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RESUMO 

 

São as problemáticas que envolvem currículo, gênero e livros didáticos (doravante LD) de 

língua portuguesa que tomamos como nossos interesses de investigação nesta dissertação. 

Buscamos aqui analisar como a categoria gênero é abordada em duas coleções de LD 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2019. Além disso, 

observamos como tal categoria se constrói nos documentos legais que regem o PNLD e nos 

critérios de inclusão ou exclusão dos editais do referido programa. Por vezes, gênero é 

abarcado em critérios de cidadania e de Direitos Humanos. Outras, vem explicitamente 

associado à mulher e às suas relações com o que é construído sobre os modos de ser feminino 

e masculino. Para empreender as análises, observamos como as imagens das coleções de LD 

trazem as brincadeiras, brinquedos e vestimentas para feminilidades e masculinidades; as 

profissões e demais demandas generificadas; bem como as subjetividades genitoras e os 

modelos de família encontrados nesses artefatos. Observamos, também, os textos, exercícios e 

orientações ao docente presente no manual do professor; os documentos legais que 

regulamentam o PNLD e os editais disponíveis para consulta eletrônica, compreendendo o 

período de 2006 a 2020. A partir da análise, percebemos nos textos legais e editais o caráter 

geral e pouco característico sobre as questões de diversidade de gênero, pois além de estar em 

reduzidos itens, compartilham espaço com outras categorias analíticas, tais como raças e 

etnias. Já nos LD propriamente ditos, permanece a contínua cobrança de desempenhos 

diferenciados para meninas e meninos, assim como as técnicas diferenciadas utilizadas para 

governá-los. 

 

Palavras-chave: Currículo; Gênero; Livro Didático. 
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ABSTRACT 

 

It is the issues involving curriculum, gender and textbooks (hereinafter LD) in Portuguese that 

we take as our research interests in this dissertation. We seek here to analyze how the gender 

category is addressed in two LD collections approved by the National Textbook Program 

(PNLD) of the year 2019. In addition, we observe how such a category is constructed in the 

legal documents that govern the PNLD and in the inclusion criteria or exclusion from the 

public notices of that program. Sometimes gender is included in citizenship and human rights 

criteria. Others are explicitly associated with women and their relationships with what is built 

on the ways of being female and male. To undertake the analysis, we observed how the 

images in the LD collections bring games, toys and clothing for femininities and 

masculinities; professions and other gendered demands; as well as the parenting subjectivities 

and family models found in these artifacts. We also observe the texts, exercises and guidelines 

for the teacher present in the teacher's manual; the legal documents that regulate the PNLD 

and the notices available for electronic consultation, covering the period from 2006 to 2020. 

From the analysis, we perceive in the legal texts and notices the general and uncharacteristic 

character on the issues of gender diversity, because besides of being in reduced items, they 

share space with other analytical categories, such as races and ethnicities. In the LDs, on the 

other hand, there remains a continuous demand for differentiated performances for girls and 

boys, as well as the different techniques used to govern them. 

Keywords: Curriculum; Gender; Textbook. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Não seja o de hoje. 

Não suspires por ontens... 

Não queiras ser o de amanhã. 

Faze-te sem limites no tempo” (Cecília Meireles) 

 

Desde muito cedo, as pessoas aprendem os modos adequados de ser mulher e de ser 

homem e isso acontece de diferentes maneiras e em diferentes lugares, seja em casa, com a 

família, ou na escola, em espaços de lazer, através das mídias e tecnologias, entre outras 

atividades. Em âmbito familiar, as diferenças de gênero são percebidas desde o modo de 

vestir, na escolha dos brinquedos, na decoração dos quartos e nas tarefas domésticas. A mídia, 

por sua vez, induz “modos de ser, estar e fazer considerados adequados e desejáveis” 

(PARAÍSO, 2002, p. 96) para os diferentes gêneros por meio de jornais impressos, televisão, 

filmes, internet e publicidade. 

No currículo e no espaço da escola, suas práticas e artefatos (e aqui se incluem os 

livros e materiais didáticos), além de expressarem desigualdades de gênero, as instituem a 

partir de gestos, condutas e expressões aí produzidos e que vão sendo incorporados pelas 

pessoas durante todo o percurso escolar. O espaço escolar não é apenas um espaço no qual os 

diferentes gêneros circulam, mas, acima disso, um local onde as diferenças, desigualdades e 

ideias conservadoras são produzidas, e que também podem e devem ser questionadas. 

