fragmento material dessa realidade na qual se realiza. Assim, as palavras refletem e refratam 

mudanças que acontecem no campo social. Para Bakhtin (1929), considerando que diferentes 

classes sociais falam a mesma língua, no signo ideológico confrontam-se "índices de valor 

contraditório", e este se torna arena onde se desenvolve a luta de classes. O significado é construído 

nas lutas sociais.  

O signo é arena não só da luta de classes, mas de outras lutas articuladas a esta, tais como 

a luta por igualdade de gênero e racial. Os significados são contextuais e históricos, e mudam à 

medida que se transformam as relações sociais, políticas, culturais.  
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Viso, então, contribuir para práticas de letramentos escolares que sigam na contramão da 

homogeneização cultural e da reprodução acrítica de discursos hegemônicos. O conceito de 

hegemonia aqui utilizado parte de Gramsci, segundo o qual a hegemonia se caracteriza pelo 

domínio de um grupo sobre os demais, baseado mais no consenso do que no uso da força, quando 

classes sociais adotam a concepção de mundo de uma classe ou classes, que detém a "liderança 

cultural e político-ideológica" (MORAES, 2010, p.54).  

Entendo discurso conforme a o conceito de Fairclough (1989), como uso da língua. 

Segundo o autor, ele é “historicamente situado”, considerando que, por um lado, estruturas sociais 

organizam a produção discursiva e, por outro, cada enunciado constitui uma ação individual sobre 

essas estruturas, podendo contribuir tanto para a continuidade, quanto para o rompimento das 

“formas recorrentes de ação” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p.25). O uso da linguagem é 

constituído e constitutivo de sistemas de conhecimento e crenças, identidades sociais e relações 

sociais. Essa é a dialética discurso-sociedade: o discurso constitui a estrutura social e, ao mesmo 

tempo, é moldado por ela. Ou seja, o uso da linguagem, como prática social, conforme Fairclough 

(1989), e que adoto aqui, não é visto nem como atividade puramente individual, nem como 

unicamente resultado de forças institucionais.  

Aproprio-me da Análise do Discurso Crítica, conforme Fairclough (1989), para fazer a 

análise das personagens dos textos, utilizando a lexicalização. Conforme Resende e Ramalho 

(2006), uma das maneiras mais profícuas de análise é através do léxico, pois “diferentes discursos 

lexicalizam o mundo de formas diferentes” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p.72).  Embora a 

ADC não componha o aporte teórico-metodológico central desta pesquisa, ela, dessa forma, dá 

suporte à análise. 
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5 O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL  

 

 

Há quatro tipos de livros escolares conforme as definições de Choppin (CHOPPIN, 1989 

apud ROJO, 2013, p.168)20: os livros didáticos ou manuais; os livros paradidáticos; os livros de 

referência (como antologias, compêndios, dicionários etc.); e as edições escolares de clássicos 

literários. Esta investigação está voltada para a análise de livros didáticos. 

Conforme Batista (BATISTA 2003 apud ROJO, 2013, p.168), há um modelo de livro 

didático que se consolidou no Brasil entre os anos de 1960 e 1970, que não serve apenas como um 

apoio para professores e alunos e alunas, mas condiciona e orienta a ação docente. Segundo o autor, 

nessas décadas houve uma grande expansão do acesso ao ensino básico e, por conseguinte, um 

processo de contratação de professores mais amplo e menos seletivo, o que teve como consequência 

o surgimento de um "novo tipo de professor", caracterizado por assumir uma grande quantidade de 

tarefas, ser malformado e apresentar falta de condições para cumprir algumas tarefas didáticas. O 

livro didático passa então a ter a finalidade de orientar a ação docente, determinando os conteúdos, 

as atividades e as metodologias a serem usadas na sala de aula, propondo-se a substituir as escolhas 

e o planejamento do professor (ROJO, 2013 p.169). 

Rojo (ROJO, 2013) questiona qual seria a alternativa do professor à submissão completa 

ao livro didático. Alguns advogam, por exemplo, a total autonomia do professor e a não adoção de 

nenhum livro didático. Entretanto, a carga horária de trabalho exaustiva e questões logísticas (como 

a falta de aparatos tecnológicos nas escolas e a dificuldade para conseguir cópias para os alunos) 

tornam inviável a opção de não adotar nenhum livro didático. A autora indica uma terceira opção: 

a primeira seria que o professor se submetesse completamente ao livro didático; a segunda seria 

uma autonomia impossível diante das condições de trabalho e da falta de tecnologias; a terceira 

seria selecionar os livros de acordo com suas concepções pedagógicas, e extrair o melhor deles, 

                                                
20 ROJO, R. “Materiais didáticos no ensino de línguas” In  MOITA LOPES, L.P., Linguística Aplicada na 

Modernidade Recente: Festschrift para Antonieta Celani. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
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fazendo as adaptações que julgar necessárias, e combiná-los com outros recursos disponíveis 

(ROJO, 2013, p. 171). 

Sou a favor da autonomia do professor para fazer uso do livro didático conforme seu 

julgamento, levando em conta o contexto no qual está inserido, seus objetivos de ensino e suas 

concepções de ensino-aprendizagem. Não acredito que o livro didático orientará as práticas de 

letramento escolares completamente, mas, tendo em vista seu tradicional papel orientador e as 

condições de trabalho precarizadas dos professores atualmente, ele tem um papel preponderante de 

influência sobre as práticas pedagógicas.  

Mesmo que um professor tenha concepções de ensino-aprendizagem diferentes daquelas 

que orientam os livros aprovados no PNLD (que defende em linhas gerais o sociointeracionismo), 

por exemplo, ele ou ela, ao usá-lo, certamente colocará sua prática em diálogo com a proposta do 

material. Entretanto, é possível também que a combinação de concepções conflitivas de aluno, 

língua e ensino não favoreça um aprendizado ético e eficiente.  

Sendo assim, o uso que o professor ou a professora faz do livro didático continua sendo 

um campo de estudos muito complexo e profícuo, e as análises feitas apenas sobre livros didáticos 

não refletem o que acontece na sala de aula, pois isso será determinado não pelo LD isoladamente, 

mas na interação entre professores, alunos e LD. Portanto, este estudo não pretende fazer um 

recorte de quais conhecimentos são produzidos na aula de LE, pois acreditamos que este objetivo 

exigiria outros métodos de pesquisa. Ao analisar os LD, lanço um olhar sobre a produção de 

conhecimentos que os livros, os autores e as políticas públicas (PNLD) propõem para a sala de 

aula.  

No artigo “O papel do livro didático no ensino de língua estrangeira”, Rogério Tílio afirma 

que o livro didático deve ser visto sob três ângulos: “através de suas especificidades próprias, como 

um produto de uma indústria cultural que veicula ideologias, e como um produto de consumo no 

mercado editorial de uma sociedade capitalista.” (TÍLIO, 2006)    
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Sendo assim, é preciso considerar o aspecto pedagógico, o econômico e o político na 

análise de materiais didáticos. (OLIVEIRA et al., 1984 apud TÍLIO, 2006)   Esses três aspectos 

permeiam também os discursos que constroem o LD, e se materializam no texto.  

O autor dá algumas características do livro didático de língua estrangeira de acordo com 

Kramsch (1988): 1) são orientados por princípios de conhecimento segundo a teoria de linguagem 

adotada; 2) são metódicos, ou seja, o conhecimento é dividido em partes e cumulativo; 3) são 

autoritários: o que o livro diz é sempre verdade; 4) são literais: possuem formas e significados 

literais (TÍLIO, 2006).   

Levando em conta essas características, chamo a atenção aqui para a “autoridade” 

conferida ao livro didático na relação discursiva da sala de aula, e como esse autoritarismo pode 

ser reforçado nos discursos nele contidos, e eventualmente podem se opor a um ensino inclusivo. 

Conforme o autor, a autoridade da voz do livro didático pode até mesmo se refletir na voz do 

professor, e tem grande força na construção do conhecimento nas aulas de língua estrangeira no 

Brasil.  

Tílio afirma que o livro didático é a principal fonte de informação usada na sala de aula 

(JOHNS, 1997 apud TÍLIO 2006), e para alguns chega a ocupar o lugar de manual, ou seja, o que 

deve ser seguido (CORACINI, 1999 apud TÍLIO, 2006). Embora apresente uma série de vantagens, 

tanto no auxílio ao professor quanto na organização do consenso “disciplinar” em cada área, o livro 

didático apresenta também algumas desvantagens. Uma delas, ainda conforme Tílio (2006), é a 

maneira autoritária de apresentar a informação. Como afirma Khum (1963 apud TILIO 2006), os 

livros didáticos podem apresentar o conteúdo como “verdades universais”, “fatos indiscutíveis”.  

O livro didático já possui, para o senso comum, status de autoridade, de portador da 

verdade e do conhecimento. Além disso, a maneira como as atividades são propostas pode reforçar 

esse caráter autoritário que transforma o conhecimento em algo estático e bancário (FREIRE, 

1968), a ser transmitido do livro para o aluno. Tílio aponta que “a informação é apresentada, na 

maioria das vezes, como um modelo autoritário e incontroverso, e o discurso não-dialógico do livro 

parece produzir uma definição absoluta da realidade” (HYLAND, 2000 apud TÍLIO, 2006).    
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Observo que, além de visões de mundo predominantemente hegemônicas, poucas vezes 

os LD, nas perguntas de compreensão textual, levam o aluno a questionar os discursos do texto ou 

a avaliá-los, o que reforça o caráter anti-dialógico que pode assumir o LD. Sendo poucas também 

as questões que contextualizam o texto sócio-historicamente, o que resulta em visões do texto como 

algo "universal", "estático", "cristalizado". 

O autor ainda afirma que, ao invés de ajudar o leitor a refletir, o livro didático acaba 

afastando-o da construção do conhecimento, já que as informações aparecem como verdades 

incontestáveis (JOHNS, 1997; WATSON, 1968 apud TILIO, 2006). Como aponta Tílio, existem 

diferentes formas de se apresentar um conteúdo: quanto mais factual menos aberto à discussão está 

o assunto. (MYERS, 1992 apud TILIO, 2006) Existem possibilidades mais e menos dialógicas de 

apresentação de conteúdos.   

 Sendo assim, as visões de mundo e os valores apresentados pelo LD terão uma influência 

significativa nos discursos que serão construídos na sala de aula. Acreditamos que a seleção de 

textos para um LD precisa representar diversidades culturais, e diferentes maneiras de conceber o 

mundo, que sejam inclusivas e não hegemônicas. Além disso, é preciso que os textos tenham 

relevância para a jovem e o jovem brasileiros e favoreçam leituras críticas do universo que nos 

cerca. 

O aluno ou aluna, enquanto interlocutor(a) no uso do livro didático, deve ser 

considerado(a) como sujeito social e discursivo, capaz de construir significados múltiplos na sua 

leitura, e não como sujeito passivo, receptor de definições acabadas, cuja função é a de armazenar 

o conteúdo dado pelo livro didático. Dessa forma, a maneira como as perguntas de compreensão 

orientam suas leituras demonstra o tipo de participação esperada do aluno enquanto leitor e 

interlocutor. A perguntas de compreensão propõem leituras e diálogos com o texto, que podem 

levar em conta o posicionamento do aluno(a) com relação aos discursos do texto, mas podem 

também ignorá-lo.  

Segundo Tílio,  
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mesmo que o autor de um livro didático imponha seu olhar como o conhecimento 

absoluto, a intertextualidade e interdiscursividade podem propiciar oportunidades de 

contestação, e até mesmo de mudanças (HYLAND, 2000) na suposta verdade por ele 

apresentada. (TILIO, 2006, pp.124) 

    

Sabemos que o professor pode (e deve) usar o livro didático como instrumento, como uma 

fonte de conhecimento entre outras, e fazer uso crítico deste material. Ao professor cabe também 

a tarefa de julgar os discursos dos LD a que dará maior ou menor ênfase e como a leitura deve ser 

orientada. Todavia, o professor não pode ser o único agente preocupado com a formação de 

cidadãos e cidadãs, com o desenvolvimento de multiletramentos e letramentos críticos, e sua 

capacidade crítica não exclui a necessidade de livros didáticos cujas propostas de ensino sejam 

mais problematizadoras. 

 É fundamental que haja uma consciência, tanto de professores quanto de alunos, sobre o 

papel do livro didático, não como portador do único conhecimento, mas como reflexo das crenças 

de seus autores. Segundo Tílio, “A crença na sabedoria suprema do material publicado coloca 

professores e alunos sob a ditadura do livro didático.” (TÍLIO, 2006, pp.124) O autor afirma que a 

autoridade do LD se sobrepõe, muitas vezes, até mesmo ao programa de curso a seguir, e o 

professor orienta-se completamente por ele.     

Diversos autores são unânimes em afirmar que a força LD no ensino é inegável 

(Carmagnani, 1999a, b; Coracini, 1999a, b, c, d, e; Freitag et al., 1997; Grigoletto, 1999a, b; 

Oliveira et al., 1984; Souza, 1999a, b, c, d, e apud TÍLIO, 2006), e que, de uma forma ou de outra, 

influencia o processo de ensino e aprendizagem. Segundo esses autores, os professores se deixam 

levar pelos livros, mesmo que estes se choquem com suas ideias e convicções pessoais; ou seja, o 

professor muitas vezes anula sua voz perante o livro didático, que deixa de servir aos professores 

como simples “fio condutor” de seu trabalho, passando a assumir o caráter de “critério de verdade” 

e “última palavra” sobre o assunto ensinado. (FREITAG et al., 1997, p. 108 apud TÍLIO, 2006 p. 

125)    

Segundo Moita Lopes (2002), a sala de aula de línguas, mais do que qualquer outra, tem 

papel central na definição dos significados construídos pelos alunos. Isso se deve ao fato de que 



 

72 
 

nessas aulas o que se faz primordialmente é “construir significados para agir no mundo social 

através do discurso”. (MOITA LOPES, 2002, p 193) Apesar de alunos e professores participarem 

de outras práticas discursivas que contribuirão para a construção de significados, é primordialmente 

o espaço escolar que terá influência na “definição de como aprendemos a nos representar e aos 

outros no mundo social” (MOITA LOPES, 2002, p 192). A autoridade do livro didático na sala de 

aula faz com que as ideologias e os discursos que carrega tenham ainda maior influência na prática 

discursiva da sala de aula e na construção de significados que os alunos utilizarão para agirem no 

mundo social. 

Não acredito que existam livros didáticos ideais e, por isso, estudos sobre eles são 

importantes para que atendam cada vez melhor às necessidades dos alunos e alunas das escolas 

públicas brasileiras. Nesta pesquisa, examino atividades livros didáticos aprovados pelo PNLD 

2014, no sentido de contribuir para a construção de livros didáticos menos autoritários, que sirvam 

melhor a uma educação problematizadora e em diálogo com as questões sociais que nos cercam. 

Rogério Tílio fala sobre a reprodução da autoridade do livro didático nas atividades que apresenta:  

A autoridade do livro didático também pode estar presente na maneira pela qual o autor 

opta por fazer o aluno participar da construção do conhecimento. Entender a natureza das 

atividades propostas faz parte da análise da autoridade do livro, uma vez que as atividades 

propostas pelos livros didáticos são, muitas vezes, as únicas oportunidades que os alunos 

têm de expressar-se em sala de aula, manifestando culturas e construindo identidades. 

Diferentes tipos de atividades podem permitir que tal expressão ocorra em maior ou menor 

grau. (TÍLIO, 2006, p. 129) 

    

As atividades podem dar mais ou menos oportunidades ao aluno de se expressar, de 

reelaborar e contestar discursos autoritários e hegemônicos, e de refletir sobre representações e 

relações sociais no texto. A interação entre aluno e livro didático é em larga medida permeada pelos 

tipos de atividades propostas pelo material didático.     

Pensar a formação crítica é reconhecer a relevância de relacionar a leitura da palavra à 

leitura do mundo (FREIRE, 1968), e proporcionar aos alunos e alunas oportunidades de refletirem 

sobre suas identidades e realidades socioculturais.  
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Considerando o inglês como língua franca, os materiais de ensino, principalmente 

produzidos nos Estados Unidos e Reino Unido, organizam as lições em torno de tópicos 

selecionados para que não causem desconforto ao serem vendidos em diferentes partes do mundo, 

conforme podemos perceber nos estudos de Tílio (2006).  

