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RESUMO:

O trabalho tem por finalidade inventariar os sentidos da categoria gênero, bem como os fundamentos
acadêmicos que orientaram a confecção do material didático impresso, empregada na educação infantil
fornecida pela rede pública municipal de Aracaju, entre 2009 e 2012, intitulada “Sistema Aprende Brasil”
(SAB), produzido pela empresa Positivo, para flagrar proximidades e distanciamentos entre os sentidos
empregados pela academia e as noções dominantes no material didático produzido para professores e
alunos/as que tratam questões relacionadas à categoria gênero, entendida, instrumentalmente, como uma
forma de referir-se às origens sociais das “identidades subjetivas” de homens e de mulheres, segundo
Joan Scott (s.d) e assim apresentar se as discussões da academia sobre o assunto chegam até a
sociedade.

PAVAVRAS-CHAVES: Gênero, Livro didático e Educação Infantil.

RESUMEM:

El estudio tiene como objetivo hacer un inventario de los sentidos de género, así como los fundamentos
académicos que han guiado la elaboración de material didáctico impreso, que se utiliza en la educación de
la primera infancia proporcionados por el escuelas públicas municipales de Aracaju, entre 2009 y 2012,
titulada "Sistema de Aprendizaje Brasil" (SAB), producido por el companhia Positivo, para detectar
proximidades y distancias entre los sentidos utilizados por la academia y las ideas dominantes en los
materiales didácticos elaborados por profesores y alumnos / las que abordan temas relacionados con la
categoría de género, entendida instrumentalmente como una manera de referirse a los orígenes sociales
de las "identidades subjetivas" de los hombres y mujeres, de acuerdo con Joan Scott (sd), y por lo que si
las actuales discusiones de academia sobre el tema llegar a la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Género, libros de texto y la Educación de la Primera Infancia.
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INTRODUÇÃO:

A política educacional do Estado de Sergipe vem a cada ano passando a responsabilidade do ensino
fundamental para as mãos da Prefeitura de Aracaju. A intenção é direcionar o olhar com mais ênfase a um
único tipo de ensino nas escolas municipais. Assim, a Rede Municipal de Aracaju oferece as modalidades:
Educação Infantil, distribuída entre creche e pré-escola, Educação Fundamental, Educação de Jovem e
Adulto, Ensino Supletivo - aceleração de aprendizagem da 1ª a 8ª série e
Educação Especial; que apresenta um total de 74 instituições como creches, centros educacionais, escolas
municipais de educação infantil e ensino fundamental na cidade.

Nesse caso, a atuação terá enfoque na educação infantil para a Pré-escola, que segundo o MEC (Ministério
da Educação) através do Portal Brasil é a primeira etapa da educação básica, oferecida gratuitamente para
crianças de 3 a 5 anos em que auxilia no desenvolvimento social, intelectual, psicológico da criança
integrando a ação da família e da comunidade.

Na integração, as pré-escolas devem, segundo o MEC, educar, dar cuidados com o corpo, oferecer
brincadeiras como contação de histórias, oficinas de desenho, música, pintura, contribuindo para o
desenvolvimento da linguagem, da personalidade e para a inclusão social dessas crianças de acordo com o
Referencial Curricular Nacional, organizado por este Ministério.

A ênfase do trabalho será o material usado pela Rede Municipal, nesse caso o LD (livro didático). Entre os
diversos instrumentos didáticos usados em sala de aula, o livro didático tem um papel importante na
definição dos papéis sociais e em particular, das questões de gênero, relacionando com outros campos
como: etnia, classe, nacionalidade, religiosidade, etc. Muitas vezes o livro didático é só mais um
instrumento a ser usado na sala de aula, mas em outros casos, se apresenta como único material possível
de ser trabalhado na escola e incontestável para muitos educadores.

A coleção a ser analisada faz parte da Editora Positivo que se coloca como uma sólida proposta pedagógica
com soluções educacionais integradas que vai desde a educação infantil até os últimos anos do ensino
médio, segundo a Editora. A principal característica do LD Integrado é organizar a programação anual de
conteúdos com base nas especificidades de cada faixa etária, contemplando diferentes níveis de
aprofundamento e sistematização, bem como a inter-relação entre as diversas áreas de conhecimento,
estando assim inserido no Sistema de Ensino Aprende Brasil (SAB), que propõe uma formação para
desenvolver as potencialidades do/as alunos/as, direcionando ao exercício da cidadania.

O método a ser utilizado para a análise deste material será a Análise de Conteúdo que consiste em um
instrumento metodológico de interpretação das mensagens com significações, segundo Bardin (2011).
Esta metodologia é composta: da pré-análise que é uma sistematização da escolha dos documentos,
formulação das hipóteses e a indicação da fundamentação teórica; a exploração do material que tem como
base a codificação, na qual encontra-se as unidades de registro que será utilizada para este trabalho,
sendo que a unidade de registro adotada é Palavra, além de utilizar a numeração e decomposição para
esta exploração, baseada em técnicas classificatórias como a análise proposicional do discurso (APD). A
APD identifica “como e por meio de que estrutura argumentativa se exprimem as questões e as ações dos
agentes”, segundo BARDIN (2011) .
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Assim, traremos através do inventário da análise da coleção “Positivo”, o real sentido dado na sociedade
ao conceito de gênero em contraponto aos discursos científicos da academia, segundo Joan Scott.