Os currículos reafirmam as subjetividades através de moldes padrão de feminilidades e 

masculinidades, reiterando marcas aceitas na sociedade. E para que essas subjetividades 

desejáveis sejam produzidas, são utilizadas inúmeras estratégias a fim de garantir o controle 

sobre a sexualidade das crianças, sobre seus corpos e o disciplinamento de suas condutas. 

Percebe-se que os discursos que permeiam currículos escolares operam de modo que as 

crianças saibam como devem proceder, como devem se vestir e se comportar e a quem devem 

obedecer.  Vale ressaltar que apesar de os currículos ainda reafirmarem normas hegemônicas 

em relação aos gêneros, percebemos alguns avanços em relação ao reconhecimento da 

diversidade e da diferença, ainda que ligadas à tolerância e ao respeito, e que, também, 

sempre existem conflitos, escapes e resistências ao que é ensinado.  

Exatamente por esse papel importante que a escola e o currículo exercem na produção 

de sujeitos generificados é que tomamos os livros didáticos (LD) como objeto desta 

dissertação, em especial os livros didáticos de língua portuguesa das séries iniciais do ensino 

fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019. A escolha 

área de língua portuguesa se justificou por essa ser minha área de formação e especialização. 
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Ressalto com isso que, no tempo em que fui estudante, o gênero não era abordado para além 

dos sentidos específicos da área, sendo associado exclusivamente como referência a gêneros 

textuais, do discurso ou literários. Tanto no curso de Letras Português licenciatura, que cursei 

na Universidade Federal de Sergipe (UFS), entre os anos de 2001 a 2005, quanto na 

especialização em Língua portuguesa, cursada em uma instituição particular daqui de Aracaju, 

no ano de 2009, nenhum dos componentes curriculares ou conteúdos por eles abordados 

faziam a mínima menção que seja à categoria gênero como construção sócio-histórico-cultural 

que vai além da condição estabelecida biologicamente através do sexo masculino ou 

feminino, e que, repetida de modo performativo, se tornam “reencenação e nova experiência 

de um conjunto de significados estabelecidos socialmente” (BUTLER, 2010, p. 200). 

Logo após a conclusão do curso de graduação, trabalhei como professora de educação 

básica de língua portuguesa em um projeto que tinha parceria do Governo Federal com a 

Prefeitura Municipal de Aracaju, entre os anos de 2006 a 2009. Denominado Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), tal projeto era destinado a jovens com 18 a 29 

anos residentes em áreas urbanas que, por diversos motivos, não tinham concluído o ensino 

fundamental. Esta foi a minha primeira experiência profissional e, a partir dela, tiveram início 

as minhas inquietações relativas à categoria gênero, principalmente quando alunos/as 

transexuais expressavam a vontade de ser chamados/as pelo nome social, durante a chamada, 

quando eram barradas em banheiros femininos, no caso das mulheres trans, ou, ainda, quando 

as mulheres se diziam incomodadas com a presença de homens trans no mesmo banheiro 

utilizados por elas, já que em ambos os casos, a orientação era que cada pessoa frequentasse o 

local adequado ao seu sexo biológico. 

Diante disso, percebi que não havia sido preparada para tais situações cada vez mais 

presentes no nosso cotidiano, além de reafirmar o quanto os currículos educacionais são 

carentes dessas discussões e abordagens, que poderiam ter melhor contribuído para minha 

atuação diante dessas questões. Aliando-se a isso, quando meu filho Gabriel, hoje com seis 

anos, iniciou as atividades na escola, sempre expressava (e ainda expressa), durante diálogos 

ou brincadeiras, que cor rosa é de menina e azul, de menino, ou ainda, quando sempre diz nas 

brincadeiras que a disputa é “meninas contra meninos”, ou ainda, quando diz que não gosta 

“de brincar com meninas, porque elas são chatas”, mais inquietações em mim foram 

emergindo. Provavelmente, isso é uma reprodução do discurso que ele ouve na escola, a partir 

do qual, mesmo se perceber, professores/as segregam, dividem, hierarquizam meninos e 

meninas, reiterar heteronormatividades, construir performatividades de gênero. 
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De volta à UFS em 2011, como servidora lotada na Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), especificamente no Departamento de Apoio Didático-Pedagógico (DEAPE), 

passei a ter contato com palestras e eventos que abordavam a temática de gênero e 

sexualidade e, em 2018, ao tomar conhecimento das vagas institucionais para o mestrado na 

linha de pesquisa Educação, comunicação e diversidade, tive a percepção de que a partir dali 

eu poderia discutir as questões que estavam inquietas em mim, debater e pensar sobre a 

temática de gênero e me debruçar em autoras/es que pudessem me fazer problematizar tais 

questões e anseios. 