Os tópicos evitados (política, álcool, religião, sexo, drogas, carne de porco e “ismos”), 

propositalmente negligenciados, são aqueles que, geralmente, mais têm relevância social para os 

alunos. Tal política é contraditória e não se adequa ao cenário brasileiro, uma vez que esses tópicos 

são sugeridos pelas OCEM como aqueles que devem estar presentes na sala de aula para promover 

letramentos críticos, e a realidade encontrada por professores geralmente não corresponde à 

representação de mundo no livro didático.    

A elaboração de livros didáticos no Brasil para o público brasileiro tem a vantagem de 

poder eliminar essa contradição, por ser mais adequada a alunos brasileiros e poder trazer à sala de 

aula temas socialmente relevantes ao nosso contexto. No entanto, nos livros de ensino de inglês 

produzidos no Brasil, ainda percebemos a predominância de um modelo mais parecido com o das 

editoras dos EUA e Reino Unido, ou seja, representações de mundo distanciadas da realidade do 

aluno, temas socialmente irrelevantes que dificultam a formação crítica. (cf. TÍLIO, 2006)  

Dados mostram que o problema do desenvolvimento da leitura crítica em materiais 

didáticos não é novo. Em um estudo no qual são analisados os tipos de questões de leitura propostos 

em LD de Língua Portuguesa na década de 1990, Marcuschi propõe uma categorização em termos 

de horizontes de leitura, que vão de um nível mais simples a níveis que exigem capacidades 

cognitivas mais complexas. São eles: 1) falta de horizonte: cópia ou repetição do que está no texto; 

2) horizonte mínimo: leitura parafrástica, ou repetição em outras palavras, apenas identificação de 

informações objetivas (O quê? Quem? Quando? Onde? Qual? Como? Para quê? (MARCUSCHI, 

2009, p.267); 3) horizonte máximo: considera as atividades inferenciais, a construção de sentido 

pela reunião de informações do texto ou extratextuais; 4) horizonte problemático: no limite da 

interpretabilidade, âmbito da extrapolação; e 5) horizonte indevido: leituras equivocadas 

(MARCUSCHI, 2008, p. 259).     
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O resultado do estudo do autor, que analisou 25 livros de ensino de português no ensino 

fundamental, demonstrou que parece não haver clareza quanto ao que é compreensão textual, e não 

há também critério para a organização dos exercícios, pois são incluídas na seção de compreensão 

textual quaisquer questões que tenham minimamente a ver com o texto, mas que poderiam ser 

consideradas de gramática, ortografia, ou outro aspecto mais técnico do ensino da língua 

(MARCUSCHI, 2008, p. 273). 70% das questões envolviam a retirada de informações objetivas 

do texto, ou cópias; 10% eram inferenciais ou globais; 11% podem ser encaixadas na categoria de 

extrapoladoras (subjetivas, impossíveis e vale-tudo, segundo a terminologia proposta pelo autor), 

e 9% eram metalinguísticas. Ou seja, o estudo de Marcuschi mostra o predomínio de questões que 

propunham leituras superficiais (70% de perguntas objetivas ou de cópia), e o uso do texto como 

pretexto para o desenvolvimento de outras competências que não a leitura.    

Ao analisar livros didáticos de ensino de inglês produzidos no Brasil, nos Estados Unidos 

e no Reino Unido, Tílio (2006) conclui que, à exceção de um dos livros produzidos para o mercado 

brasileiro, os demais livros didáticos analisados apresentam pouco espaço para a cultura do 

aprendiz e uma visão de mundo demasiadamente americanizada e europeizada. As questões de 

leitura dão pouco espaço para a voz do aprendiz e privilegiam atividades que exigem operações 

mentais simples, ou seja, mais mecânicas, com possibilidades limitadas de respostas, dando pouco 

espaço para que o aluno participe de maneira criativa.     

Os estudos citados, entre outros, ilustram a necessidade de se investigar a maneira como 

o ensino de leitura é proposto por livros didáticos, principalmente tendo em vista a relevância social 

de letramento crítico e multiletramentos para uma formação inclusiva.  

Conforme demonstrado em pesquisas anteriores, os problemas envolvendo livros 

didáticos são muitos, e vão desde os temas dos textos aos tipos de perguntas propostos sobre eles. 

Alguns apresentam predominantemente temas alienadores e excludentes, alguns apresentam 

perguntas de compreensão textual superficiais e até idiotizadas. Partindo desta percepção, este 

estudo busca colocar-se em um entre lugar para a análise de propostas de letramentos, no sentido 

de perceber possíveis representações de gênero nos textos e propostas de leitura dessas identidades 

e relações, colocadas pelas perguntas de compreensão textual.  
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Avaliamos que as perguntas de compreensão textual, cujo objetivo é provocar leituras 

maduras do texto, no sentido de formar leitores questionadores e problematizar os textos, estão 

subordinadas ao texto e seus discursos. Portanto, as perguntas serão tratadas de maneira secundária. 
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6 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 

Os livros analisados neste estudo foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) de 2014. Este é um dos maiores programas de distribuição gratuita de livros 

didáticos do mundo e uma das políticas públicas que mais afetam educação e alimentam o mercado 

editorial do país, obtendo registro no Guines Book em 2001 (MACIEL, 2014). Conforme dados do 

FNDE, aproximadamente 31 milhões de alunos foram atendidos pelo programa em 2013 e cerca 

de 103 milhões de livros  foram comprados pelo governo federal nesse mesmo ano apenas para o 

ensino fundamental, representando um investimento de mais de 879 milhões de reais.   

Acredito, assim como Chopin (2014), que o estudo do contexto legislativo e regulador que 

condiciona a produção e distribuição do LD é indispensável em análises sobre a edição escolar. 

Sendo assim, destaco algumas políticas públicas voltadas para o LD na história do Brasil até chegar 

aos dias de hoje, com o PNLD 2014. Busco contextualizar historicamente os aspectos culturais, 

políticos, sociais e econômicos que envolvem a atual de política de livros didáticos.  

 

 

6.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

Segundo Cury (2009), as políticas de livros didáticos no Brasil existem desde a 

colonização, quando livros escolares foram trazidos pelos Jesuítas, e logo esquecidos com sua 

expulsão em 1759. Até a criação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro (1808), os livros utilizados 

para o ensino eram produzidos na Europa e, mesmo aqueles produzidos por autores brasileiros 

eram enviados a Lisboa para avaliação e impressão. Isso ilustra o caráter historicamente 
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eurocêntrico da produção de conhecimento em livros didáticos no Brasil. Lembrando ainda que 

estamos falando de um período escravista, em que mulheres, negros e negras eram excluídos da 

produção e uso desses livros didáticos e o racismo era legitimado pela religião, pela ciência e pelas 

instituições educacionais hegemônicas.  

Conforme dados do FNDE, as políticas de livros didáticos no Brasil são legitimadas em 

1929 com o Instituto Nacional do Livro (INL), quando é criado um órgão para legislar sobre 

políticas do livro didático.  A proposta criada pelo ministro Gustavo Capanema tinha por objetivo 

editar os livros "julgados de interesse para a formação cultural da população" (CURY, 2009, p.123) 

e ampliar a publicação e distribuição de livros no país. 

Conforme Filgueiras (2015), em 1938, momento inicial do Estado Novo, é criada a 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), apontada diretamente pelo presidente da 

República, estabelecendo uma legislação para a produção e o controle de LD, o Decreto-Lei nº 

1.006, de 30 de Dezembro de 1938. 

. No artigo 3, o Decreto-Lei proíbe o uso de livros didáticos não autorizados previamente 

pelo Ministério da Educação. No artigo 5, proíbe a distribuição pelo poder público de um único 

livro, afirmando que o professor terá liberdade de escolher dentre as obras autorizadas. No artigo 

20, entre os critérios de proibição do livro didático, estão: 

• que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra 

nacional; 

• que contenha, de modo explícito, ou implícito, pregação ideológica ou indicação 

da violência contra o regime político adotado pela Nação; 

• que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 

• que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade dos 

vínculos conjugais. (BRASIL, 1938) 

 

Entendo que a família, neste caso, refere-se a um modelo heterossexual, patriarcal, 

autoritário, e que é colocada como instituição estratégica de proteção dos privilégios de um sistema 

social de classes. Esta política é muito semelhante às atuais propostas do Escola Sem Partido, e 

tem por objetivo construir uma uniformização cultural, linguística, política e nacional, de base 

autoritária e excludente. Os critérios supracitados tem por objetivo manter os privilégios de homens 
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heterossexuais brancos e de classe média alta, mantendo o núcleo familiar patriarcal como 

instituição de controle do corpo da mulher, (utilizado para a reprodução e para trabalho doméstico), 

da autoridade masculina, e assim legitimando culturalmente o autoritarismo e a violência do 

Estado. 

Em 1966, sob o governo de Castelo Branco, o Ministério da Educação (MEC) faz um 

acordo com a Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que 

assegurou ao MEC recursos para a distribuição de 51 milhões de livros por três anos, e cria a 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Essa comissão tem a finalidade de 

coordenar a produção, edição e distribuição dos LD no Brasil e está diretamente ligada à Aliança 

pelo progresso (FILGUEIRAS, 2015).  

Este acordo se dá no contexto da ampliação da rede escolar com o ensino primário 

obrigatório, estabelecido na LDB/61. Tem a finalidade de fortalecer o mercado editorial, e destaca 

que não é conveniente que o Estado "asfixie" a iniciativa privada, e seu papel deve ser o de "orientar 

e incentivar a livre concorrência, visando intensificar a produção e a qualidade do livro didático", 

conforme o decreto 59.355 (BRASIL, 1988 apud CURY, 2009). Temos nesse momento um 

estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos no âmbito político, educacional e 

econômico, no período em que a Guerra Fria faz com que o país norte americano busque ampliar 

suas áreas de influência no mundo e especialmente na América latina, contra o suposto perigo 

comunista. 

A partir deste breve exame sobre algumas políticas voltadas para o livro didático, fica 

claro que o controle da produção nacional se deu, historicamente, desde a colonização, 

primordialmente no intuito de promover, através desses materiais didáticos, discursos orientados 

por valores eurocêntricos e estadunidenses que mantém uma ordem social hierárquica de raça, 

gênero e classe social. A mudança do eixo de liderança imperialista que passa da Europa para os 

Estados Unidos se reflete também na política de livros didáticos, e a ideia de progresso torna-se 

intimamente associada à imitação do modelo estadunidense. 
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Durante a ditadura militar, os governos autoritários demonstraram preocupação em 

"eliminar ou evitar qualquer desvalorização ou qualquer interpretação nociva aos seus interesses" 

(CHOPIN, 2014, p. 555), que passaram a se alinhar aos interesses das políticas internacionais norte-

americanas. Fica evidente o interesse do Estado em regular o livro didático por conta do seu papel 

na formação ideológica da população.  

Em 1985, o  Decreto nº 91.542, de 19/8/85 apresenta o Plano Nacional do Livro Didático, 

cujo responsável pela política de execução é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). O Programa, conforme dados do FNDE, traz uma série de mudanças, tais como a 

participação de professores na indicação dos livros. Em 1993 o MEC institui a comissão de 

especialistas que vão se encarregar da seleção dos livros didáticos e, no ano seguinte, publica os 

critérios de avaliação dos livros didáticos. 

Em 1996 o MEC e o CNDM (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) assinam um 

acordo contra a discriminação da mulher no livro didático, que seria incluído nos critérios de 

avaliação e distribuição de livros pelo MEC. A partir desse ano foi acrescido ao PNLD um quesito 

que veta qualquer forma de discriminação de origem, raça, sexo, cor ou qualquer outro tipo de 

preconceito (ROSEMBERG, MOURA e SILVA, 2009). Contudo, vale destacar o caráter subjetivo 

da percepção de preconceito, que pode não estar claro para especialistas de uma área de 

conhecimento que não tenha se apropriado de discussões sobre raça, gênero e classe social. 

 

 

6.2 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 2014 

 

 

Conforme Martins, Sales e Souza (2009), o Estado brasileiro é atualmente o maior 

consumidor da indústria do livro e o MEC é o maior comprador de livros do mundo. O PNLD 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00091542&seq_ato=000&vlr_ano=1985&sgl_orgao=NI
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programa, seleciona e distribui materiais didáticos, tanto renováveis quanto consumíveis21, nas 

escolas públicas de todo o país. Segundo o portal do FNDE, em 2011, com o investimento de R$ 

140,6 mil reais, foram distribuídos 14,1 milhões de livros, atendendo 5 milhões de alunos22.  Avalio 

que a ampla distribuição de livros consumíveis de LE contribui para melhores condições de ensino-

aprendizado nas escolas públicas. Além disso, o interesse das editoras em participar do PNLD é 

um fator que impulsiona o mercado de LDs à adequação aos critérios de seleção do programa.   

Apesar de reconhecer alguns problemas no programa, avalio que o PNLD de língua 

inglesa trouxe uma melhora significativa nas condições de aprendizado para os alunos e alunas, 

tendo em vista principalmente a universalização da distribuição de livros consumíveis de inglês 

para toda a rede pública. Embora o programa centralize e uniformize os materiais que são utilizados 

em todo o país, desconsiderando as diferentes regiões e contextos culturais específicos e plurais, 

essa política pública impõe às escolas um material didático que, a julgar pelo edital, se propõe 

inclusivo e colabora para a formação de cidadãos e cidadãs críticas. Esta política pública que, como 

tal, é uma medida autoritária, teoricamente defende um projeto de nação de valorização das 

diversidades. 

Apesar dos avanços promovidos pelo programa, há ainda problemas que vão desde a 

seleção dos livros pelos professores nas escolas até a distribuição dos livros pelo MEC.  

Em primeiro lugar, o número de opções que o/a professor/a teve para escolher foi, no 

PNLD 2014, de apenas três livros, o que restringe bastante suas possibilidades de escolha. Em 

segundo lugar, conforme o FNDE, deveriam ser feitas reuniões nas escolas para análise, debate e 

escolha do livro de forma democrática, o que nem sempre acontece. Um terceiro problema 

significativo é a interferência das editoras, que promovem eventos e oferecem o que podem como 

moeda de troca a fim de serem favorecidas na escolha do LD. Entre outros problemas do programa 

estão o desconhecimento de alguns professores sobre a existência do Guia do Livro Didático e o 

                                                
21 Livros consumíveis não precisam ser devolvidos depois de usados, eles permanecem com o aluno mesmo depois 

de terminado ano letivo. 
22 Disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
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fato da seleção do professor não implicar, necessariamente, que aquele livro selecionado seja 

enviado para a escola (FURTADO e GAGNO, 2009). 

Segundo Furtado e Gagno (2009), alguns problemas encontrados na seleção de livros pela 

escola são: 

 (1) muitas escolas não tiveram acesso ao Guia em tempo suficiente para análise (conforme 

relato das coordenadoras pedagógicas); (2) muitos professores preferiram realizar análise 

direta dos livros, em detrimento de uma análise preliminar, a partir do Guia; (3) nem todos 

os livros aprovados chegaram na escola, o que acarreta um total desconhecimento de 

algumas dessas obras por parte dos professores; (4) no caso estudado, o tempo entre o 

recebimento das obras enviadas pelas editoras e o encerramento do prazo para indicação 

ao MEC foi muito curto. 

 

Conforme o edital do PNLD 2014 (BRASIL, 2011, p. 73), o ensino de LE deve oferecer 

ao aluno possibilidades de: 

1. vivenciar experiências de interação pelo uso de uma língua estrangeira, no que se refere 

a novas e diversificadas maneiras de se expressar e de ver o mundo; 

2. refletir sobre costumes, maneiras de agir e interagir em diferentes situações e culturas, 

em confronto com as formas próprias do universo cultural do seu entorno, de modo a 

perceber que o mundo é plural e heterogêneo e entender o papel de cada um como cidadão; 

3. construir conhecimento sobre a língua estrangeira estudada, em particular, quanto às 

diferentes finalidades de uso dessa língua, conforme os diversos âmbitos sociais e 

regionais, a partir do estatuto dos parceiros em interação, o lugar e o momento legítimos, 

e os seus possíveis modos de organização verbal, não verbal e verbo-visual, que remetem 

a uma finalidade reconhecida social e historicamente; 

4. reconhecer processos de intertextualidade como inerentes às formas de expressão 

humana, às manifestações humanas, quer se manifestem por meio do verbal, não verbal 

ou verbo-visual; 

5. desenvolver consciência linguística e crítica dos usos que se fazem da língua estrangeira 

que está aprendendo. 

