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RESUMO:  
O artigo faz uma análise preliminar no que se refere aos discursos sobre gênero presente 
nos livros didáticos de Língua Portuguesa de 1º ao 5º anos, que fazem parte do PNLD 
(Programa Nacional Do Livro Didático). Analisamos as imagens e os discursos 
presentes nos livros didáticos que são relevantes para o ensino das crianças nesse ciclo, 
sendo muita das vezes a principal referência para professores/as e alunos/as. A 
problemática busca nas imagens e nos discursos a posição da figura feminina e 
masculina na sociedade, mostrando que a identidade atribuída à mulher é inferiorizada 
em relação ao homem. É relevante explanar que partindo da construção dos discursos, 
espera-se que a escola propicie um conhecimento aos discentes que seja capaz de 
combater a visão estereotipada em relação à mulher.     
 PALAVRAS CHAVE: gênero, estereótipo, livro didático  
 
 
REPRESENTACIONES DEL GÉNERO EN EL CONTENIDO Y EN 
ILUSTRACIONES DE LIVROS DE DIDÁCTICO DE LA LENGUA 
PORTUGUESA DEL PRIMERO CICLO (1º AL 5º AÑOS) 
 
RESUMEN: 
 
El artículo hace una análisis preliminar en el que se refiere a los discursos sobre géneros 
presentes en los livros didácticos de la lengua portuguesa de 1º al 5º años, que hacen 
parte del PNLD (Programa Nacional del Livro Didáctico). Analizamos las imágenes y 
los discursos presentes en los livros didácticos que son relevantes para la enseñanza de 
los niños en este ciclo, sendo, muchas veces, la principal referencia para profesoress y 
alumnos. El problema busco em las imágenes y en los discursos la posición de la figura 
femenina y masculina en la sociedad, demostrando que la identidad atribuida a la mujer 
como un ser inferior en relación al hombre. Es relevante hablar que de partida de la 
construcción de los discursos, he esperado que la escuela haga propiciación de un 
conocimiento a los estudiantes que sean capaces de combatir la visión estereotipada en 
relación a la mujer. 
Palabras-llave:  género, estereotipo, livro didáctico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sabemos que o livro didático funciona como um suporte para professores e 

professoras, auxiliando-os no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos e alunas. 

Todavia, na prática ele funciona muito mais como um difusor de valores, conceitos, 

modos de pensar e agir, do que em um simples e inofensivo auxílio no trabalho dos 

docentes. Por isso, que educadores e educadoras devem estar atentos a esse emaranhado 

de informações que aqueles carregam, já que o livro didático não é neutro. Dessa forma, 

por trás de cada ilustração, exercício, texto e atividade existem uma intenção, positiva 

ou não, que será decisiva na formação moral e psicológica das crianças.   

 

O livro didático pode facilitar ou delimitar o trabalho do 
professor. Ele não pode ser visto como possuidor do 
conhecimento, é apenas um auxilio para que o aluno e a aluna 
possam construir conhecimentos. É apenas um andaime que serve 
para auxiliar o aluno a construir conhecimentos relevantes. O 
material didático é mais um elemento na troca que deve ocorrer 
na sala de aula: troca entre professor e alunos, passando pelo livro 
didático, pela instituição de ensino e pelo contexto social, ou 
diferentes contextos sociais, onde todos estão inseridos. (BORBA, 
2009, p.3) 

 

Desde sua criação, o livro didático tem sido utilizado nas escolas mais como 

transmissor de valores socialmente estabelecidos do que como propiciador de uma 

aprendizagem produtiva, uma vez que reproduz conceitos distorcidos da realidade e 

constrói modelos a serem seguidos pelas crianças. E, no que diz respeito a questões de 

gênero, não é diferente, pois cada ilustração ou discurso que aparece no livro introduz 

nas crianças de forma involuntária aquilo que está sendo representado pelo livro e 

apresentado pelo docente. 