A importância em examinar livros aprovados pelo PNLD, por sua vez, se ancorou, 

sobretudo, ao perceber a imensidão do programa PNLD a partir da distribuição de LD para 

todas as escolas públicas do Brasil, bem como na forte influência que os LD têm na 

construção do conhecimento, influenciando significativamente a formação de pessoas em todo 

o país, apesar das opressões de gênero que tem marcado nossos dias de maneira muito mais 

recorrente. Cardoso (2018, p. 93) afirma que o PNLD cravou suas marcas no território 

curricular, pois, quando estipula os critérios a serem avaliados nas obras, ao “delinear certos 

objetivos a serem alcançados pelas editoras e elaborar a apresentação das coleções didáticas 

aprovadas para escolha, tal Programa define o que é e o que não é autorizado a circular via 

Livros Didáticos (LD) nas escolas públicas brasileiras”. Além disso, o LD é apontado “como 

o instrumento que orienta o conteúdo a ser administrado e como o principal material 

pedagógico na escola pública brasileira” (CARDOSO, 2018, p. 93), o que faz com que a ação 

do referido programa assuma imenso alcance, uma vez que ele “avalia, seleciona e regula 

saberes e subjetividades nos currículos endereçados a estudantes e docentes no maior mercado 

de LD do mundo” (CARDOSO, 2018, p. 93). 

Em relação ao PNLD 2019, a distribuição de LD visava atender professores da 

educação infantil e a todos os estudantes e professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, além de repor os livros consumíveis para os estudantes e professores dos anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, bem como os livros adicionais consumíveis e 

reutilizáveis para cobrir acréscimos de matrículas para os alunos de todas as séries do ensino 

fundamental e ensino médio. Esses dados foram contabilizados como mostramos no quadro 

abaixo
1
: 

ETAPA DE 

ENSINO 

ESCOLAS 

BENEFICIADAS 

TOTAL DE 

EXEMPLARES 

VALOR DE 

AQUISIÇÃO 

                                                           
1
 Dados encontrados em https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-

estatisticos, acesso em 13/05/20 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos
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Educação Infantil 74.409 646.795 R$ 9.826.136,60 

Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 
92.467 80.092.370 R$ 615.852.107,23 

Anos Finais do 

Ensino Fundamental 
48.529 24.523.891 R$ 224.516.830,94 

Ensino Médio 20.229 20.835.977 R$ 251.830.577,40 

Total Geral 147.857 126.099.033 R$ 1.102.025.652,17 
Quadro 01: Dados estatísticos / Fonte: FNDE/PNLD 

O alcance do PNLD é enorme e, a partir dos LD que ele avalia e distribui, são 

veiculadas informações e discursos sobre inúmeros assuntos, e, também sobre as relações de 

gênero. A partir de tais discursos, o ser humano reflete, transforma a realidade, dá sentido ao 

mundo que o rodeia, constrói suas subjetividades. A educação, portanto é um potencial 

veículo de discussões, percepções e possibilidades de ressignificações sobre os modos de ser e 

estar no mundo, embora tal área seja alvo de propostas que coíbem e retrocedem para que a 

mesma permaneça como um campo normalizador e disciplinador, voltado para a perspectiva 

da heteronormatividade. Sobre os retrocessos na educação, Eliane Brum (El País, 2017), parte 

da assertiva que, 

Depois da corrosão da educação pública produzida pela ditadura civil-

militar (1964-1985), a resposta dos governos democráticos que vieram a 

seguir foi insuficiente para a urgência do problema. Houve avanços 

significativos em algumas gestões, como a de Fernando Henrique Cardoso e 

de Luiz Inácio Lula da Silva, mas muito menores do que seria necessário 

para uma mudança que produzisse transformação estrutural. E, como todo 

vazio acaba sendo ocupado, ressurgiu o velho engodo embalado em papel 

novo e disseminado para milhões de seguidores nas redes sociais: o 

problema da escola pública é “moral” – e “de doutrinação ideológica”. 

Percebendo o risco, era preciso ocupar. Isso fica explícito no momento em 

que os estudantes tomam o partido da escola pública e restauram o valor da 

política, mas são duramente reprimidos não só pela polícia, mas também 

pelas milícias de ódio em defesa do projeto nomeado “Escola Sem Partido”. 