 

Analisando os critérios acima, o edital preconiza o ensino de língua situado sócio-

historicamente, que represente a pluralidade cultural dos falantes que se expressam na língua 

estrangeira e leve o aluno a perceber e construir intertextualidades (FAIRCOUGH, 1992) e perceba 

diversas formas de ver o mundo. 
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Destaco alguns dos critérios específicos eliminatórios para o componente curricular 

Língua Estrangeira Moderna, no edital do PNLD 2014 (BRASIL 2014, p.74), que estão alinhados 

aos questionamentos levantados nesta investigação. Conforme o edital, 

 Para o componente curricular de Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês) será 

observado se a obra... 

reúne um conjunto de textos representativos das comunidades falantes da língua 

estrangeira, com temas adequados aos anos finais do ensino fundamental, que não veicule 

estereótipos nem preconceitos em relação às culturas estrangeiras envolvidas, nem à nossa 

própria em relação a elas; 

seleciona textos que favoreçam o acesso à diversidade cultural, social, étnica, etária e de 

gênero manifestada na língua estrangeira, de modo a garantir a compreensão de que essa 

diversidade é inerente à constituição de uma língua e a das comunidades que nela se 

expressam;  

(...) 

inclui textos que circulam no mundo social, oriundos de diferentes esferas e suportes 

representativos das comunidades que se manifestam na língua estrangeira; 

propõe atividades de leitura comprometidas com o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão crítica;  

(...) 

utiliza ilustrações que reproduzam a diversidade étnica, social e cultural das comunidades, 

regiões e dos países em que as línguas estrangeiras estudadas são faladas. 

 

Considero que esses critérios, apesar de vagos, favorecem uma prática pedagógica 

problematizadora (FREIRE, 1968) e contribuem no sentido de um ensino ético, no sentido de 

excluir valores que causem sofrimento humano (MOITA LOPES, 2004), e voltado para a inclusão 

social e a reflexão crítica. Busco examinar se, na prática, esses LD apresentam diversidade, 

propostas de reflexão crítica, e se não reproduzem estereótipos e preconceitos no tocante a gênero. 

Não acredito que a complexidade das culturas brasileiras e estrangeiras e a diversidade 

racial e de gênero se expressem exclusivamente no livro didático. A construção do conhecimento 

e da diversidade se dará na interação em sala de aula, por alunos/as e professores/as, e além dos 

muros da escola. Entendo que as identidades e culturas contemporâneas são múltiplas, 

fragmentadas, fluidas (BAUMAN, 2000) e deverão sempre extrapolar os limites do livro escolar. 

Não acredito que haja um LD ideal, completo e acabado, ou que dispense o uso crítico do/a 

professor/a, tampouco que a escola seja redentora da sociedade. Mas ela, como produto desta 

sociedade, reflete e refrata, assim como o LD, valores, relações sociais vigentes, e espaços de 

resistência. 
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Este estudo é a favor da ampliação das representações das diversidades e da articulação 

entre vozes centrais e periféricas nesses materiais, e que elas sejam construídas levando em conta 

as complexidades e conflitos do mundo em que vivemos. Usando as palavras de Kleiman ( 

KLEIMAN, 2013), busco um "suleamento" (no lugar de norteamento) nos letramentos  propostos 

em livros didáticos. Concordo com a autora que "advoga a necessidade de construir conhecimentos 

que contemplem as 'vozes do sul', ou seja, “os sujeitos sócio-históricos de nossa realidade social" 

(KLEIMAN, 2013, p.40)23. O suleamento, que busco construir nesta pesquisa, traz vozes 

periféricas para a o debate e a problematização da hegemonia ocidental masculina nas formas de 

construir conhecimentos sobre o mundo, nas representações que permeiam nossa compreensão das 

identidades de gênero e relações sociais, valores e crenças.  

O Guia de Livros Didáticos do PNLD 2014 afirma posicionar-se no sentido de contribuir 

para a "ação transformadora que cabe à escola" (BRASIL, 2013, p. 7), e pede que o/a professor/a 

continue a análise do LD dialogicamente com a avaliação apresentada no documento. O guia 

ressalta a formação da cidadania através de práticas de leitura e escrita, o fortalecimento do vínculo 

entre escola e extramuros, conforme a LDB 9394/1996, e propõe a não simplificação da 

complexidade e heterogeneidade inerentes ao ensino de línguas. Ainda, conforme o guia, o livro 

didático deve ser entendido como uma produção "vinculada a valores, posições ideológicas, visões 

de língua, de ensino de língua, de aluno, de professor (sic), e de papel das línguas estrangeiras na 

escola." (BRASIL, 2013, p. 8) 

 

 

 

                                                
23 KLEIMAN, A.B, “Agenda de pesquisa e ação em Linguística Aplicada: Problematizações”. In MOITA LOPES, 

L.P., (Org) Linguística Aplicada na Modernidade Recente. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
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7 METODOLOGIA 

 

 

Esta investigação tem por objetivo examinar a construção de noções de gênero em livros 

didáticos de inglês do 9° ano aprovados pelo PNLD 2014. São eles o Alive! (MENEZES, BRAGA, 

FRANCO, 2012) da editora UDP, o Vontade de Saber Inglês (KILLNER, AMANCIO, 2012) da 

editora FTD e o It Fits (CHEQUI, 2012), da Edições SM.  

Meus questionamentos centrais são: 1) Como os livros didáticos constroem noções de 

gênero em textos, imagens e atividades? 2)  De que maneira os LD contribuem para a percepção 

de relações de poder e de processos históricos, culturais e políticos que permeiam construções de 

gênero24? 

Destaco que com esta pesquisa não pretende avaliar e julgar determinados livros como 

machistas ou feministas, como racistas ou anti-racistas. Uma proposta apenas avaliativa poderia 

ser limitada e pouco proveitosa para gerar entendimentos sobre problemas sociais concretos. 

Acredito que a indagação central que devemos fazer, enquanto feministas, educadoras, 

pesquisadoras, cidadãs e pessoas em geral, diante das opressões que nos afligem, é “como” as 

violências sistemáticas que se abatem a maior parte da população mundial, se não toda ela, são 

naturalizadas e reproduzidas nos espaços em que vivemos. Parto do princípio de que tais violências 

estão inevitavelmente presentes, em alguma medida, nos livros didáticos, uma vez que estes não 

estão isolados do mundo. Sendo objetos ideológicos (BAKHTIN,1929), eles refletem e refratam a 

complexidade das relações sociais nas quais são produzidos. Neste caso, a fonte a partir da qual 

examino opressões de gênero é o livro didático do ensino fundamental, que fornecerá dados sobre 

projetos educacionais, nacionais, discursos escolares e relações transnacionais. 

Um outro ponto que vale ser esclarecido neste capítulo é o papel de uma perspectiva 

feminista. Embora seja possível (e necessário) dizer que o feminismo radical está diretamente 

                                                
24 Uso termos raça no sentido cultural, conforme Conley, Cheng, Freund e Cho, 2003 California Newsreel, 

disponível em http://www.pbs.org/race/000_About/002_04-experts-03-02.htm.  

http://www.pbs.org/race/000_About/002_04-experts-03-02.htm
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ligado a uma proposta anti autoritária que visa o fim de todas as relações de dominação 

(DWORKIN, 1976), limitar sua definição a uma noção tão abrangente seria, de certa forma, 

esvaziar o potencial gerado até hoje pelas teorias feministas para dar conta de compreender a 

opressão de gênero. Se por um lado é imprescindível entender o feminismo como uma luta pela 

destruição de todas as relações de opressão, por outro, não se pode tomá-lo apenas como luta anti-

autoritária de modo geral, e assim anular a especificidade da opressão de gênero calcada na 

inferiorização implícita e normalizada do feminino em oposição ao masculino, perpassando 

diferentes níveis e “tipos” de feminilidades e masculinidades. Logo, busco neste trabalho gerar 

compreensões sobre a relação de gênero historicamente marcada pela exploração e inferiorização 

de pessoas definidas socialmente como mulheres ou feminilizadas25. 

Para gerar compreensões acerca das perguntas norteadoras da pesquisa, analiso as 

personagens nos textos e nas imagens, e as atividades propostas pelo livro didático, a partir de uma 

perspectiva feminista radical (DWORKIN, 1974, 1976, 1981), interseccional (CRENSHAW, 

1994) descolonial (ANZALDÚA, 1987; GALVÁN, 2014; CASTILLO e NAVAZ, 2008). Assim, 

examino a construção de masculinidades e feminilidades no LD, em conexão com outras 

identidades como raça, classe social e nacionalidade.  

Um questionamento que tem surgido entre os professores e professoras de línguas, e que 

consequentemente perpassou a elaboração deste trabalho, refere-se ao papel desses professores 

com relação a abordar questões de gênero na aula de línguas que, para alguns, pode passar a cumprir 

a função de outras aulas, como as de sociologia. Professores de línguas podem indagar o quanto 

devem se dedicar ao tema “gênero”. Assim, me encontrei diante da seguinte indagação: em que 

medida as questões de gênero devem estar presentes em livros didáticos de língua estrangeira? 

Diante deste questionamento, entendo que, mais uma vez, não se trata do quanto, mas de como 

gêneros abordados, pois, ao meu ver, eles estarão presentes em todas as aulas inevitavelmente. 

Não acredito que gênero deve ser obrigatoriamente mais um conteúdo adicionado ao 

planejamento de professoras de línguas. Entretanto, entendo que gênero e raça permeiam todas as 

narrativas, todas as personagens e enredos, todas as interações na sala de aula. Portanto, estar atenta 

                                                
25 Uso o termo “pessoas feminilizadas” para referir-me tanto a uma feminilização voluntária do indivíduo,  mesmo 

aqueles identificados anatomicamente como homens, como para referir-me à designação de “feminino” atribuída 

pelo grupo social a comportamentos, estilos, performances e anatomias. 
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e consciente de como gênero está presente no uso da linguagem é importante para sermos capazes 

de gerar ações para eliminar violências na escola e na sociedade. A maneira como cada professora 

e livro didático decide tratar o tema é completamente subjetiva, e pode contribuir mais ou menos 

para a sua percepção e desconstrução. Logo, este trabalho não apresenta um julgamento e uma 

prescrição para livros didáticos mais “feministas”. Seu objetivo é contribuir para percepções sobre 

raça e gênero em livros didáticos. 

Os dados numéricos aqui utilizados são relevantes como indicadores que, conforme 

veremos na análise, refletem quadros bastante desiguais de presenças e ausências. Esses dados são 

aprofundados em análises qualitativas dos textos e imagens. 

A análise das atividades do livro didático tem como objetivo examinar o nível de 

complexidade das indagações sobre os textos (e noções de gênero nesses textos) e oportunidades 

criadas pelos LD de participação criativa de alunos e alunas, que poderão expressar noções de 

gênero de diferentes maneiras. Assim, não se trata apenas de como os LD abordam gênero de 

maneira estanque, mas de como possibilitam que alunos e alunas manifestem e discutam suas 

noções de gênero. 

Fazendo uso do aporte teórico-metodológico dos letramentos críticos (CERVETTI, 

PARDALES e DAMICO, 2001; BISHOP, 2014; KALANTZIS e COPE, 2012) e multiletramentos 

(COPE e KALANTZIS, 2000), parto de um modelo epistemológico alinhado à Linguística 

Aplicada Transgressiva (PENNYCOOK, 2007). Dessa forma, esta análise é interpretativista e 

subjetiva, permeada pela minha formação discursiva como pesquisadora, mulher, negra, parda, 

carioca, urbana, professora de inglês e português, militante feminista. A área da Linguística 

Aplicada Transgressiva (PENNYCOOK. 2007) comporta epistemologias locais, subjetivas e 

reconhece que o posicionamento da pesquisadora em determinado contexto histórico, social e 

cultural constrói sua visão do objeto pesquisado. Sendo assim, é importante levar em conta que a 

definição de gênero, nesta pesquisa, é fortemente permeada pela minha experiência. Logo, não 

escapo à visão binária de gênero na qual fui sociabilizada. Embora pretenda, com este estudo, 
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contribuir para superá-la, tenho consciência da minha limitação enquanto “sujeita discursiva”26 em 

uma sociedade ainda dominada pelo patriarcado branco capitalista ocidental. 

Examino a construção de noções de gênero utilizando as seguintes categorias: 

1. Personagens nas imagens 

1.1. Homens/ mulheres/ gênero indefinido 

1.2. Brancos(as)/ não brancos(as) 

2. Personagens nos textos 

2.1. Características principais das personagens centrais masculinas 

2.2. Características principais das personagens centrais femininas 

3. Espaço para a manifestação dos alunos e alunas no que tange a construção de noções 

de gênero 

3.1. Atividades de análise crítica dos recursos semióticos dados nos LD (textos 

escritos, imagens, áudios) 

A) Generalizadas 

B) Sobre identidades 

C) Sobre conflitos 

3.2. Atividades de construção e compartilhamento de novos recursos semióticos 

(redesigned) 

 

Apresento aqui uma breve descrição de como o estudo será conduzido em cada uma das 

categorias e identifico suas possíveis contradições e lacunas. 

 

 

 

                                                
26 Faço esta mudança de gênero no termo levando em consideração, primeiramente, que os conceitos de sujeito 

foram construídos historicamente tendo em vista sujeitos masculinos, brancos, ocidentais. Em segundo lugar, parto 

da afirmação de Barthes de que a língua é fascista e define muito mais o que não se pode dizer do que o que se pode 

dizer, ou seja, é altamente restritiva, mas ao mesmo tempo é possível subverter, na subversão da linguagem, o seu 

próprio o poder autoritário. Se, conforme o autor, “falar é sujeitar” (BARTHES,1977 ), e a língua “está a serviço de 

um poder”, que ela sirva aqui, neste pequeno ato subversivo, para empoderar o feminino tradicionalmente excluído 

da posição de sujeito. 
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7.1 ANÁLISE DAS PERSONAGENS NAS IMAGENS 

 

 

Para esta primeira categoria, identifico personagens masculinos, femininos e personagens 

de “gênero indefinido”, assim chamados por falta de nitidez na imagem ou por não apresentarem 

características tradicionalmente associadas ao masculino ou ao feminino. Há também um recorte 

de personagens brancos e não brancos.  

Apesar das divisões aqui propostas (homem/ mulher/ indefinido e brancos/ não brancos) 

não darem conta da complexidade das identidades, elas fornecem dados relevantes sobre tendências 

na construção de personagens dos LD. De fato, pode-se dizer que tais divisões podem reproduzir 

noções binárias e homogeneizantes de grupos diversos. Ou seja, mais uma vez aponto aqui, por um 

lado, a incapacidade desta pesquisa de superar completamente o binarismo (de gênero ou raça). Por 

outro lado, suspeito que livrar-se dele completamente pode não ser a maneira mais produtiva de 

abordá-lo e destruí-lo. Logo, embora reconheça que este trabalho parte de uma divisão binária em 

seu próprio recorte analítico, ela ultrapassa o binário, gerando compreensões complexas, o que me 

parece um ponto de equilíbrio produtivo tendo em vista os objetivos da pesquisa e a realidade 

material na qual ela é produzida. 

Chamo de não brancas personagens negras, indígenas, asiáticas de pele escura e outros 

grupos que não tenham a pele branca ou que tenham marcas27 que fujam à norma branca ocidental 

no contexto dos LD. Faço a opção de usar a categoria  “não brancas” porque a predominância da 

imagem do branco sobre as demais raças, como universal não racializado, está presente também 

nos LD examinados. Ignorar o caráter de exceção atribuído aos grupos racializados e feminilizados 

nos LD, e nas diversas outras mídias que nos cercam, e entendê-los apenas como parte de um 

grande grupo plural e diverso seria, ao meu ver, ilusório, e poderia fazer perder de vista as relações 

hierárquicas que podem se inscrever nessas identidades e relações múltiplas e complexas. 

Nesta seção, em que examino o número de personagens, aquelas que aparecem mais de 

uma vez são contadas todas as vezes que aparecem, pois é essencial levar em conta a repetitividade 

                                                
27 Essas marcas podem ser expressas nos  fenótipos dos personagens ou em  ítens, acessórios etc, que entendo como 

racializados no contexto dos LD, que aparecem como exceção, fora da “norma” branca ocidental hegemônica. 
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dessas imagens. Explicito também que todas as imagens/ilustrações/gravuras do livro didático são 

levadas em conta. Apesar de ser possível aprofundar a análise das imagens, como podemos 

observar na Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (1996), uso o termo 

“imagens” para referir-me a toda ilustração/foto/gravura nos LDs, e faço uma análise 

interpretativista que não passa pelas categorizações da GDV propostas pelos autores supracitados.  