 

As crianças, ao desenvolver seu conceito de gênero, aprendem o 
que acompanham ou não, cada gênero específico, criando valores 
para cada sexo, considerando certo e errado cada comportamento. 
“Daí advém o fato de que nossa forma de pensar está fortemente 
condicionada pela sociedade à qual pertencemos, por sua cultura e 
por sua história.” (Ibidem, p.4) 
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Felizmente, hoje em dia podemos observar uma pequena evolução desses 

manuais didáticos, principalmente no que se refere a questões de gênero, porém, isso 

não significa que a escola “aboliu a discriminação sexista” e por mais que ela tente 

disfarçar ou camuflar a realidade escolar, promovendo algumas práticas que 

acompanham as mudanças da sociedade, ela ainda reproduz preconceitos, estampados 

disfarçadamente em coleções mais recentes.  

Nessa perspectiva, o nosso trabalho tem como objetivo fundamental, esclarecer 

essas questões a cerca do conteúdo desses manuais didáticos, destacando as 

problemáticas referentes a gênero, nosso foco principal. Com isso, pretendemos 

observar como as escolas lidam com a representação que os livros trazem do masculino 

e do feminino, e como isso atinge o imaginário das crianças, além das consequências 

que essa aprendizagem acarretará no futuro desses sujeitos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2 A LÍNGUA PORTUGUESA É PRECONCEITUOSA COM RELAÇÃO AO 

GÊNERO? 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as representações de gênero em livros 

didáticos de Língua Portuguesa e construir hipóteses a cerca da ocorrência de tais 

termos e imagens constantemente ligados as identidades masculina e feminina presentes 

nesses manuais didáticos. Tomaremos como ponto de partida de nossa discussão uma 

indagação: a Língua Portuguesa é preconceituosa com relação a questões de gênero? De 

fato, não há preconceito na língua com relação às questões de gênero, o preconceito 

nesse aspecto é cultural e não linguístico. E por ser de ordem cultural e social, esse 

preconceito acaba sendo reproduzido através da língua, a partir de valores e conceitos 

transmitidos pela própria escola e está presente, principalmente, nos livros didáticos, já 

que são reflexo de uma sociedade machista como a brasileira. Para tanto, adotaremos 

como base algumas coleções de livros didáticos do 1º ao 5º anos do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental. Nesse sentido, o que geralmente observamos nesses livros é a 

representação de uma identidade masculina e feminina vista como “normal” e 

“legítima”, sendo um modelo a ser seguido por meninos e meninas. Aliás, aí está uma 

das funções do livro didático: construir modelos de comportamentos tanto masculinos 

como femininos culturalmente enraizados e pré-estabelecidos e impor às crianças, como 

se existisse uma maneira única de ser mulher e de ser homem. Dessa forma, ele 

classifica certas atividades, comportamentos, atitudes, como masculinas ou femininas 

conforme o caso, isto é, criando “tipos” e modelos de masculino e de feminino. Assim, 
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as ilustrações e os discursos relacionados à mulher que aparecem constantemente nos 

livros didáticos estão sempre ligados ao serviço doméstico, aos afazeres do lar, às 

responsabilidades maternas: cuidar dos filhos, da casa e do marido, sem contar com a 

reprodução de outro estereótipo feminino: a menina geralmente de vestidinho e lacinho 

no cabelo, formas infantilizadas da mulher que representam a figura dócil, sensível e 

maternal atribuída ao gênero feminino. Já com relação às ilustrações e os discursos 

direcionados a figura masculina, nota-se sempre a representação do homem estudado, 

bem sucedido, que sustenta a família; e o menino aparece sempre em constante 

atividade, praticando algum esporte considerado “masculino”, brigando, enfim, uma 

representação agressiva, insensível, o estereótipo do machão. Portanto, percebe-se uma 

estereotipação tanto nas representações masculinas quanto nas femininas, o que reforça, 

de certa forma, as desigualdades de gênero. Com isso, a escola deixa de ser um 

ambiente de transformação, evolução e mudança, para ser um difusor de desigualdades 

e preconceitos sociais.    