Análises do conceito de gênero nos livro didáticos da coleção “Possitivo” do ensino
fundamental

Como se dá a desconstrução de papéis socialmente estabelecidos nas práticas escolares através dos livros
didáticos E na história de homens e mulheres Como tornar comuns atitudes de mulheres tidas como
transgressoras As mulheres, a nosso ver, devem ser colocadas como agentes construtoras da história com
ações, participações direto-concretas nas práticas cotidianas, e no fazer história. E não devem aceitar que
a sua história de luta sejam relegadas a apêndices de livros, com aparição em verbetes, boxes, anexos,
quadros informativos descolados de contextos históricos mais amplos.

Sendo assim, como se deu a analise dos Livros Didáticos

É feita uma análise na bibliografia se traz referência sobre o assunto “Gênero ou mesmo História das
Mulheres”, que irá analisar os discursos no tocante à participação e representação social e histórico
ocupada pelas mulheres na história, logo após parti pra o conteúdo bruto de toda a coleção que é
composta por 14 livros que estão divididos por Grupos, em que cada grupo faz referência a idade do/a
aluno/a e assim inseridos em uma turma. No nosso caso são três grupos que corresponde às idades;
Grupo 3 (Maternal, com idade de 3 anos completos), Grupo 4 (Nível I, com idade de 4 anos completos) e
Grupo 5 (Nível II, com idade de 5 anos completos).

Examinando os volumes da coleção empregada na educação infantil fornecida pela rede pública municipal,
entre 2009 e 2012, intitulada “Sistema Aprende Brasil” (SAB). A busca centrou-se no exame dos pares de
palavras do campo semântico da categoria gênero, a exemplo de menino e menina, homem e mulher,
masculino e feminino, pai e mãe, filho e filha e seguindo o que sugere a referencia de Gênero segundo,
Joan Scott, que é:

“igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O
seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como aquelas que
encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no
fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força
muscular superior. O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as
“construções sociais” – a criação inteiramente social das idéias sobre os
papéis próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e
das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social
imposta sobre um corpo sexuado.” (p. 3; 1990)

Citando um exemplo do livro didático aqui analisado do Grupo 4: “... Vocês imaginam o nome da obra Por
que Chardin deu esse nome à obra Que outro nome vocês dariam para essa obra Em que local essas
pessoas estão O que as crianças estão fazendo Será que essa mulher é mãe delas...” (p.83, 2011). Ao
analisar a proposta das orientações didáticas do exercício que pede pra observar uma obra de arte de
JEAN-BAPTISTE-SIMÉON CHARDIN, pintada em 1740, denominada “Oração de Graça” em que a proposta
do capítulo era fazer uma analise da tela no que fazia alusão ao vestiário, roupas a mostrar as
transformações pelas quais as sociedades passaram através das vestimentas. Se, o propósito era no
tocante a vestimenta, a inferência trazido pelo livro com relação a mulher logo nos traz delegações de
orientação de funções que seria relegada a mulher, como a maternidade. E segundo o nossa indicação de
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referencial a maternidade é uma escolha dentro de construção do social (Scott, 1990).

Ao analisar toda coleção “Sistema Aprende Brasil” (SAB) segundo o conceito colocado acima, percebi a não
preocupação com a inserção da mulher nem na linguagem, nem no discurso e muito menos elas como
construtoras da história ou de sua própria história.

CONCLUSÃO

Os livros didáticos apresentados não estão pautados por uma discussão real sobre gênero, discussões
essas já debatidas na academia e que se apresentam enfadonhos através das práticas vistas nas salas de
aula, através dos livros didáticos.

Assim não abarca as práticas historiográficas onde a mulher é parte constituinte desse processo, como
formadora - compositora da história.

A análise perpassa o foco inicial dos discursos historiográficos, adentrado a analise da linguagem que
nesse caso se faz direcionar para o masculino, discute também as imagens, pinturas, desenhos e fotos
apresentadas nos livros, em sua maioria é composta por figuras masculinas e quando abordam a mulher
estão relegadas a papéis socialmente construídos ou divisões de trabalho tão bem construídas ao longo da
história. Mesmo quando essa mulher nos é apresentada com ênfase, elas são os grandes nomes e ícones
da história; não venho colocar que não é importante consta o nome dessas mulheres, quero colocar como
as meninas no Brasil dentro das salas de aula das escolas públicas e que em sua maioria são negras e
pobres irão se ver como parte constituinte da história ou mesmo de que forma construtora de uma
mudança em suas realidades.

Com isso a prática que deveria unir sociedade e universidade no campo da história fica a mercê de
construções normalizadoras em que o masculino é predominante e assim tenta fixar esses discursos da
sociedade atual através de justificativas de práticas discursivas que são apresentadas na história.

Podemos perceber os respaldos no cotidiano, de ações preconceituosas, valores, nas salas de aula, na
própria escola nos corredores na hora do intervalo, de ações legitimadoras que nos são apresentadas na
história; há não bastar nas novelas, na televisão, nas relações hierárquicas na família, na rua. Será que
precisamos apresentar na escola dentro das salas de aula através dos livros didáticos os mesmos valores
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