 

 

7.2 ANÁLISE DE PERSONAGENS NOS TEXTOS 

 

 

Na seção 2, para a análise das identidades de personagens dos textos, faço uso de uma das 

categorias utilizadas por Fairclough (1992) na Análise do Discurso Crítica, a lexicalização, que 

utilizo para examinar as atribuições predominantes das personagens centrais. Esta categoria 

utilizada pela ADC é apenas uma ferramenta nesta pesquisa, que é norteada por uma análise 

interpretativista, sem a pretensão de encaixar-se no quadro teórico-metodológico faircloughiano, 

mas aproveitando-o. Examino apenas as atribuições dos personagens principais dos textos, para 

perceber como se constrói o protagonismo desses personagens. Acredito que o exame de 

personagens secundárias seria bastante produtivo também, e poderia ser um desdobramento deste 

trabalho para pesquisas futuras.  

Para esta seção, ao selecionar os personagens que julgo centrais em relação aos periféricos, 

no caso de dúvidas quanto à centralidade de um ou mais personagens, considero todos eles como 

centrais. Assim, evito que personagens femininos ou masculinos sejam apagados quando tem níveis 

semelhantes de protagonismo no texto. Entendo que a percepção do caráter secundário ou primário 

de um personagem é subjetiva, permeada pela minha própria percepção e possível reprodução de 

uma visão patriarcal introjetada. O mesmo se dá na definição das atribuições principais de cada 

personagem. Aponto aquelas que saltam aos meus olhos como as mais relevantes, embora outras 

leituras desses personagens sejam possíveis. Por esse motivo, busco entender o protagonismo de 

maneira abrangente e não excludente, e as atribuições da maneira mais ampla possível tendo em 

vista minha leitura dos textos. 
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Nos textos, os gêneros dos personagens, em geral, são bem marcados pela linguagem 

escrita. Logo, não observei a necessidade de uma categoria de gênero neutro ou indefinido.  

 

 

7.3 ESPAÇO PARA A MANIFESTAÇÃO DOS ALUNOS E ALUNAS NO QUE TANGE A 

CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES DE GÊNERO 

 

 

Na terceira seção, que analisa os espaços para a manifestação dos alunos e alunas no que 

tange a construção de noções de gênero, examino as atividades tendo em vista aquelas que fazem 

referência explícita a gênero28, as que direcionam-se a identidades marcadas (ou seja, não brancos 

e feminilizados), as que criam oportunidades para discussões sobre questões de gênero e raça e 

também aquelas que criam espaços para a expressão criativa das estudantes. Diante dos diferentes 

tipos de atividades que criam espaços para a manifestação de alunas/os no que se refere a gênero, 

selecionei duas categorias gerais para as atividades analisadas: A primeira propõe a análise crítica 

de recursos semióticos, ou seja, problematiza gênero e raça enquanto construções culturais, 

históricas, políticas e sociais para a complexificação dessas noções. Isso inclui a visibilização de 

marcas identitárias marginalizadas em produções culturais hegemônicas do patriarcado branco 

ocidental capitalista, a indagação sobre conflitos sociais possivelmente experimentados pelas/os 

alunas/os envolvendo gênero e/ou raça, e perguntas que provoquem uma interpretação mais 

complexa das identidades e relações raciais e de gênero presentes nos textos (incluindo sua 

produção e recepção). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A segunda categoria tem como foco a criação e o compartilhamento de novos recursos semióticos, 

incluindo atividades que promovem espaços para a manifestação criativa dos alunos e alunas 

(redesigned). 

                                                
28 Refiro-me a perguntas que questionam as relações e identidades de gênero, tais como preconceito, 

profissões e características atribuídas a determinados gêneros etc. 
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É importante lembrar que as possibilidades de se discutir gênero na sala de aula não são 

ditadas pelo livro didático, ou mesmo pela autoridade do(a) professor(a). Alunos e alunas se 

expressam de maneira criativa de diversas formas no espaço escolar, expressando resistências e 

dissensos de várias maneiras, em vários momentos. Contudo, meu interesse é perceber como os 

LD propõem esses espaços criativos, tendo em vista que qualquer comunicação envolve identidade 

e qualquer identidade é permeada por gênero.  

Uma pedagogia de multiletramentos (KALANTZIS e COPE, 2012) aparece aqui como 

ferramenta indispensável para o exame das atividades dos LD. Meu interesse está em perceber 

como os materiais abrem espaços para o que Kalantzis e Cope (2012) chamam de “redesigned”. 

Trata-se do momento em que as alunas e os alunos partem do texto dado e expressam suas próprias 

leituras criando um outro texto, um outro recurso semiótico, que nada tem de imitação ou cópia do 

texto lido. A leitura em si já consiste na criação de um novo texto, que pode estar apenas em um 

nível mental (KALANTZIS e COPE, 2012). No entanto, busco observar nos livros didáticos as 

oportunidades que os alunos e alunas tem de materializar seus textos, para serem compartilhados e 

examinados criticamente e coletivamente. Assim, perguntas que tem por objetivo a extração de 

dados objetivos do texto, como por exemplo “Onde aconteceu...? A que horas aconteceu...?” não 

entram na categoria de atividades que considero propostas para expressar o “redesigned”.  

Atividades que abrem espaços para o redesigned, criam oportunidades para que alunas e alunos 

transformem recursos semióticos disponíveis no LD em novos recursos semióticos, podendo criar 

novos sentidos (KALANTZIS e COPE, 2012) cujo potencial transformador é fundamental no 

discurso escolar. 

Por fim, faço uma reflexão sobre as análises, buscando perceber tendências e gerar 

entendimentos sobre a construção de noções de gênero nos LD de inglês, assim como compreender 

possíveis desdobramentos para esta pesquisa, suas falhas e contradições. 
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8 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

8.1 PERSONAGENS NAS IMAGENS 

 

 

Primeiramente, examino o número total de personagens nas imagens dos LD (Total). Em 

seguida, exponho os números de personagens masculinos e femininos, e personagens cujo gênero 

não pude identificar (Gênero indefinido), por não estarem estilizados com marcas binárias 

tradicionais ocidentais de gênero ou por serem imagens pouco nítidas. Deste total, destaco o 

número de personagens não brancos(as) em cada uma das categorias supracitadas.  

Segue a tabela com a análise dos três livros de modo geral e, em sequência, as análises de 

cada livro didático separadamente: 

 

   Tabela 1 

Total P. Masculinos P. Femininos Gênero indefinido 

822 (100%) 414 (50,36%) 325 (39,53%) 83(10,09%) 

Brancos (as) Brancos Brancas Brancos (as) 

668 (81,26%) 339 (41,24%) 264 (32,11%) 65 (7,90%) 

Não brancos (as) Não brancos Não brancas Não brancos(as) de gênero indefinido 

154 (18,73%) 75 (9,12%) 61 (7,42%) 18 (2,18%) 

 

Os dados mostram que há mais personagens masculinos do que femininos nos livros 

didáticos de um modo geral. Para cada 1 personagem feminina, há 1.27 masculinas, ou seja, o 

número de personagens masculinas (50,36%) continua sendo superior ao de personagens femininas 

(39,53%), embora não em proporção tão grande quanto a diferença racial observada. A proporção 

de gênero é semelhante em ambos os grupos raciais. Para cada personagem feminina não branca 
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(apenas 7,42%) há 1.22 personagens masculinas não brancas (apenas 9,12%), e entre brancos e 

brancas, para cada personagem feminina  (32,11%) há 1,28 personagens masculinas (41,24%).  Ou 

seja, a proporção de personagens masculinos e femininos, tanto racializados ou brancos, é próxima. 

Já a diferença racial é muito superior à de gênero nas imagens dos LD, uma vez que não brancos 

constituem apenas 18,73% das imagens enquanto brancos(as) totalizam 81,26%. 

A tabela acima demonstra uma tendência à reprodução de relações hierárquicas, marcadas 

por raça e gênero, na construção de personagens, na qual predominam personagens masculinos 

brancos em maior número, seguidos pela mulher branca, em terceiro lugar os homens racializados 

e, por último, mulheres racializadas. Os dados mostram que, apesar das categorias generalizantes 

que reúnem diversos grupos raciais e identidades de gênero em apenas dois grandes blocos, se 

reproduzem nos LD examinados hierarquias sociais de poder político e econômico, no qual 

mulheres negras são as menos privilegiadas e homens brancos são os mais privilegiados. 

Em outras palavras, os letramentos visuais partem majoritariamente de modelos de 

sociabilização de personagens masculinos brancos (37.3%), e têm o número mais baixo de 

letramentos envolvendo personagens femininas negras (6.91%). Essa desproporção numérica (de  

mais de 6 vezes) reflete uma estrutura social excludente, já que os significados predominantes que 

informam gênero e raça parecem reproduzir um projeto histórico de branqueamento e 

masculinização.  

Pensando a Escola e o Estado conforme Bourdieu (1998), entendo que estas instituições 

historicamente constroem e impõem princípios de poder (simbólico e material) que se estendem ao 

espaço doméstico, muitas vezes o foco do feminismo (BOURDIEU, 1998), e outras esferas sociais. 

Logo, conforme o autor, essas instituições podem se constituir como objetos privilegiados de 

análise das invariáveis que se mantém acima das mudanças na condição feminina, a fim de 

examinar os mecanismos que perpetuam essas invariáveis. Tendo em vista tais mecanismos, os 

números acima mostram que os livros didáticos aqui examinados, como materialização de 

discursos escolares e estatais hegemônicos, não subvertem, nas imagens de personagens, a 

dominação simbólica e material da supremacia masculina branca, apesar dos esforços de 

professores e pesquisadores para fazer da escola um espaço de resistência e igualdade, e utilizar o 
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PNLD como força política e ideológica contra-hegemônica e inclusiva no contexto nacional e 

global de livros didáticos de inglês. 

A menos que alunos/as e professores/as acrescentem às aulas outras imagens, os recursos 

semióticos visuais dos LD informam que o mundo é mais branco do que não branco. mais de 

homens do que de mulheres, de uma maneira bastante delimitada. Entendo que o processo de 

branqueamento expresso por esses dados pode reproduzir a equivocada visão de que as ações 

relevantes e o protagonismo na construção da sociedade é naturalmente atribuição de homens 

brancos, enquanto aos grupos racializados fica designado o papel secundário, exotizado ou à 

margem. O papel político, histórico, econômico e cultural de grupos racializados na construção do 

mundo em que vivemos é, nos LD, de modo geral, suprimida, implicitamente irrelevante ou 

inexistente.  

Como possíveis consequências deste mecanismo de branqueamento, são criadas relações 

complexas e dinâmicas de apropriações, silenciamentos, resistências, “reexistências”29. Pode se 

favorecer, por exemplo, a construção de identidades que nem sempre capazes de se perceberem 

como não brancas, ou seja, mesmo alunos(as) que poderiam compreender-se como parte de grupos 

raciais diferentes, percebem-se como brancos(as), ou como uma “versão” de brancos (as). Isto pode 

gerar uma tendência de auto-representação, identificação e afiliação ideológica e política que nem 

sempre vai ao encontro dos interesses dos (as) sujeitos(as) em questão. Sujeitas que não se vêem 

representadas racialmente, diante da exclusão simbólica (e material), criam resistências e 

apropriações criativas e diversas, que valem a pena serem examinadas em estudos posteriores. 

O número de imagens de personagens femininas brancas (32,11%) é bem maior do que o 

de personagens femininas não brancas (7,42%). Tendo em vista que as não brancas incluem 

diversos grupos raciais, a representatividade desses subgrupos isoladamente é ainda menor. Apesar 

de mulheres brancas comporem também diversos grupos étnicos e não serem um grupo 

homogêneo, sua representatividade no livro didático é bem superior à de mulheres não brancas, 

havendo maior possibilidade para que suas diversas culturas se expressem no livro didático, 

enquanto as culturas de mulheres não brancas ficam bastante restritas. 

                                                
29 Utilizo o termo a partir da tese de doutorado de Ana Lúcia Silva Souza, intitulada Letramentos de reexistência: 

culturas e identidades no movimento hip-hop. Campinas-SP, 2009, da Unicamp. 
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A imagem da mulher branca também pode ser usada como ferramenta de expansão 

imperialista. Imagens de “mães globais”, como a Lady Diana e Angelina Jolie, são exemplares de 

uma faceta do imperialismo benevolente (JACOBSON, 2000), ao personificarem uma “capacidade 

superior” de “cuidar”, “proteger”, “ensinar”, “dar oportunidade” de inserção e ser modelo para o 

outro, geralmente racializado. Essa noção de superioridade da mulher branca pode facilmente ser 

associada à da nação benevolente e imperialista, cuja modéstia, o sucesso e a caridade já foram 

utilizados como propaganda do “American way of life” e serviram aos interesses imperialistas 

estadunidenses na Guerra Fria (KLEIN, 2003). No caso do livro didático, a diferença abissal entre 

a quantidade de imagens de mulheres brancas e a de não brancas demonstra um projeto de ensino 

que não está alinhado aos conhecimentos produzidos por e às estéticas de mulheres não brancas. 

Apesar do grande contingente de alunas não brancas nas escolas públicas brasileiras, elas são sub-

representadas nas imagens dos LD.  

As possíveis implicações afetivas e políticas desses dados são concretas, e são resultado 

de um projeto de nação que, apesar de avanços na valorização da diversidade30, continua 

promovendo letramentos escolares que reforçam hierarquias sociais vigentes através da reprodução 

das ideologias que as legitimam simbolicamente. Vale destacar no entanto, que os sentidos não são 

estanques, e as leituras dos recursos semióticos na interação em classe podem ser completamente 

distintas das apresentadas aqui. Igualmente, os próprios livros didáticos podem apresentar 

provocações para que alunas e alunos leiam de maneira crítica esses recursos semióticos, conforme 

examino nas próximas seções, principalmente na qual analiso os espaços para a manifestação das 

alunas e dos alunos. 

Tabela 2: Alive! 

Total P.Masculinos P. Femininos Gênero indefinido 

317 (100%) 171 (54%) 115 (36%) 31 (9,7%) 

Brancos (as) Brancos Brancas Brancos(as) 

280 (88,3%) 151 (47%) 106 (33%) 23 (7,2%) 

Não brancos (as) Não brancos Não brancas Não brancos(as) de gênero indefinido 

                                                
30 Considero avanços na valorização da diversidade conforme as políticas explicitadas no Capítulo 2. 
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37 (11,6%) 20 (6,3%) 9 (2,8%) 8 (2,5%) 

 

    

 

Como podemos observar na tabela acima, o livro Alive! apresenta um número superior de 

personagens masculinos (54%) ao de femininos (36%), nas categorias tanto de brancos(as) como 

de não brancos(as). Tal como nos dados gerais apresentados anteriormente, apesar dos diversos 

grupos raciais levados em conta na categoria de não brancos, a sub-representação desses grupos 

nas imagens deste LD é bastante significativa, totalizando apenas 11,6% das imagens de 

personagens.  

Ainda, neste livro, observo que predominam imagens da indústria hegemônica do 

entretenimento estadunidense, totalizando 132 imagens de personagens, ou seja, 41% dos 

personagens do LD. Isso demonstra que discursos da mídia hegemônica estadunidense são 

reproduzidos em grande proporção nesse LD. Este fato pode refletir uma tendência do LD a 

promover espaços de reflexão sobre discursos de alta circulação e repetitividade em uma sociedade 

fortemente midiatizada, o que avalio como fundamental em uma perspectiva de letramentos críticos 

e multiletramentos. 

Entretanto, este dado pode representar também o predomínio de recursos semióticos 

hegemônicos no livro didático, que se torna mais um espaço de reprodução e propagação de 

discursos de fundo propagandístico e fortemente ancorados na lógica capitalista imperialista 

supremacista branca estadunidense. Um exemplo de como isto pode ser problemático é o fato de 

que predominam as imagens de negros e negras associados à dança, à música, à violência e ao 

folclore. Ou seja, a associação de negros e negras a espaços de exceção ou de problemas sociais, 

recorrente na indústria do entretenimento hegemônica, é ratificada no livro didático. 