Além das ilustrações, algumas palavras e termos também aparecem 

frequentemente no conteúdo desses livros e servem para reproduzir e validar o 

preconceito presente na sociedade. Assim, os termos aparecem como afirmação e 

legitimação das imagens expostas. Discutiremos essa questão mais adiante. 

2.3  A IDENTIDADE ATRIBUIDA A MULHER NOS LIVROS DIDÁTICOS 

   O livro didático, com o passar dos anos, foi se caracterizando como uma 

fonte de pesquisa, tanto para professores/as e alunos/as, é o que expõe DIRLH (1999) 

“O livro didático constitui-se hoje não só numa fonte de consulta pessoal para o 

professor – às vezes a única –, mas também no maior instrumento de popularização do 

conhecimento histórico” (DIRLH, 1999, p. 33). Desta forma, esses livros que são 

adotados por professores/as como instrumento de estudo para as aulas, mostram muita 

das vezes a mulher na sociedade em desvantagem comparada ao homem. 

     Esse instrumento de ensino (livros didáticos), capaz de reproduzir valores, 

constrói discursos preconceituosos sobre o gênero feminino e exibi a identidade 

atribuída à mulher na sociedade, estigmatizando-a como: esposa, dona de casa ou 

professora, apagando suas demais capacidades. Diante desse ponto podemos perceber a 

posição hierárquica de poder que o gênero masculino desempenha se compararmos ao 

sexo feminino. Logo, essa problemática é vista com grande recorrência nos exemplares 

de cada coleção investigada, o que se pode afirmar que a invisibilidade das mulheres 

nesses textos geralmente nos direciona a uma linguagem genérica do sexo masculino 

que favorece a exclusão e a construção de estereótipos femininos e masculinos.  
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    A forma como é exposta a identidade feminina nos exercícios, nas leituras e 

imagens dos livros analisados inseri a mulher em uma atmosfera marxista, pois, no que 

concerne a língua o fato de empregar o masculino para referir-se a ambos os gêneros, 

não usando itens lexicais flexionados no gênero feminino quando for necessário é o 

mesmo que impor que a linguagem é usada por poderosos (homens) para oprimir seus 

supostos subordinados (mulheres).  

    Para Richardison (2007, p. 231), “a leitura superficial do material consiste 

em uma leitura que permite um contato inicial com o material, para conhecer a estrutura 

da narrativa, ter as primeiras orientações e impressões em relação à mensagem dos 

documentos”. Assim, o trabalho de esboçar crítica sobre os discursos ideológicos 

inseridos nos livros didáticos de Língua Portuguesa analisados quanto ao gênero 

feminino é relevante, pois, se constituem em vertentes que refletem e reproduzem as 

desigualdades entre o discurso de mulheres e homens nos materiais de investigação, 

podendo incentivar de certa forma a estereótipos e sexismo.  

   Portanto, a atribuição de uma identidade ao gênero feminino nos faz refletir 

que os/as professores/as busquem observar a linguagem verbal e não verbal no material 

utilizado em sala de aula, pois muitas vezes é a única forma de representação que os/as 

alunos/as possuem. 

2.2  COMPARAÇÃO DOS PAPÉIS DESEMPENHADOS PELO GÊNERO 

FEMININO E MASCULINO 

Podemos identificar claramente em tais representações os papéis 

desempenhados pelos gêneros feminino e masculino, previamente estabelecidos 

socialmente. Ou seja, a mulher vinculada sempre à constituição e manutenção da 

família, a figura doce, dócil, fraternal, passiva, frágil, sentimental, doméstica e 

comportada; e o homem responsável pelo sustento do lar, à carreira, uma figura 

agressiva, forte, racional, ousada e atrevida.  