 

   Tabela 3 

Total P. Masculinos P. Femininos Gênero indefinido 

194 (100%) 89 (45,87%) 85 (43,81%) 23 (11,85%) 
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Brancas (os) Brancos Brancas Brancas (os) 

156 (80,41%) 73 (37,62%) 64 (32,98%) 22 (11,43%) 

Não brancas(os) Não brancos Não brancas Não brancas (os) de gênero indefinido 

38 (19,58%) 16 (8,24%) 21 (10,82%) 1 (0,5%) 

 

O livro Vontade de Saber Inglês apresenta desproporção de gênero e raça nas imagens de 

personagens, tal como observado no livro anterior, o Alive!. Embora este livro não se destaque por 

conter muitas imagens da indústria do entretenimento hegemônica estadunidense, percebo que as 

estéticas femininas/masculinas não são muito diferentes entre um livro e outro. Concluo, portanto, 

que há uma tendência a escolha de imagens cujos personagens apresentem um estilo semelhante 

ao observado na indústria hegemônica do entretenimento, nas roupas, acessórios, formato do corpo, 

estilo de cabelo etc.  

Uma outra observação relevante a respeito das imagens deste livro didático é a 

concentração de personagens de diferentes raças, gêneros e faixas etárias em uma unidade chamada 

“Respect everybody”. Nesta unidade, ficou claramente marcado, através destas imagens, que o 

assunto abordado seria a diversidade. Entretanto, dessa forma marca-se também um espaço 

reservado e limitado para esses sujeitos definidos como “outros”, que em vez de estarem em todo 

o LD, estão reunidos de maneira destacada em uma unidade separada. O mesmo acontece com 

deficientes físicos na unidade “Overcoming Challenges” e, de certa forma, com mulheres na 

unidade “Dealing with Emotions”, onde predominam imagens de personagens femininas em papel 

central, embora estas não estejam exclusivamente nesta unidade.  

Alguns personagens podem destacar-se e serem lidos de diferentes maneiras, em cada 

contexto e por cada leitora. Diante da observação de noções de gênero e raça hegemônicas nos LD, 

a imagem de um menino negro fazendo malabarismo com cubos, me remeteu a um lugar cultural 

atribuído predominantemente a meninos negros, na cidade do Rio de Janeiro. Como professora que 

já tive alunos que trabalhavam como artistas de rua em sinais de trânsito da cidade, a imagem 

(desenho) me pareceu mais um reforço à naturalização de determinados lugares sociais que mantém 

grupos racializados e mulheres em situação politica e economicamente desempoderada. 
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Tabela 4: It Fits 

    

Total P. Masculinos P. Femininos Gênero indefinido 

369 (100%) 154 (41,73%) 125 (33,87%) 29 (7,85%) 

Brancas (os) Brancos Brancas Brancas (os) 

290 (78,59%) 115 (31,16%) 94 (25,47%) 20 (5,42%) 

Não brancos(as) Não brancos Não brancas Não brancos(as) de gênero indefinido 

79 (21,40%) 39 (10,56%) 31 (8,40%) 9 (2,43%) 

 

Assim como nos livros anteriores, o It Fits apresenta número de personagens bastante 

discrepante na relação gênero e raça. Embora haja pequenas diferenças que mostram, por exemplo, 

que este livro possui uma porcentagem maior de personagens não brancas do que os demais LD 

(21,40% contra 18,58% do VSI e 11,6% do Alive!), os dados apresentados no quadro geral dos LD 

não é muito diferente. Neste livro, entretanto, encontrei mais imagens de personagens não brancas 

participando de diferentes espaços sociais sem significativas distinções raciais de performances. 

 

 

8.2 PERSONAGENS NOS TEXTOS 

 

 

Nos textos dos livros didáticos, analiso quais são as atribuições principais dos personagens 

masculinos e femininos centrais. Em alguns textos não há narrativas centrais e personagens 

protagonistas. Portanto, nestes casos, levo em conta qualquer personagem citado. Isso acontece em 

textos informativos, por exemplo, que podem discorrer sobre invenções tecnológicas e citar alguns 

inventores dessas tecnologias, sem que a vida desses personagens seja o foco do texto. 

Nos textos em que há narrativas envolvendo diversos personagens, examino as atribuições 

dos personagens centrais apenas. As personagens que aparecem de forma periférica não são 

examinadas nesta análise, primeiramente porque considero que a força dessas atribuições tem 



 

99 
 

diferença quando dirigidas a personagens centrais ou a periféricos. Seria preciso um segundo 

recorte que isolasse as personagens secundárias e analisasse suas características. Entretanto, 

examino aqui exclusivamente as personagens centrais. Há casos em que há mais de uma 

personagem principal, como por exemplo, no diálogo entre Christine e o Fantasma da Ópera, no 

livro Alive! (p.40) ou Macbeth e Lady Macbeth (p.50). Em casos como estes, entendo que os dois 

personagens são centrais.  

Abaixo seguem as tabelas com as atribuições principais das personagens protagonistas 

masculinas e femininas dos livros didáticos. As atribuições vem seguidas do número da página 

onde se encontram nos LD, para possível consulta. 

 

Tabela 5 

Alive! 

Personagens masculinos Personagens femininos 

inventores do cinema (10) 

mãe, estrela de cinema, casada, faz o cabelo, 

emagreceu, (latina) (69) 

ator e diretor .12) cantora, celebridade (72) 

arteiro, maluquinho (12) 

dama que sai para fazer compras e sair da sua 

rotina familiar e doméstica(132) 

diretor executivo da NASA (22) 

escrava (Isaura), personagem de sucesso 

internacional (124) 

ativista social (24) manipuladora (Lady Macbeth) (50) 

divertido, adorável, engraçado (32) 

dominada e encantada pelo poder do fantasma 

(40) 

professor engajado (34, 35) Coreógrafa (102) 

fantasma poderoso que domina a mulher 

(40)  

dançarino que superou barreiras 

econômicas e discriminação de gênero 

(42)  
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artista circense (45)  

escritor irlandês (gay) (48)  

Rei que vence a batalha (50)  

dramaturgo (53)  

empresário que construiu um império 

(66)  

estrelas do rock (66)  

ator excelente (60)  

músico (negro) bem sucedido, preso por 

porte de drogas (78).  

dançarino de rua (100)  

autista (100)  

pintor (108)  

arquiteto (110)  

escultor (112)  

inseguro (Macbeth) (50)  

fazendeiro, dono de terras e escravos(as) 

(125)  

  

 

 

 

 

 Tabela 6 

VSI 

Homens Mulheres 

escoteiro britânico (8) escritora, poliglota (Japonesa-Canadense) (40) 

físico teórico Americano (27) mãe amorosa (53) 



 

101 
 

presidente (negro) dos EUA (33) 

vencedora de medalha de ouro nas 

Paraolimpíadas (91) 

indígena, pajé, espírito do Jaguar(48) 

leitora de auto-ajuda para lidar com o 

descontrole emocional (99) 

pai, autoridade e punição (53) 

jogam menos videogame na aula do que os 

meninos 

inventores que tinham disfunções no 

aprendizado (85) possíveis consumidoras de shampoo 

 garota-propaganda 

 professora 

  

  

 Tabela 7 

It fits 

Homens Mulheres 

rei (29) escritora de sucesso (de Harry Potter) (31) 

pesquisador, fundador de laboratório 

(44) leitora (33) 

Inglês branco que sofre preconceito na 

América Latina (68) 

escritora que adota nome masculino para ser 

reconhecida (36) 

cantor (75) poetisa (66) 

pintor (82, 83) 

Personagem clariceana pobre, nordestina, que 

sonha em ser Merilyn Monroe e bebe Coca-

Cola (Macabéa) (94) 

pai, esposo (93)  

herói da Marvel (Batman) (108)  
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Em primeiro lugar, como podemos observar na tabela, há mais homens do que mulheres 

como personagens centrais nos textos (35 x 16). Ou seja, há 2 homens (2.18) para cada mulher em 

posição central nos textos. 68% dos personagens principais são masculinos e 31,37% femininos. 

No livro Alive! esta discrepância é ainda maior. Isto é problemático sabendo que as mulheres ainda 

são minoria na ocupação de cargos de tomada de decisão. Os textos nos LD, ao manterem um maior 

número de protagonistas homens, colaboram para que o feminino seja associado ao papel 

secundário.  

Em segundo lugar, há uma maior diversidade nas atribuições dos homens do que nas 

atribuições das mulheres que, tal como mostrado em pesquisas anteriores, continuam aparecendo 

predominantemente como cuidadoras, manipuladoras, submissas, frágeis, excessivamente 

emotivas ou sob a proteção/dominação do homem. Apesar de haver um número maior de mulheres 

como escritoras nos livros didáticos, as mulheres não têm a mesma diversidade de atribuições 

observada na designação dos homens, ligados à esfera pública, à força, à autonomia, à atuação 

econômica e política, ou a outros protagonismos. Acredito que com a naturalização de funções, 

performances, papéis sociais associados ao masculino ou ao feminino perpetuamos a dominação 

masculina. 

Com esta crítica não quero dizer que a mulher, no espaço doméstico, não participe da vida 

política e econômica. Na verdade, o espaço doméstico, entre outros espaços tradicionalmente 

associados à mulher, faz parte da construção das relações e estruturas sociais e não pretendo aqui 

desvalorizá-lo. Entendo que a tradicional desvalorização de espaços tradicionalmente ocupados por 

mulheres é um problema a ser superado. Entretanto, o problema está na limitação da identidade 

feminina a essas esferas e na construção de uma noção naturalizada de mulher em situação política 

e econômica desigual.  

A mulher aparece como protagonista principalmente nos seguintes campos: Como 

escritora e leitora, celebridade, mãe, atleta paraolímplica, consumidora. Ao mostrar a 

sociabilização da mulher predominantemente nesses espaços, são reforçadas e naturalizadas noções 

tradicionais de feminino, quando essas noções não são discutidas criticamente. Entretanto, cada 

livro traz algumas diferenças nas atribuições designadas às personagens masculinas e femininas. 

No livro It Fits, por exemplo, as mulheres são predominantemente escritoras, poetisas, leitoras, 
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entre elas Clarisse Lispector e Maya Angelou, ativista afroamericana, e uma personagem 

clarisseana que faz crítica à modernidade, Macabéa. Já no livro Alive!, predominam as celebridades 

midiáticas estadounidenses (Jennifer Lopez, como mãe e estrela de cinema e Lady Gagga como 

cantora). Apesar da importância e da diferença entre os papéis atribuídos a mulheres em cada livro, 

ainda sim, em ambos os casos as atribuições são bastante restritas e hegemônicas.  

Com essas construções, o LD pode reforçar um ideal de mulher que reproduz hierarquias 

nas quais estão no topo aquelas mais capazes de se aproximarem de performances hegemônicas de 

feminilidade e se enquadram em um modo de vida cuja base está na possibilidade de consumo e 

aquisição de recursos semióticos determinados, distribuídos de forma desigual. A definição de 

modelos ideais de mulheres serve, ao meu ver, como mecanismo regulador que submete as 

mulheres a uma visão clara de lugares de status ou punição social, e assim, geram pressão para a 

adequação a modelos de comportamento e desejo que podem não servir, e historicamente não tem 

servido, aos interesses das mulheres. 

Por outro lado ao mostrar problemas, como os da mulher profissional (escritora) não 

reconhecida, sob pressão para adequar seu corpo a padrões hegemônicos ou como mulher 

periférica, conforme mostra o It Fits,  este LD apresenta oportunidades para professoras e alunas 

discutirem sociabilidades dominantes.  

Há também representações de mulheres bem sucedidas, principalmente como escritoras, 

celebridades midiáticas e atleta. É importante a valorização e a visibilização das mulheres nesses 

papéis sociais. Entretanto, vale lembrar que esses são espaços que vem sendo ocupados cada vez 

mais por mulheres, de formas distintas, sem que isso signifique necessariamente um avanço real 

na desconstrução do binarismo patriarcal. Examinar a maneira como acontece a inserção das 

mulheres em espaços tradicionalmente ocupados por homens é fundamental para compreendermos 

melhor até que ponto a inserção ocorre de fato ou mascara a perpetuação de violências e 

explorações.  

Enquanto celebridades midiáticas, que compõem uma parte das personagens analisadas 

nesta seção, as personagens femininas são frequentemente sexualizadas e objetificadas. A 

expressão de mulheres traz significados diversos e complexos à construção do feminino (e 

possivelmente à sua desconstrução). Entretanto, a própria relação de poder nas produções da 
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indústria hegemônica do entretenimento, tende a um padrão industrial de manutenção da relação 

binária de poder homem-mulher, ativo-passiva, dominador-dominada, central-periférica. Logo, o 

protagonismo da mulher como celebridade midiática pode contribuir para a objetificação mais do 

que para a sua emancipação. 

Destaca-se o número de personagens femininas escritoras ou poetas como protagonistas 

nos textos dos livros didáticos. Apesar da crescente associação da mulher à literatura, observada 

principalmente no It Fits, e que é crucial para que, através dessa literatura, possamos perceber o 

mundo por lentes femininas, este é um letramento pouco valorizado no contexto brasileiro na 

modernidade tardia, tal como outros letramentos relacionados ao feminino, quando comparados 

aos campos das ciências exatas, da política institucional, do comércio etc., que são espaços 

tradicionalmente masculinos. Sendo assim, é importante questionar os status desses letramentos, 

inclusive o literário, as relações históricas e políticas (em termo amplo) que os constroem e que por 

eles são construídas. Pois vale destacar que, apesar da escrita e da leitura poderem ser atividades 

revolucionárias e de resistência, elas são também associadas, no senso comum, ao recolhimento 

doméstico, introspecção e passividade. Ou seja, ainda nas esferas às quais o feminino foi 

tradicionalmente inscrito. 

 

 

8.3 ESPAÇO PARA A MANIFESTAÇÃO DE ALUNOS E ALUNAS NO QUE TANGE A 

CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES DE GÊNERO 

 

 

Primeiramente, é preciso destacar que as possibilidades de manifestação dos alunos e 

alunas no que tange noções de gênero não são apenas determinadas pelas perguntas dos livros 

didátios. Apesar da autoridade do livro didático e de professores/as, os/as estudantes expressam de 

diversas maneiras seus posicionamentos quanto a noções de gêneros, de forma consciente ou não. 

Ao darem exemplos de suas bandas favoritas, de suas artistas favoritas, por exemplo, já 

demonstram afinidades, indicam crenças explícitas e tácitas.  
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Saber o número total de atividades dos livros didáticos nos dá uma visão geral do universo 

de propostas que interpelam as alunas/os. Portanto, apresento aqui uma estimativa feita a partir da 

contagem de uma unidade didática de cada livro: o livro Alive! apresenta cerca de 40 perguntas por 

unidade. O livro Vontade de Saber Inglês  apresenta 53, e o livro It Fits apresenta 43. Como os três 

LD tem 8 unidades cada, a estimativa de quantidade de atividades para cada livro é de 320, 420, 

344 respectivamente. No total, são 1084 atividades nos três livros. Apesar de algumas unidades 

apresentarem mais e outras menos atividades, é possível ter, através desses números, uma visão 

geral e aproximada das perguntas dos LD. É dentro deste universo de exercícios propostos pelos 

LD que a análise abaixo está inserida.  

Para as atividades analisadas, selecionei duas categorias gerais: A primeira propõe a 

análise crítica de recursos semióticos, ou seja, problematiza gênero e raça enquanto construções 

culturais, históricas, políticas e sociais para a complexificação das noções de gênero. Dentro desta 

categoria, foram encontradas 27 perguntas nos três livros didáticos, conforme veremos a seguir 

com mais detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A segunda categoria de atividades oferece oportunidades de criação e compartilhamento de novos 

recursos semióticos, de manifestação criativa dos alunos e alunas (redesigned) a partir dos recursos 

semióticos dados no LD. Para esta categoria, encontrei 36 perguntas. Ou seja, juntando as duas 

categorias aqui apresentadas, há 63 atividades nos livros didático que criam oportunidades, em 

diferentes níveis e medidas, para discussões sobre gênero e raça. 

Acredito que este dado é relevante para apontar algumas questões: A primeira delas é que, 

diante do universo de 1084 atividades, 63 é um número bem pequeno, o que deixa claro que 

questões de gênero e raça tem um lugar bastante reduzido nos LD apesar de serem problemas 

graves que afligem nossa sociedade. O segundo ponto é que este dado pode apontar para uma 

tendência à não problematização da vida social como um todo nos LD. Ou seja, é possível que não 

só questões de gênero e raça sejam silenciadas, mas outras relações e estruturas sociais violentas.  

Esta tendência já foi apontada em outros trabalhos como de Tílio (2006), por exemplo.  

Os dados desta pesquisa indicam que há poucas oportunidades para que as alunas e alunos 

reflitam sobre o mundo onde vivem e possam criar projetos de identidade, projetos de futuro para 

si e sua comunidade, pensar sobre possíveis soluções para problemas recorrentes em suas 
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comunidades ou em sua vida pessoal, encontrar no diálogo com culturas “diferentes” perspectivas 

que possam gerar transformações em seu contexto social, tendo em vista gênero e raça. Ou seja, as 

propostas para relacionar e produzir novos conhecimentos são poucas. Há uma tendência maior ao 

controle das respostas, e consequentemente ao controle do pensamento e da autoria. 

 

 

8.3.1. Atividades de análise dos recursos semióticos nos LD  

 

 

Com relação à primeira categoria, na qual o LD problematiza noções de gênero, e os 

recursos semióticos presentes nos livros, organizo as perguntas em três subcategorias que chamo 

A) generalizadas, B) sobre identidades e C) sobre conflitos. Seguem abaixo as perguntas que foram 

classificadas como parte da categoria de “problematizadora”: Segue abaixo o total de perguntas 

que foram destacadas dos livros didáticos como parte desta categoria: 

 

Tabela 8 

 

1. Qual é o seu sonho? Você acha que sofrerá preconceito para alcançá-lo? Por quê? 

Geralmente, as pessoas tem preconceito contra o quê? (Alive, p. 43) 

2. Conforme o texto, qual é o grande problema do balé no Brasil? (R: O preconceito 

contra homens que querem fazer balé.) (Alive, p.45) 

3. Você gosta da Lady Gaga? Que tipo de música ela canta? Na sua opinião, por que 

ela é tão famosa? (Alive, p.72) 

4. Por inferência, complete com informações sobre a família da Senhora Sommers, sua 

situação financeira quando era solteira, sua situação financeira atual, a cidade onde 

mora. (Alive, p.136) 

5. Uma boa mãe deveria gastar seu dinheiro apenas com os filhos? (Alive, p.136) 

6. Ela se arrepende de ter comprado coisas para si mesma? (Alive, p.136) 

7. Qual é o conflito da Senhora Sommers? (Alive, p.136) 

8. Você acha que a história descreve uma ação habitual ou incomum? (Alive, p.136) 
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9. O que significa respeito, para você? (Vontade de Saber Inglês, p.46) 

10. Como seria se todas as pessoas fossem iguais? (Vontade de Saber Inglês, p.46) 

11. Você respeita as pessoas à sua volta? (Vontade de Saber Inglês, p.46) 

12. Como você se sente quando vê alguém sendo provocado(a) ou discriminado (a)? 

(Vontade de Saber Inglês, p.46) 

13. Você já se sentiu discriminado(a) por algum motivo? (Vontade de Saber Inglês), 

p.47) 

14. Você trata as pessoas como gosta de ser tratado(a)? (Vontade de Saber Inglês, p. 

47) 

15. (A partir da análise da imagem) O que essas pessoas provavelmente fazem? Você 

acha que elas são brasileiras? Por quê? Quantas mulheres você vê? Quantas pessoas 

negras você vê? (It Fits, p.37) 

16. (A partir do áudio) O/A apresentador/a é homem ou mulher? Você acha que o/a 

apresentador/a é negro/a ou branco/a? (It Fits, p.37) 

17. Você acha que os/as ouvintes  vão concordar ou discordar das ideias do/a 

apresentador/a?  (It Fits, p.37) 

18. (A partir da análise das imagens) Que tipo de representação é comum a todas essas 

imagens? O fato de que elas existem reflete um problema social. Qual? ( It Fits, 

p.56) 

19. Marque os tópicos que você espera encontrar no texto ‘Se o Reino Unido fosse uma 

vila com 100 habitantes’:  (Um dos ítens é) orientação sexual (It Fits, p.58) 

20. Marque Verdadeiro ou Falso, conforme o texto: (Uma das alternativas é) 

Provavelmente haveria 12 homossexuais. (It Fits, p. 60) 

21. O que a referência à famosa marca de refrigerante e a Marilyn Monroe nos diz sobre 

Macabéa?  Na sua opinião, por que a autora escolheu o mesmo nome para as suas 

companheiras de quarto (Maria) e um nome tão diferente para ela? (It Fits, p.94) 

22. (A partir da análise da imagem) Quais são as diferenças entre as propagandas 

seguintes e as da página 106? Qual mensagem expressam sobre mulheres brasileiras 



 

108 
 

e sobre povos indígenas? Estas propagandas não são atuais. Na sua opinião, como 

seriam essas propagandas hoje em dia? (It Fits, p.107) 

23. Somos bombardeados diariamente por propagandas. Tire uma foto ou desenhe uma 

das propagandas que você encontra no seu cotidiano. Então, crie perguntas para 

discutir essas propagandas na aula seguinte. Você pode discutir estereótipos, 

consumismo, poluição visual etc. (It Fits, p.107) 

24. ( A partir da análise de imagens de duas mulheres e um homem) Quem é o público 

alvo das propagandas abaixo? A que tipos de insatisfação eles se referem? (Trata-

se de uma propaganda de produto de emagrecimento com uma imagem de uma 

mulher, produto para estimular o crescimento, principalmente para homens, mas 

também para mulheres, e tinta para o cabelo, com uma imagem de mulher). (It Fits, 

p.113) 

25. Quais das perguntas abaixo o texto responde? a) Você acha que os homens aceitam 

facilmente mulheres como mecânicas? b) O que você acha de mulheres mecânicas? 

É uma carreira possível? Você deixaria seu carro em uma garagem se você soubesse 

que uma mulher mecânica trabalharia nele? (It Fits, p.123) 

26. Por que alguns homens podem ter problemas em aceitar uma mulher mecânica? 

Você pode pensar em outras profissões que podem gerar a mesma reação? (It Fits, 

p.123) 

27. Na sua opinião, o que faz com que o trabalho de babá seja tão popular entre 

estudantes? Como uma babá poderia ser mais bem paga? (It Fits, p.129) 

 

A partir destas perguntas, que podem provocar reflexões sobre questões de gênero e raça, separo-

as nas três subcategorias apontadas anteriormente, a fim de examinar diferentes maneiras de abordar gênero 

e os possíveis desdobramentos das atividades propostas. 

  

 

8.3.1.1.Generalizadas 
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Algumas, embora busquem gerar debates sobre relações e noções de gênero, são muito 

gerais, e por isso não necessariamente vão complexificar ou propor uma análise crítica de relações 

sociais. Este tipo de atividade, na análise dos três livros didáticos consiste em um total de 8 

perguntas (Ítens 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23) . Exemplos que ilustram esta subcategoria são, por 

exemplo, as seguintes indagações feitas a partir da leitura de um texto sobre um menino que sofre 

preconceito por fazer balé: (Ítem 1) Qual é o seu sonho? Você acha que pode sofrer preconceito 

para alcançá-lo? Por quê? Geralmente as pessoas tem preconceito contra o quê? (Alive, p. 43); Ou, 

por exemplo, em uma unidade que aborda bullying e diversas formas de discriminação: (Ítem 9) 

Pra você, o que significa respeito? (VSI, p.46); (Ítem 12) Como você se sente quando vê alguém 

sendo discriminado? (VSI, p.46). 

Essas perguntas, por mais que sejam abertas e possibilitem as mais variadas respostas e 

desdobramentos, tem em vista a discussão de conflitos sociais que podem perpassar gênero e/ou 

raça, embora possam também não ser aprofundadas na aula. Elas indagam sobre as experiências 

das alunas e podem servir como oportunidades para debater conflitos sociais e relações de poder 

históricas, incluindo gênero e raça. Por outro lado, podem manter o debate em um nível superficial. 

O fato de haver apenas 8 perguntas deste tipo, em um universo de 1084 nos três livros, indica uma 

tendência à não problematização de noções de gênero e raça hegemônicas e de conflitos sociais em 

geral, mesmo que de maneira indireta ou abrangente.  

Este tipo de pergunta aparece predominantemente no livro Vontade de Saber Inglês. Neste 

livro, há 6 perguntas referindo-se à discriminação, de maneira geral. Embora alguns tipos de 

discriminação sejam citados, a de gênero não é, apesar de a LGBTfobia e as opressões à mulher 

serem problemas graves e recorrentes. Mesmo assim, estas perguntas constituem, de certa forma, 

possíveis espaços de participação de alunos e alunas para que debatam questões de gênero.  

 

 

8.3.1.2. Sobre identidades 
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Estas perguntas chamam a atenção para ou discutem identidades não hegemônicas dadas 

nos LD. Foram 12 as perguntas deste tipo encontradas nos três livros didáticos (Itens 3, 4, 5, 6, 7, 

15, 16, 19, 20, 21, 22, 27) . Alguns exemplos são: A partir da leitura de um texto no qual a 

personagem principal é uma mulher que escolhe usar para si mesma o dinheiro extra que ganhou, 

e não gastá-lo em coisas para a casa ou a família, pergunta-se: (Ítem 5) Uma boa mãe deveria gastar 

seu dinheiro apenas com os filhos? (Alive!, p.136); Um outro exemplo é uma pergunta feita a partir 

da análise da imagem de um grupo predominantemente de homens brancos, de meia idade, 

possivelmente em um cargo oficial. As perguntas são: (Ítem 15) O que essas pessoas 

provavelmente fazem? Você acha que são brasileiras? Por quê? Quantas mulheres você vê? 

Quantas pessoas negras você vê? (It Fits, p.37); Outros exemplos são: (Ítem 21) O que a referência 

ao famoso refrigerante e a Merilyn Monroe nos diz sobre Macabéa? Na sua opinião, por que a 

autora escolheu o mesmo nome para as suas companheiras de quarto (Maria) e um nome tão 

diferente para ela? (It Fits, p.94).  

Esse tipo de pergunta busca gerar reflexões sobre a inserção social de sujeitos 

historicamente marginalizados e as condições políticas que sustentam a exclusão. O baixo número 

de perguntas deste tipo, combinado ao baixo número de personagens não brancos e não masculinos, 

indica uma tendência à manutenção de noções hegemônicas de gênero e raça, de sociedade e de 

possibilidades de ação social. Isto significa que a predominância de personagens que reproduzem 

identidades hegemônicas se coloca quase sem problematização ou avaliação. As identidades de 

personagens não hegemônicos não é valorizada ou discutida na maioria das atividades do livro 

didático. 

No livro Alive!, destaca-se o número de perguntas (8) envolvendo as identidades de 

personagens femininas e uma masculina cuja performance desafia concepções hegemônicas de 

masculinidade (Jennifer Lopez, Billy Elliot, Mrs Sommers, Lady Gaga)31. Essas perguntas 

indagam sobre as características dos personagens ou pedem informações objetivas dos textos, na 

maioria das vezes. Ao indagarem sobre o posicionamento do aluno ou da aluna com relação a esses 

atores sociais, podem promover um espaço para a discussões que complexifiquem noções de 

gênero. No entanto, no Alive!, são perguntas superficiais que podem não levar a um 

                                                
31 Páginas 43 (2 perguntas), 45, 72 e 136. 
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aprofundamento e complexificação da compreensão de gênero, se não for pelo engajamento de 

alunos/as e professores/as em promover uma discussão. 

 

 

8.3.1.3.Sobre conflitos 

 

 

São 7 as perguntas que fazem referência direta a conflitos e relações de gênero nos três 

livros (Itens 2, 8, 17, 18, 24, 25, 26), pedindo que as alunas e os alunos se posicionem com relação 

a essas questões. Por exemplo: (Ítem 26) Por que alguns homens podem ter dificuldade em aceitar 

uma mulher mecânica? Você pode pensar em outras profissões que podem gerar a mesma reação? 

(It Fits, p.123); (Ítem 2) Conforme o texto, qual é o grande problema do balé no Brasil? (Referindo-

se ao preconceito enfrentado por meninos bailarinos) (Alive!, p. 45).  

Entendendo que o conflito é inerente a qualquer espaço social democrático e diverso, 

tentativas de apagamento dos conflitos sociais/ideológicos na escola ou no livro didático são 

posicionamentos autoritários.  

O livro It Fits é o que apresenta mais perguntas problematizadoras no tocante a gênero: 

12 perguntas32 referem-se à orientação sexual, à construção da noção de mulher em propagandas e 

na literatura, à aceitação de mulheres em ofícios tradicionalmente ocupados por homens, 

visibilizando ocupações tradicionalmente femininas, como a profissão de babá, e os salários 

designados a esta classe etc. Além disso, esse livro não só apresenta um maior número de perguntas 

que levam à reflexão sobre questões de gênero, mas também problematiza essas questões de 

maneira mais complexa que os outros LD, e questiona outras relações de poder e conflitos sociais, 

tais como a cultura do consumo, o racismo, a exploração, a pobreza, a dominação da cultura popular 

estadounidense etc. 

 

 

8.3.2. Atividades de construção e compartilhamento de novos recursos semióticos (redesigned) 

                                                
32 Página  37 (5), 56, 59, 58, 94 (2), 107 (2), 113 (2), 123 (2), 129. 
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A segunda categoria consiste em atividades que não referem-se diretamente a questões de 

gênero, mas permitem às alunas e aos alunos criarem novos recursos semióticos, de forma criativa, 

a partir de suas experiências e suas leituras dos LD. São elas questões que pedem que as estudantes 

criem suas próprias narrativas, compartilhem histórias do seu cotidiano, façam uma apresentação 

para a turma etc. No Alive! são 14 as perguntas deste tipo, no VSI são 5 e no It Fits são 17. Ou seja, 

o It Fits é o livro didático que mais apresenta possibilidades para alunos e alunas criarem e 

compartilharem novos designs que podem ser permeados por gênero, mostrando uma tendência do 

material em abordar questões sociais.  

A relação dos LD com a vida social fica mais distanciada à medida que predominam as 

perguntas direcionadas à busca de informações objetivas no texto ou aquelas nas quais leitores/as 

fornecem informações extratextuais, como suas preferências musicais, por exemplo, sem propostas 

de aprofundar as leituras e refletir sobre os próprios posicionamentos, ou os posicionamentos do 

LD. A implicação disso para a construção de gênero é uma noção de estabilidade e naturalidade 

das identidades e relações observadas que, conforme visto nas seções anteriores, reproduzem 

opressões e exclusão social. Ou seja, além das mulheres negras, indígenas, árabes, lésbicas etc 

serem os grupos mais subrepresentados, o número de questões que problematizam esse 

desequilíbrio na representação dessas personagens é muito baixo, e contribuindo pouco para a 

ampliação da compreensão das relações históricas, políticas e culturais que compõem nossa vida 

social. 
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9 REFLEXÕES SOBRE A ANÁLISE 

 

 

9.1 MULHER GLOBAL DO NORTE GLOBAL 

 

 

A mulher que sobressai nos textos dos LD reflete concepções de feminilidades afinadas 

com o Norte Global. Ela é, nos três livros didáticos, predominantemente branca, magra, de corpo 

curvilíneo, heterossexual, e estiliza seu corpo à maneira feminina hegemônica ocidental, no cabelo, 

nas roupas e acessórios. Sua identidade e seu papel social se definem principalmente pela relação 

com a família, com o homem, com questões emocionais, com o cuidado das crianças, ou no mundo 

das celebridades. Para compreender este processo de construção e reprodução de concepções de 

mulher nos LD, é preciso ter em vista o seu caráter transnacional, e refletir sobre quais letramentos 

são propostos. 

Aponto primeiramente o estrangulamento da representação da mulher não branca nos LD. 

O baixíssimo número de mulheres negras, indígenas e de outras raças que não sejam a branca 

ocidental classe urbana consiste em um apagamento simbólico dessas mulheres como construtoras 

do tecido social, como pessoas, como cidadãs, parte da sociedade global. Essa exclusão simbólica, 

de sua imagem e de seus letramentos, contribui para invisibilizar e legitimar a exclusão social de 

mulheres racializadas, e contribui também para a percepção de que elas tem papel secundário, sua 

participação social é menos relevante e sua produção cultural de menor valor. O contato do aluno 

e da aluna com a diversidade cultural, que é um dos principais propósitos do ensino de língua 

estrangeira na escola, praticamente não se reflete em diversidade racial e de gênero. 