Nos dias atuais, sabemos que os papéis sociais atribuídos tanto a mulher quanto 

ao homem se inverteram visivelmente. Isso ocorreu graças ao status que a mulher 

atingiu e vem atingindo nas últimas décadas e esse fator fez com que o homem se 

adaptasse a evolução feminina e passasse a dividir as atividades atribuídas 

anteriormente à figura feminina e vice-versa. No entanto, a maioria dos autores de livros 

didáticos ao invés de acompanharem essa evolução e aplicá-la ao ensino, adicionando-a 

ao conteúdo didático dos livros, acaba por reproduz o retrocesso, repetindo o 

preconceito e as desigualdades entre os sexos.  
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2.3  A GENERALIZAÇÃO DE SUSTANTIVOS PARA REFERIR-SE AO 

GÊNERO FEMININO E MASCULINO 

Além das imagens, outros fatores instigantes contidos nos livros didáticos 

geram discussão e alimentam o preconceito com relação às questões de gênero, como o 

uso de determinados substantivos generalizados que acabam por “apagar” a presença 

e/ou imagem feminina ao serem utilizados em orações e expressões pelos locutores. Tal 

atitude faz com que se reproduza cada vez mais o preconceito na língua, acarretando um 

aumento dessa incidência, ao invés de uma diminuição ou extinção, além de um 

apagamento e inferiorizaçao do gênero feminino. Dessa forma, como a escola pretende 

reverter esse quadro, se o próprio livro didático, que na maioria das instituições de 

ensino é a base e a única ferramenta de professores e professoras no processo de 

aprendizagem de seus alunos e alunas, reproduz estereótipos e preconceitos com relação 

à imagem feminina, estigmatizando a mulher e distorcendo a realidade. 

Sobre a linguagem inclusiva na legislação e documentos oficiais, o projeto de 

autoria da deputada Iara Bernardi art.101, plc nº102, de 2002 diz: O inciso I busca 

explicitar o conceito de linguagem inclusiva com os seguintes dizeres: a utilização que 

designem o gênero masculino apenas para referir-se ao homem, sem que seu alcance 

seja estendido à mulher. No inciso II, busca-se avançar na explicitação de tal conceito, e 

postula-se que nos textos escritos ou falados, toda referência à mulher deverá se feita 

expressamente utilizando-se, tanto o gênero feminino como o gênero masculino. Assim, 

as questões discutidas neste projeto tentam por em prática algumas questões, 

relacionadas com os direitos das mulheres, com o intuito de desmistificar e mudar 

alguns conceitos de tratamentos preconceituosos dirigidos a mulher com relação ao 

homem perante a sociedade brasileira, sendo necessária a construção de ideologias e 

movimentos para o comprimento da constituição nacional. 

Ainda não conseguimos detectar muitos avanços na escrita dos livros didáticos, 

pois a construção de substantivos, numerais, adjetivos, artigos e pronomes se designam, 

na maioria dos casos, ao gênero masculino, mesmo ao se referir a ambos os sexos, 

ficando óbvio o não cumprimento do PLC 102 de 2002, que estabelece a distinção 

linguística perante o sexo masculino e feminino. Dessa maneira, seria coerente que 

todas as expressões explicitassem tanto o sexo masculino como o feminino, conforme a 

situação. Então, expressões como: “O professor deverá formar círculos com os 

alunos.”, por exemplo, devem ser exposta assim: “o professor e a professora deverão 

formar círculos com os alunos e as alunas”. Ou seja, deve-se deixar marcado 

explicitamente na expressão que o locutor se refere a ambos os gêneros.  
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Para Bechara (2009), aproximações semânticas entre palavras, a influência da 

terminação, o contexto léxico em que a palavra funciona e a própria fantasia que 

moldura o universo do falante, tudo isso representa alguns dos fatores que determinam a 

mudança do gênero gramatical dos substantivos. 