As mulheres racializadas, inclusive as que podem ser percebidas como negras, são 

representadas, em sua maioria, com tonalidades de pele claras, quase brancas. Dessa maneira, 

percebo uma tendência ao branqueamento na representação de personagens não brancas, não só na 
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cor da pele, mas também na estilização dos corpos.  No livro Alive!, por exemplo, As mulheres 

racializadas aparecem predominantemente ou de maneira folclórica (página 105) ou como estrelas 

da indústria do entretenimento estadunidense (páginas 70 e 71). A folclorização, apesar de ser um 

fenômeno bastante complexo, constitui, entre outras definições, uma performance para o olhar 

estrangeiro que desloca as mulheres folclorizadas ao lugar do outro, do exótico, ao espaço de 

exceção. Sendo assim, os LD não só subrepresentam a participação social de mulheres racializadas, 

mas também colaboram para representá-las em lugares de exceção social. 

A imagem de mulheres racializadas se destacam também como celebridades 

estadunidenses, ou seja, como propaganda da indústria hegemônica do entretenimento, 

principalmente no livro Alive!. Por um lado, a presença das celebridades norte-americanas no LD 

oferece projeções de inclusão de mulheres não brancas em círculos sociais de status global e de 

poder de consumo. Jennifer Lopez e Beyonce, por exemplo, que aparecem neste LD, podem 

representar uma mulher latina e uma mulher negra respectivamente, em situação de poder 

econômico. Por outro lado, as imagens de ambas funcionam como marcas (brands) para 

diversificar e expandir o mercado de consumidores de produtos culturais das grandes indústrias de 

entretenimento norte-americanas.   

Ambas as celebridades citadas apresentam pequeníssimas diferenças na estilização de seus 

corpos, que precisam seguir os padrões das indústrias às quais servem, e traduzem um modo de ser 

e agir no mundo ancorado no American Dream. Este modo americano de ver o mundo está 

tradicionalmente ligado ao sonho da ascensão social e à crença de que esta ascensão é individual, 

independente de estruturas sociais e culturais, para o homem, e depende apenas do seu desempenho 

individual e capacidade. Para a mulher, o sonho americano tradicional consiste no casamento com 

um homem que possa lhe oferecer o conforto da classe média. Entretanto, em uma versão 

hegemônica atualizada e feminina do “American Dream”, conforme a professora Mary Kerney 

(2015)33, o sonho americano do casamento perfeito para a mulher parece ter sido substituído pelo 

sonho da fama e da independência econômica dentro de um modelo neoliberal. Ou seja, a mulher 

                                                
33 Conforme a professora Mary Kerney em palestra proferida na University of Notre Dame, 2015, intitulada 

“Sparkle: Luminosity and Post-Girl Power Media,” 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2015.1022945
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2015.1022945
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ideal refletida na celebridade, bastante presente no Alive!, é financeiramente independente, bela 

(dentro do padrão hegemônico), tem uma família heteronormativa e é famosa.  

As identidades de mulheres negras e mulheres latinas se integram às identidades de 

celebridades estadunidenses criando uma configuração muito diferente das experiências da maior 

parte das mulheres negras e latinas no mundo, que não são celebridades. Logo, a diversidade de 

discursos que as imagens dessas mulheres acrescentam ao livro didático, do ponto de vista cultural, 

é bem pequena. Suas performances apresentam, sobretudo, um enfoque coptativo para uma 

percepção do mundo alinhada a valores neoliberais patriarcais. O sucesso da mulher nos casos 

citados, entre outros nos livros didáticos, é individual e está fortemente associado à sua aparência.  

Os discursos e estéticas da indústria cultural norte-americana informam grande parte da 

representação de mulher nos LD. A feminilidade está marcada essencialmente no corpo feminino 

magro, definido e curvilíneo, que diferencia a mulher com relação ao homem inclusive nos 

desenhos dos livros. A mulher privilegiada nos livros analisados é a mulher sexualmente atraente 

dentro dos moldes hegemônicos de beleza, reproduzindo uma perspectiva pós-feminista.  

A sensibilidade pós-feminista, conforme Rosalind Gill (2006), é uma estética que tem 

caracterizado filmes, revistas, programas de TV e diversas mídias, na qual a identidade da mulher 

é definida essencialmente pelo corpo, que requer constante controle e consumo de produtos para 

se adequar a um padrão cada vez mais restrito de aprovação. A liberdade feminina é interpretada 

como liberdade individual para estilizar seu corpo à sua maneira. Contudo, esta perspectiva 

neoliberal não leva em conta o caráter social da produção de significados e da construção de crenças 

sobre o que mulher deve ser ou pode ser, e as pressões e punições sociais para aquelas que não se 

encaixam nas normas de beleza culturalmente estabelecidas e que, obviamente, leva diversas 

mulheres expostas repetidamente a essas imagens a desejarem o mesmo tipo de aparência, com 

poucas variações. Assim, a perspectiva pós-feminista, que se expressa principalmente na 

celebridade midiática, liga a agência da mulher diretamente ao ao consumo e alteração do seu 

corpo, desde a ponta dos pés à cabeça. O próprio site34 de onde foi retirado o texto de Jennifer 

                                                
34 http://bettyconfidential.com/ar/ld/a/Exclusive-Betty-Interview-Jennifer-Lopez-Being-a-Mommy-and-a-Movie-

Star-is-Hard.html 

http://bettyconfidential.com/ar/ld/a/Exclusive-Betty-Interview-Jennifer-Lopez-Being-a-Mommy-and-a-Movie-Star-is-Hard.html
http://bettyconfidential.com/ar/ld/a/Exclusive-Betty-Interview-Jennifer-Lopez-Being-a-Mommy-and-a-Movie-Star-is-Hard.html
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Lopez, por exemplo, é direcionado a instruir a mulher em assuntos “femininos”, ou seja, como se 

vestir, como cuidar da aparência, repleto de anúncios de cosméticos (ou “produtos de beleza”)35 e 

roupas.  

A associação entre a mulher e o cosmético está clara, por exemplo, no livro Vontade de 

Saber Inglês (página 9), no qual uma descrição de um tipo de shampoo é direcionada 

explicitamente a meninas. Tal associação reforça o lugar da mulher como compradora de 

cosméticos para fazer-se “bela” e agradar ao olhar masculino36. Não acredito que a esfera da 

“beleza”37 seja uma área da vida social e cultural a ser demonizada ou desprezada. Todavia, a 

estilização do corpo é marcada por disputas sociais políticas e ideológicas e, nos LD, o corpo reflete 

padrões que observamos na mídia hegemônica, alinhados a perspectivas neoliberais. 

As observações nesta seção são relevantes também como um alerta para termos cuidado 

no uso de imagens e discursos da indústria do entretenimento e outras mídias sem abordagens 

críticas. Por um lado, não podemos escapar à forte midiatização global, cujo poder político não 

deve ser subestimado. Um exemplo deste poder é o atual resultado das eleições estadounidenses, 

no qual um personagem do entretenimento assumiu a presidência de um dos países de maior 

influência e poder global, gerando um cenário complexo e infeliz que mistura política e 

entretenimento com consequências nefastas. Nos EUA, a derrota de minorias e a vitória de 

discursos racistas, xenofóbicos, violentos, machistas, neoliberais radicais e espetacularizados,  

consistem em um marco de impacto global. No contexto brasileiro, não podemos desconsiderar a 

força da formação discursiva e política promovida pelas mídias hegemônicas, inclusive na 

reconstrução de percepções sobre a política institucional. Logo, trazer esses discursos para a escola 

é uma responsabilidade e um desafio para que o espaço escolar não seja mais um meio de 

propagação de modos de viver hegemônicos e excludentes. 

                                                
35 Destaco aqui a nítida associação entre a beleza feminina e os cosméticos com o termo “produtos de beleza”, que 

muitas vezes são nocivos à saúde da mulher e ao seu bem estar. 
36 Refiro-me ao “olhar masculino” culturalmente introjetado por homens e mulheres, no qual a mulher deseja fazer-

se objeto de desejo do homem, enquanto o homem é o portador do olhar e da libido, impondo sobre a mulher sua 

fantasia e seu desejo. (Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism : 

Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44.) 
37 Entendo a beleza como conjunto de estéticas e identidades valorizadas em determinado momento histórico e 

contexto cultural, permeadas por conteúdo simbólico, tradições e relações de poder. 
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9.2 UNIVERSO FEMININO 

 

 

Nos textos dos livros didáticos, a identidade feminina está predominantemente ligada à 

família, ao espaço doméstico e ao campo das emoções, conforme já foi observado em estudos 

anteriores (ROSEMBERG, MOURA e SILVA, 2009). Portanto, neste capítulo, aprofundo 

reflexões sobre a construção de feminilidades nos LD examinados. 

A construção de significados de masculino e de feminino que conhecemos acontece no 

contexto da sociedade patriarcal. Portanto, a relação de poder na qual se dá a formação dos 

significados hegemônicos de mulher gera privilégios ao masculino em detrimento do feminino. 

Nesse cenário, o homem é principal detentor dos meios de produção e das instituições38. Sendo 

assim, é dentro deste contexto que a cultura hegemônica atribui status secundário ao feminino e o 

associa à fragilidade, à fraqueza, à sensibilidade, ao acolhimento, ao cuidado, à passividade, ao 

ambiente doméstico etc., ao mesmo tempo em que mostra a força, a lógica, a virilidade, a 

agressividade, a competitividade, a violência e a esfera pública como espaços masculinos e 

valorizados. Tal percepção da cultura hegemônica deve levar aos seguintes questionamentos 

centrais: quem se beneficia ou se prejudica com estes entendimentos de masculino e feminino? 

Quais valores, ideologias, políticas e relações sociais eles têm construído, perpetuado e apoiado? 

E como podemos desconstruir esses significados, revalorizá-los e buscar uma nova organização 

social?   

No sentido de construir uma sociedade com igualdade de direitos, é fundamental 

revalorizar o feminino, assim como todas as esferas da vida tradicionalmente associadas ao 

feminino, às mulheres jovens e velhas, de todas as raças e grupos sociais. Também é fundamental, 

                                                
38 Esta afirmação se baseia no fato de os homens historicamente terem dominado os espaços públicos de tomada de 

decisões e de produções midiáticas. 
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por outro lado, que mulheres ocupem esferas tradicionalmente dominadas pelos homens, tais como 

a política institucional, o militarismo, a economia, as instituições religiosas etc. Nos LD analisados, 

enquanto os homens aparecem principalmente como inventores de tecnologias, empresários, 

políticos, escritores, dramaturgos, heróis etc., as mulheres se definem principalmente na relação 

romântica heterossexual, na relação com a família, cuidando de crianças, como professoras ou 

celebridades. Essa separação reforça a concepção de que o papel principal da mulher é servir ao  

homem e estar no ambiente doméstico, excluída de outras esferas sociais, ou com papel secundário 

na esfera pública, valorizada por sua beleza e por seu corpo.  

De fato, é fundamental a participação, a valorização e a representação de mulheres em 

espaços tradicionalmente dominados pelo homem, na prática social, em livros didáticos e em outras 

mídias. Entretanto, não acredito que apenas a inserção da mulher em esferas predominantemente 

masculinas seja suficiente para um mundo mais justo e equilibrado. É preciso também revalorizar 

o feminino e suas culturas39. Aquilo que tradicionalmente é associado à mulher, suas práticas 

sociais e expressões culturais, tais como a afetividade, a educação infantil, o espaço doméstico, 

conforme observamos nos LD, entre outros, e que são vistos como secundários, precisam ser 

repensados e revalorizados, ganhando um novo status na organização social.  

Além disso, destaco a importância de valorizar letramentos de mulheres de forma diversa, 

não etnocêntrica, compreendendo a diversidade de atividades tradicionalmente desempenhadas por 

mulheres de diferntes raças, classes sociais, regiões, religiões etc, geralmente invisibilizadas pela 

tradição de valorização do masculino. Mulheres assumem tradicionalmente posições de cuidado, 

como enfermeiras, babás, trabalhadoras domésticas há muito tempo, contribuindo imensamente 

para a dinâmica econômica de famílias de classe social mais alta, e para o tratamento de 

necessitados. Tais posições, no entanto, além de naturalizadas como femininas, são pouco 

valorizadas financeiramente e como status social. Diante disso, é importante desestabilizar a 

associação (restritiva) da mulher ao cuidado e questionar o valor atribuído ao cuidado feminino 

(que pode ser sexualizado, associado à servidão, à escravidão etc). O livro It Fits, por exemplo, 

                                                
39 Como culturas femininas, não me refiro a um possível determinismo que designa à mulher certos papéis sociais 

com justificativa biológica. Refiro-me a práticas sociais tradicionalmente associadas às mulheres e/ou preferidas por 

mulheres, que são situadas cultural e historicamente. 
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propõe o questionamento de por que motivo babás recebem um salário tão baixo. Por um lado, 

diversas respostas podem aparecer em uma aula de inglês, que não levem à reflexão sobre gênero. 

Entretanto, tornar visível esta profissão, suas condições e conflitos já cria possibilidades de 

perceber gênero de forma consciente, atenta, diferente. O It Fits mostra também mulheres 

escritoras, das quis uma precisou usar nome masculino para ser lida, e o LD questiona as alunas e 

alunos sobre este fato. Esta é mais uma proposta relevante para gerar percepções críticas de gênero. 

Por mais que os significados de mulher e suas práticas sociais sejam construídos dentro 

de uma sociedade patriarcal, a mulher participa dessa construção, e nela cria diversos espaços de 

resistência. A mera assimilação da mulher em espaços masculinos pode reproduzir uma perspectiva 

feminista misógina, voltada a tornar a mulher mais masculina, e reforçar a masculinidade como 

estética e ideologia superior à feminilidade. Por isso, a participação social da mulher em espaços 

tradicionalmente masculinos deve vir acompanhada da reflexão de como a presença do feminino 

pode alterar os discursos hegemônicos e modos de ser e conviver na sociedade, e na própria 

estrutura social, a fim de torná-los mais justos.  

Uma das unidades do livro Vontade de Saber Inglês, por exemplo, apresenta uma unidade 

sobre emoções, relações interpessoais e conflitos (página 98), na qual a mulher é figura central nas 

imagens e nos textos. Um dos textos principais resume um livro de auto-ajuda direcionado a 

meninas. Fica clara nesta unidade a associação do feminino ao campo das emoções, o que pode 

gerar múltiplas interpretações. Uma possível leitura é a valorização da afetividade, das relações 

interpessoais, das emoções e suas causas individuais e coletivas, a constatação de que todos e todas 

temos conflitos e que devemos buscar aprender sobre nossos sentimentos e a lidar com eles. Outra 

possível leitura, muito diferente da anterior, é a de que o campo das emoções é “coisa de mulher”, 

uma “fraqueza” feminina, pois mulheres são naturalmente menos estáveis emocionalmente e tem 

mais problemas emocionais. Esta última, seria a reprodução de discursos hegemônicos, enquanto 

a primeira, poderia representar uma tendência a esfumaçar o binário masculino-feminino. 

Os letramentos críticos são fundamentais para que essas e outras leituras sejam discutidas 

e o lugar do feminino e seu valor sejam renegociados. Embora o campo afetivo seja um tabu do 

universo masculino, expresso em ditos populares tais como “homem não chora”, as perguntas de 
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compreensão textual desta unidade não fazem referência a noções de gênero, ou à importância de 

discutir as relações interpessoais e emoções na sociedade atual. 

 

 

9.3 HOMEM RACIALIZADO E MASCULINIDADES NÃO HEGEMÔNICAS 

 

 

São mais numerosas as imagens de homens brancos, e o gênero masculino é 

predominantemente marcado pela falta de acessórios, cabelos curtos, corpos pouco curvos, magros, 

prevalecendo uma estética masculina tradicional ocidental branca hegemônica. 

As representações predominantes de homens racializados reforçam estereótipos raciais. 

No livro Alive!, destaca-se a representação de Ray Charles, como personagem central na atividade 

de leitura (página 78). Nessa seção de leitura, podemos observar a imagem do artista em um palco, 

tocando e cantando. Ao lado da imagem, uma linha do tempo conta sucessos da trajetória do artista: 

prêmios, contratos com grandes empresas, lançamentos de canções famosas.  

O sucesso do artista é mostrado como individual, no universo da indústria musical 

estadunidense, que são citados no livro explicitamente (ABC - Paramount, Atlantic Records, 

Grammy Awards, entre outros). Apesar de Ray Charles ter vivido o Movimento pelos Direitos 

Civis, sua atuação política ou o contexto social no qual vivia não são mencionados. Assim como 

no texto com Jennifer Lopez, o estrelato equivale ao sucesso e aparece como modelo de sucesso e 

realização.  

A linha do tempo de Ray Charles, além do seu sucesso profissional, aponta que o artista 

foi preso por porte de heroína e cannabis. Nenhum membro da família de Charles é mencionado, 

nem há referências sobre sua origem, vida social etc. Estes dados contribuem para a formação de 

uma percepção do homem negro como naturalmente inclinado ao mundo da música e do crime, e 
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sem laços familiares relevantes. Tais representações são hegemônicas na indústria cultural, em que 

homens racializados (negros, latinos, árabes etc.) são representados como potencialmente 

violentos, marginalizados, excessivamente viris.  

As representações hegemônicas supracitadas, por um lado, dão ao homem racializado a 

falsa impressão de ter um lugar de poder na cultura hegemônica, pois tem seu orgulho masculino 

legitimado e nutrido. A masculinidade viril, potencialmente violenta, marginal, sem compromisso 

familiar, pouco afeita a regras sociais, boêmia, aparece como forma de poder, embora este poder 

não se traduza em igualdade de direitos e participação política se comparado a homens brancos. 

Pelo contrário, trata-se de um legado colonial que contribui para a exclusão social e a violência 

contra homens racializados, e como justificativa à situação de pobreza. Destaco também que, os 

homens racializados aparecem predominantemente em unidades temáticas ligadas à música e à 

dança, principalmente no livro Alive!, reforçando estereótipos. 

Além das consequências para o homem racializado, há também consequências para a 

mulher, que torna-se sujeita a homens cada vez mais brutalizados e excluídos socialmente, que 

veem na sua diferença com relação à mulher e na opressão à mulher, uma relação socialmente 

aceita na qual podem exercer seu poder. 

As perguntas de compreensão textual, na atividade supracitada sequer referem-se ao 

conteúdo do texto ou à imagem, pedem apenas elementos linguísticos e dados referentes às datas 

dos eventos marcados na linha do tempo. 

No livro Vontade de Saber Inglês, destacam-se duas figuras de homens racializados. Uma 

delas mostra o presidente dos Estados Unidos, Obama, e a outra, homens indígenas. O primeiro 

texto apresenta uma declaração de Obama (página 33), em que o presidente diz ter vergonha de 

não falar línguas estrangeiras. Como presidente dos EUA, que se intitula líder do mundo, a imagem 

de Obama pode ser empoderadora para homens negros, e para a comunidade negra e não branca 

de maneira geral, e incentivar o aprendizado de diferentes línguas e culturas. Por outro lado, não 

posso deixar de mencionar que sua popularidade e humildade são um atrativo para o modelo norte-
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americano de sociedade, e promove uma falsa crença de que nos Estados Unidos não há 

discriminação racial e todos e todas podem alcançar status social.  

A outra representação que se destaca de homens racializados está na unidade “Respeitar 

a todos”, que tem como temas centrais a diversidade, o respeito, bullying e mitos indígenas. O 

homem indígena, assim como outras identidades que se reúnem e se destacam especificamente 

nesta unidade (árabe, menino com síndrome de down, pessoas idosas, não ocidentais), ficam 

marcadas claramente como os “diferentes”, enquanto sua presença em outras unidades é nula ou 

quase nula. 

Os homens indígenas aparecem em desenhos usando tangas, arcos e flechas, sobre uma 

paisagem indefinida, cujas cores indicam uma praia e, ao longe, a floresta. O uso de desenhos em 

vez de imagens reais contribui para construir a imagem do indígena como sujeito quase mítico, que 

não faz parte do corpo social. Há indígenas que vivem integrados ao modo de vida urbano, há os 

que vivem em aldeias próximas a centros urbanos ou isoladas. Contudo, a imagem de indígenas 

nesta unidade pouco contribui para a percepção dessas pessoas como sujeitos sociais, pois são 

representadas de maneira romantizada, idealizada e distante da realidade e suas demandas sociais. 

Além disso, as etnias Karajae e Apinaye são representadas apenas por homens.  

O mito dos povos indígenas contado no LD tem apenas personagens masculinos e conta a 

trajetória de um menino discriminado por seu tipo físico franzino e que se transforma em líder da 

tribo. Desta forma, o texto questiona a masculinidade hegemônica baseada na força e na violência. 

A busca do menino pelo conhecimento e sua atitude altruísta de curar e ajudar ao próximo é 

valorizada. O fato de não haver nenhuma mulher indígena representada nas imagens ou no texto 

reproduz uma invisibilização social, uma falsa noção de que mulheres indígenas não têm atividade 

alguma, ou suas tarefas e suas vidas são irrelevantes, podendo as etnias indígenas ser representadas 

apenas por homens. 

As masculinidades hegemônicas são problematizadas também pelo livro didático Alive! 

no texto sobre Billy Elliot (páginas 42 e 43), que deseja incluir-se um meio tradicionalmente 

feminino: o balé. Além da imagem do menino cercado de bailarinas, o texto escrito explicita sua 
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dificuldade para tornar-se bailarino, não só devido ao preconceito dos homens da família, como 

também pela sua classe social, já que ele seria o primeiro bailarino da classe trabalhadora em uma 

escola de balé elitizada. Ainda, o LD apresenta perguntas de compreensão textual provocadoras, 

que indagam se os alunos e alunas acreditam que sofrerão preconceito para realizarem seus sonhos, 

e quais tipos de questões costumam gerar preconceito.  

A masculinidade não hegemônica se expressa no desejo do menino de participar em um 

universo visto como feminino, logo, a homossexualidade fica sugerida como possibilidade por 

conta da associação do senso comum entre gênero e sexualidade. Embora uma relação homossexual 

não seja mostrada explicitamente, a homossexualidade coloca-se como uma possibilidade de 

debate, já que a norma heterossexual associada à masculinidade é desafiada pela inserção do 

homem no “mundo feminino”. Entretanto, as perguntas nessa seção problematizam o fato de Billy 

Elliot ser considerado gay apenas por estar participando de uma atividade tradicionalmente 

feminina, como se afirmasse que ele está fazendo uma atividade “feminina”, mas é homem e hétero. 

As perguntas não questionam o fato de homens sofrerem preconceito por serem gays. Ou seja, a 

masculinidade hegemônica é questionada, mas não a heteronormatividade. 

O escritor Oscar Wilde aparece no livro Alive! junto a uma sinopse de sua peça The 

Importance of Being Earnest e um breve histórico de sua vida. Contudo, este breve histórico não 

inclui o fato de o autor ter sido encarcerado por causa de sua orientação sexual, que na sua época 

era crime. Tampouco o LD indaga as possibilidades de interpretação da peça, na qual os 

personagens principais precisam manter identidades de fachada para evitarem o julgamento e a 

condenação social. As perguntas de compreensão textual feitas sobre a peça são superficiais e não 

indagam sobre os discursos do texto, ou as leituras dos alunos. Embora um escritor homossexual 

esteja representado no livro didático, sua identidade como homossexual, e os conflitos sociais em 

torno da sua sexualidade, tais como seu sofrimento e sua prisão, são silenciados.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O PNLD é, assim como foram os PCN, uma política cujo caráter inclusivo e progressista 

indica um projeto de nação que pode colaborar para o empoderamento de grupos sociais 

marginalizados, trazendo para a escola letramentos diversos, usando o espaço escolar para criar 

compreensões sobre a realidade social na qual estamos inseridas. Entretanto, os livros aprovados 

pelo PNLD 2014 aqui analisados trazem poucas propostas para desestabilizar noções de gênero e 

raça hegemônicas. A variedade de recursos semióticos apresentados pelos LD pode equivaler à 

diversidade de letramentos, perspectivas sobre o mundo, maneiras de produzir conhecimento e 

empoderamento. No entanto, quanto mais restritos os recursos no livro didático, maiores as chances 

de reprodução repetitiva de discursos hegemônicos. A diversidade é funamental na construção do 

conhecimento e, embora, ao meu ver, o PNLD contribua para a expressão da diversidade e reflexão 

crítica no livro didático, a comunidade escolar, autores e sociedade precisam seguir avançando em 

debates que aprofundem nossa perspectiva sobre o papel da educação, das alunas e de gênero e 

raça na construção do conhecimento escolar. 

Além da subrepresentação de grupos historicamente marginalizados, excluídos inclusive 

da educação formal, as atividades propostas tendem a ser centralizadoras, deixando pouca margem 

para o questionamento dos discursos que os LD apresentam. 

Apesar da diversidade de culturas que se expressam na língua inglesa, os textos e imagens 

dos livros didáticos, de modo geral, privilegiam visões hegemônicas, individualistas, neoliberais 

da vida social. Outro problema observado é que as perguntas de compreensão textual tendem a ser 

superficiais e referem-se pouco aos discursos presentes nos textos.  Como consequência, há uma 

tendência à reprodução de discursos hegemônicos no tocante a gênero. 
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As identidades não brancas aparecem como secundárias e deslocadas a contextos culturais 

que não representam as práticas sociais desses grupos de modo geral, mas que refletem contextos 

culturais brancos ocidentais. A “diversidade” é, essencialmente, branca e masculina. 

 Ao contrário da diversidade pretendida e manifestada em documentos como os editais do 

PNLD, os antigos PCN e as OCEM, predomina a representação da realidade como um mundo 

perfeito, sem conflitos e desigualdades sociais e que questiona pouco e problematiza pouco as 

desigualdades. A pretensa neutralidade percebida nos LD – uns mais, outros menos– constitui uma 

imposição autoritária que suprime os conflitos inerentes à sociedade democrática, e os substitui por 

uma visão de mundo monotônica e simbolicamente violenta. Destaca-se o apagamento dos 

conflitos sociais de gênero, raça e classe social.  

Entendo que a discussão feminista deve preocupar-se em examinar as relações sociais, 

econômicas e políticas na qual se apóia a construção de significados que geram violência. 

Os textos em língua inglesa, cujo papel fundamental é promover a conexão do aluno e da 

aluna brasileira com diversas outras culturas, destacam-se por reproduzirem discursos de gênero e 

raça propagados exaustivamente pela indústria cultural hegemônica estadunidense, e mantém a 

hegemonia branca masculina ocidental como norteadora no uso da língua inglesa. 

As construções de gênero e raça são tomadas como ahistóricas, estanques, universais. As 

perguntas de compreensão não dão muito espaço aos alunos e alunas para as múltiplas 

possibilidades de construção de sentido, nem indagam sobre seus posicionamentos com relação ao 

texto enquanto discurso. Logo, as perguntas de compreensão servem pouco ao propósito de 

despertar provocações sobre a vida social na qual vivem os alunos e alunas, e suas percepções de 

gênero, sexualidade, raça, classe social e nacionalidade. Sendo assim, performances hegemônicas 

que reforçam as desigualdades de gênero e raça são perpetuadas.  

É preciso ter em vista também que esta pesquisa se dá no contexto de uma instituição 

patriarcal, a academia, embora se posicione no sentido de desconstruir o patriarcado. Logo, acredito 

que seja possível “usar as ferramentas do mestre para destruir sua casa”. Ainda assim, é preciso 
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questionar a capacidade de políticas centralizadoras e controladoras promoverem a diversidade, 

ainda mais se essas políticas se propõem a controlar conteúdos escolares. 

As identidades de gênero podem ser absorvidas pelo modo de produção capitalista para 

construir novas sociabilidades marcadas com valor de mercado, de modo que não se abalem as 

estruturas de exploração, que se baseiam fortemente na objetificação e violação do corpo feminino. 

Objetificação que se estende cada vez mais a outros grupos sociais, que passam por uma 

“feminilização” como sinônimo de perda de poder político, autonomia e integridade. Acredito que 

a desconstrução de gêneros é fundamental para a desconstrução desse modelo social de exploração 

fortemente baseado na objetificação da mulher. É preocupante que discursos hegemônicos nos 

quais a imagem da mulher é objetificado, ou seja, mostrado não como ser integral, com direitos e 

ideias, e sim como um corpo feminino potencialmente “usável”, circulem tanto na atualidade. Tão 

preocupante quanto, é não darmos conta de problematizar esses discursos na escola, é não sermos 

capazes de resistir a esses discursos. 

Apesar do PNLD ser uma política pública do Estado, que também é uma instituição 

patriarcal, é possível criar brechas na interação para a desconstrução da dualidade masculino-

feminino e da relação de posse e dominação nela implicadas e naturalizadas. Mesmo assim, 

enquanto professores/as, acredito ser fundamental questionarmos quais possibilidades de 

empoderamento estamos de fato sendo capazes de incentivar através das políticas públicas para o 

ensino de línguas. Com o avanço de iniciativas como o “Escola Sem Partido”, este quadro fica 

ainda mais preocupante. Se este movimento surge como reação a um avanço nos debates escolares 

sobre gênero e raça, entre outros, isto significa que esses avanços precisam ser consolidados e o 

campo ideológico constantemente disputado, não só em políticas públicas, mas em diversos outros 

espaços de resistência que fazem parte dos letramentos cotidianos.  

De fato, a fixidez do livro didático não poderia dar conta de representar a todos e todas. 

No entanto, é preciso avançar na elaboração de LDs que sejam mais capazes de propor 

questionamentos e intertextualidades socialmente relevantes, em diálogo com o realidade social na 

qual é usado, e que não reproduzam exclusões históricas.  
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Tendo em vista os estudos sobre gênero e livro didático, busquei complexificar a 

percepção de gêneros e letramentos a partir de uma perspectiva feminista. Entretanto, apesar de ter 

como objetivo romper a polarização binária homem-mulher, escapar a este recorte de identidade 

não é possível quando a minha sociabilização como pesquisadora é construída dentro deste sistema. 

Contudo, apontar a existência desta divisão social pode contribuir para superá-la. 

Esta pesquisa não deu conta de aprofundar o exame de políticas públicas educacionais 

voltadas para gênero e raça na escola. Entretanto, uma análise desses documentos seria relevante 

para compreendermos a trajetória da materialização de discursos sobre gênero na esfera oficial, as 

relações entre o contexto político e a política de gênero, assim como os materiais produzidos a 

partir dessas políticas e possíveis reações a ele.  

Além disso, a análise dos temas e das fontes dos textos, que também podem ser lidos a 

partir da perspectiva de gênero, não foi feita nesta pesquisa por conta da limitação do tempo e do 

escopo. Ainda, a análise do uso desses livros didáticos na sala de aula e a construção de noções de 

gênero a partir da interação é crucial para avançarmos em conhecimentos sobre gênero, em uma 

perspectiva feminista.  

Este estudo também não deu conta de aprofundar a análise de atividades em que as alunas 

e alunos tem mais espaço para criar novos recursos semióticos e como isso se liga a gênero. Um 

exame de produções das estudantes a partir de sua interpretação dos recursos dados pelo livro seria 

extremamente produtivo, pois permitiria examinar as alunas como autoras, suas expressões, e as 

noções de gênero envolvidas em suas produções. 

Diante das mudanças nos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, pode ser feita 

alusão a um passado supostamente mais opressor em contraste com um presente no qual 

supostamente essa opressão não existe, trazendo uma falsa impressão de que não há mais um 

problema a ser superado na construção de identidades de gênero. Todavia, seguimos em uma 

realidade simbolicamente violenta, principalmente para mulheres, meninas, e pessoas que se 

identificam com “o feminino”. Logo, é fundamental continuar gerando compreensões no sentido 

de acabar com esta violência.   
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Espero que esta pesquisa tenha sido bem sucedida em apontar noções de gênero nos LD e 

propostas de letramentos, contribuindo para refletirmos sobre mudanças que podem ser feitas em 

livros didáticos no futuro, possíveis maneiras de aprofundar discussões sobre identidade, gênero e 

raça na sala de aula, problematizando os textos que usamos e como escolhemos abordar esses 

textos. Espero ter conseguido também mostrar uma visão de noções de gênero de alta circulação 

social e que em geral são naturalizadas, deixando muitas vezes ocultas as relações políticas, 

econômicas, afetivas e históricas que as constroem. 
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