3. ANÁLISE DO CORPUS 

   A pesquisa foi realizada através da análise de livros didáticos (1º ao 5º anos) 

de Língua Portuguesa do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, aprovados pelo PNLD 

(Programa Nacional Do Livro Didático). Selecionamos cinco coleções distintas: De 

olho no futuro, Um Jeito de Aprender, Viver e Aprender, Porta Aberta e Conhecer e 

crescer. De cada coleção foi escolhido um exemplar para ser analisado. Detemos a 

atenção em observar as imagens e os discursos de alguns exercícios relacionados ao 

gênero feminino e masculino presentes nos livros didáticos. De início, foi realizada uma 

leitura superficial do corpus da pesquisa, depois de algumas discussões, refletimos a 

cerca do papel atribuído ao sexo feminino e masculino nos fragmentos em questão.  

  Nosso objetivo principal nessa etapa de tabulação de dados foi verificar as 

coleções que remetem a estereótipos do gênero feminino, o ano (antiga série), a editora 

e o ano em que foram aprovados pelo PNLD. 

 

Autores Coleções Editoras Anos 
PNLD 
(ano de 
avaliação) 

Páginas 

Dirce Guides de 
Azevedo 

Um Jeito de 
Aprender 

FTD 2° ano 2003 
110, 111, 

241, 300, 301 
Cloder Rivas Martos e 
Joana D’ Arque G. 
Aguiar 

Viver e Aprender Saraiva 3º ano 2004 38, 52 

Cássia Leslei Garcia, 
Marcia Paganini 
Carequia e Maria 
Aparecida Almeida 

De Olho no 
Futuro 

Quinteto 
editorial 

4º ano 1996 
31, 47, 66, 
99, 140, 200, 

206 

Isabella Carpaneda, e 
Angiolina Bragança 

Porta Aberta FTD 4° ano 2008/2009 230, 231 

Isabella Carpaneda, e 
Angiolina Bragança 

Porta Aberta FTD 5° ano 
2007/2008 
e 2009 

82, 92, 192 

Cristiane Buranello 
Conhecer e 
Crescer 

 2º ano 
2010/2011/

2012 
63, 111, 189, 

190 

Quadro 01: Livros didáticos de Língua Portuguesa analisados  
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� A representação do feminino/masculino e os papéis sociais atribuídos aos 

sexos presentes nos livros coletados: 

 Infância; 

        

As imagens destacadas acima mostram claramente uma imagem estereotipada 

dos sexos representando o sujeito em sua fase infantil. Cada imagem foi extraída de 

uma coleção distinta, isso nos revela como as representações se assemelham e a visão 

compartilhada desses autores sobre o gênero nessa fase. Como bem podemos observar a 

menina sempre aparece de vestido ou saia, de laço ou arco no cabelo e exercendo 

atividades atribuídas ao sexo feminino, como pular corda. Tais traços são para 

demonstrar a passividade e a doçura atribuídas à figura feminina, reforçando assim esse 

estereótipo. Já o menino, é sempre ilustrado de forma mais ativa e sempre em constante 

atividade, considerada “masculina”, é claro. 

• Âmbito familiar; 

     

 

   

   

Bem, no que diz respeito ao âmbito familiar, notamos uma maior quantidade de 

ilustrações e todas reproduzindo o mesmo preconceito e estereótipo com relação ao 

gênero feminino e masculino, como bem apontam as ilustrações elencadas. Nesse 

ambiente, a mulher é representada sempre como doméstica e mãe, ou seja, ligada aos 

afazeres do lar e da família. Já o homem, por sua vez, por mais que esteja, raríssimas 
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vezes, ajudando a esposa nesses afazeres – o que ocorre somente em coleções mais 

recentes –, aparece com a mão no bolso ou trabalhando fora, conforme a situação.  

• Profissão; 
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No que diz respeito ao trabalho fora de casa e as profissões atribuídas aos 

sexos, observamos uma enorme inferiorização e estereotipação do gênero feminino, 

como bem destacam as imagens e o exercício acima. Aliás, esse foi o aspecto que mais 

mostrou distanciamento da realidade e que mais afirmou o estereótipo feminino, já que 

deixa claro que a mulher só poder seguir carreira em profissões caracterizadas como 

“femininas”, ou seja, professora, enfermeira, secretaria, etc. Já o homem, além de 

também se destacar nesse quesito, ocupando posições de status na profissão, aparece 

sempre nas representações ocupando cargos considerados como “profissões masculinas” 

e de alto prestígio social. Dessa forma, notou-se que em nenhuma das coleções 

analisadas, expõem a mulher exercendo um cargo mais elevado ou considerado 

“masculino”, como médico ou advogado, por exemplo.  

• Campo/ cidade; 

 

 
    A relação campo/cidade além de reafirmar alguns estereótipos já mencionados 
anteriormente como o da doméstica (que mostra a mulher sempre responsável pelos 
afazeres domésticos e pela família) e o da menina (representada sempre de lacinho e 
vestidinho, reafirmando o estereótipo do “sexo frágil” atribuído a figura feminina), 
apresenta mais alguns bem conhecidos que seria o da vovó – que sempre é representada 
de coque no cabelo, de avental ou de bengalinha na mão, de xale ou na cadeira de 
balanço ou ainda, na cozinha preparando alguma guloseima para os netinhos ou 
simplesmente, cuidando dos afazeres da casa – e o estereótipo do homem rural, 
reafirmado nas ilustrações pelas vestimentas e comportamentos sempre muito simples e 
rudes. 

 

• Esportes e/ou atividades; 
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No fator esporte ou atividades físicas, observamos uma pequena evolução nas 

representações, como bem se observa na primeira figura onde aparecem meninas e 

meninos praticando um esporte considerado “feminino” como o vôlei. Mas, alguns 

ainda apresentam retrocesso nesse sentido, como bem destaca a ultima ilustração, pois 

divide os esportes em gêneros pelos uniformes. Assim, esportes como futebol ou futebol 

americano, nunca são representados por uma figura feminina, sempre é masculina, 

assim como o tênis é representado por uma figura feminina, nunca masculina. 

 

 

4. RESULTADOS: 

 

    Podemos verificar que a coleção elencada na tabela em primeiro estudo 

observou os exemplares da coleção Um Jeito de Aprender da editora FTD (2º ano) e 

aprovada pelo PNLD no ano de 2003; e Viver e aprender da editora Saraiva (3º ano) e 

aprovada no PNLD no ano subsequente, 2004, nesses exemplares são inserido um 

discurso machista no qual, apenas o gênero masculino é utilizado para representar os 

vários tipos de esportes e as profissões. Já à mulher corriqueiramente fica em segundo 

plano sendo atribuída a imagem de dona de casa ou, quando possui alguma profissão é 

inserida na imagem de professora em várias leituras do livro. Esses dois livros 

analisados mostram evidentemente uma estereotipação com relação ao discurso/imagem 

do gênero feminino.   

     No exemplar da coleção De Olho no Futuro, da Editora Quinteto Editorial, 

do 4º ano, e sendo aprovada pelo PNLD em 2001, traz um reforço das colocações 

anteriores, acrescentando algumas imagens que inferiorizam a mulher e causam uma 

certa invisibilidade. 

     Na coleção Porta Aberta, 4° ano, da editora FTD, aprovada pelo PNLD 

(2008/2009) e do 5º ano sendo da mesma coleção, mas divergindo apenas nos anos que 

foram aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (2007/ 2008/ 2009), nota-

se que não existe uma grande diferenciação quanto à invisibilidade da mulher seja no 

esporte ou em profissões que segundo o discurso das atividades que os livros elencam, 

ou até mesmo na representação dirigindo automóveis. Sendo interessante ressaltar que 

além dessas imagens e discursos, percebe-se que as atividades e discussões propostas 

pelos livros didáticos nos remetem a substantivos masculinos como “detentores de 

poder”, capazes de generalizar masculino e feminino, tendo em vista que a Língua 

Portuguesa oferece formas e expressões que podem significar variadamente o 

preconceito ou discriminação. 
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    Desses exemplares a abordagem em estudo foi destacada progressivamente 

pelo livro da coleção Conhecer e Crescer (2°ano) da autora Cristiane Buranello, 

aprovado pelo PNLD nos anos de 2010/2011/2012, sendo um exemplar novo que 

certamente remeterá aos alunos/as futuramente, percebe-se que ao compará-lo com os 

demais discursos e imagens houve uma preocupação por parte da autora em abranger a 

diversidade de uma forma geral e positiva, pois, os conteúdos são trabalhados em torno 

de várias questões: étnico-racial, a inserção da mulher nos esportes e outras atividades e 

espaços que apenas eram destinados aos homens, no entanto, apesar da autora trabalhar 

essa temática (diversidade), continuando a análise desse exemplar encontrou-se uma 

imagem preconceituosa em relação à mulher na insistente profissão de “dona de casa” 

(esposa). Partindo desse ponto podemos elencar que os livros didáticos de Língua 

Portuguesa (1º ao 5º anos) ainda estão carregados de estereótipos femininos. E que 

apesar da evolução exposta nesse exemplar (da coleção Conhecer e crescer), em relação 

aos anos anteriores é fato que mostra que os/as autores/as de certa forma estão 

preocupados/as com as imagens e os discursos que irão servir de base para a 

aprendizagem dos/das alunos/as.  

   Para Kleiman (1989/2007), a linguagem é uma atividade cognitiva e social, 

para Bakhtin (1929) ela é resultado da interação entre os interlocutores. Assim, pode-se 

dizer que é papel da escola fornecer propostas de ensino que privilegiem o contexto 

social, as atividades que contribuam para um aprendizado dos/das alunos/as que possam 

ir além dos limites do livro didático (1º ao 5º anos) do Ensino Fundamental.  

Contudo, apesar de o livro didático ter avançado nos últimos anos no que se 

refere a gênero, nas coleções analisadas, notamos que este apresenta ainda nos 

exercícios, leituras, imagens e propostas de discussão e dinâmicas, uma linguagem que 

contribui para formação de alunos/as preconceituosos quanto ao gênero feminino. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa análise, além de perceber que os livros didáticos podem reforçar 

identidades como se estas fossem de todo um grupo social, notamos que as imagens 

trazidas por esses manuais “representam práticas sociais muitas vezes exigidas como 

comportamentos adequados e esperados em meninos e meninas”. Além disso, as 

práticas sociais masculinizantes e feminizantes, em consonância com as concepções de 

cada sociedade, que constroem o masculino e o feminino, sendo, ademais, as ilustrações 

“persuasivas e simbólicas” e portadoras de “características masculinas e femininas que, 

de certa forma, parecem imutáveis ou intransponíveis, produzindo a impressão de que 

existe uma única forma de ser mulher e de ser homem”.  
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Contudo, ao utilizar-se desses manuais de ensino na aprendizagem dos 

indivíduos, a escola, acaba por reproduzir esses estereótipos que estigmatizam a 

imagem da mulher e enaltecem a figura masculina, gerando desigualdades entre os 

sexos e inferiorizando o gênero feminino, além de dividir os papéis sociais, categorizar 

as atividades e profissões em masculinas ou femininas. Diante disso, é necessário que 

esses materiais didáticos sejam extintos nas escolas para que novos sejam adotados. 

Aqueles que respeitem as diferenças, as desigualdades, as particularidades de cada 

sujeito e explicite isso de forma clara e objetiva em seus conteúdos, com o intuito de 

reverter o quadro da educação atual, a fim de respeitar as transformações da sociedade, 

formar bons cidadãos e basear o ensino na realidade, e não a distorcer. 
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