 

Projetos a exemplo do Escola Sem Partido (EsP), composto por pais e alunos que se 

dizem conta a doutrinação ideológica nas escolas, além da famigerada “Ideologia de Gênero”, 

termo que veio à tona com força durante as últimas eleições, foram tomados como bandeiras 

de campanha do atual presidente e surgiram como reação conservadora aos avanços em 

políticas educacionais pela igualdade de gênero. Em 2017, por exemplo, a regra do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) que previa nota zero à redação que ofendesse princípios 

dos Direitos Humanos foi entendida pelo desembargador federal como violação da liberdade 

de manifestação do pensamento, ao avaliar pedido do EsP. Na decisão, posteriormente 

mantida pela Ministra do Supremo, foi defendido que não existe uma base epistemológica, 

http://brasil.elpais.com/tag/dictadura_brasilena/a
http://brasil.elpais.com/tag/dictadura_brasilena/a
http://brasil.elpais.com/tag/fernando_henrique_cardoso/a
http://brasil.elpais.com/tag/luiz_inacio_da_silva/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/11/politica/1449854456_017857.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/22/politica/1466631380_123983.html
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impondo-se o respeito ao „politicamente correto‟, nada mais do que um „simulacro 

ideológico‟ dos direitos humanos propriamente ditos”
2
.  

O EsP tenta criar mecanismos que impeçam os professores de transmitir aos alunos 

suas concepções morais e políticas, isto é, uma espécie de mordaça que opera para que não 

seja possível que os docentes possam transmitir a seus alunos suas visões de mundo. E a 

“ideologia de gênero” ainda é utilizada para que a base conservadora impeça atividades que 

falem sobre as questões de gênero e assuntos relacionados – como sexualidade – nas escolas. 

Normalmente, os que comungam desse sentido negativo dado ao termo, temem que a 

abordagem dessas questões nas escolas ocasionem o enfraquecimento dos valores da “família 

tradicional brasileira”, ou que as discussões das questões de gênero e sexualidade na escola 

induzam crianças a serem homossexuais ou transexuais. Tais grupos discordam que o gênero 

seja construído socialmente, acreditando, portanto, que o sexo biológico define tanto o gênero 

quanto a sexualidade da pessoa, assumindo, assim, a hegemônica heterossexualidade como 

“normal” e “natural”. 

 Caldeira (2018, p. 57) observou o que ela mesma chama de Técnica do apagamento, 

na qual “questões relativas ao gênero parecem não ganhar asas nas políticas de alfabetização”, 

de modo que, especialmente em Língua Portuguesa, garantir a apropriação do sistema de 

escrita e “conhecimentos e saberes relativos ao aprender a ler e a escrever ganham destaque 

no currículo de formação docente”. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as questões de 

gênero são contempladas quando, através da linguagem, permite-se “problematizar os 

preconceitos sociais que podem permear textos orais e escritos”, já que “a linguagem e os 

textos são considerados veículos que podem carregar consigo preconceitos de diferentes 

ordens (de gênero, raciais, culturais, de geração, etc.)” (CALDEIRA, 2018, p. 58). 

Diante de tantos retrocessos e desse governo Federal amparado pela vertente do 

neoliberalismo e tendo como base de apoio as camadas conservadoras da sociedade, o que 

vemos são atitudes que exaltam a meritocracia, o individualismo exacerbado e a redução dos 

gastos sociais do Estado com política social, o fim de algumas secretarias, a exemplo da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
3
 – que 

tratava de direito à educação com qualidade e equidade, voltando-se para a inclusão social –, 

implicando no desmonte de serviços públicos de saúde e educação. É a supervalorização do 

capital e a negação do social, somando-se a esse panorama o desprezo pela vida e pela 

                                                           
2
 Conferir em <https://www.conjur.com.br/2017-out-26/liminar-impede-zerar-redacao-enem-ofenda-direitos-

humanos>, Acesso em julho de 2019. 
3
 Leia mais em http://www.justificando.com/2019/01/17/extincao-secadi-campo-educacao-conjuntura-atual/. 

Acesso 20/07/20 

http://www.justificando.com/2019/01/17/extincao-secadi-campo-educacao-conjuntura-atual/
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ciência. Esse governo, avança, ainda, de encontro à educação pública, se posicionando contra 

a ciência e tecnologia, cortando bolsas de pesquisas
4
 e atacando as ciências sociais e humanas, 

além de emitir frequentemente opiniões contra os servidores públicos, congelando salários e 

suspendendo benefícios. Além disso, retirou-se da política de Direitos Humanos as ações 

destinadas à garantia de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e demais grupos 

LGBTQI+, além de presenciarmos atitudes de censura à imprensa e ao cinema, entre outas 

coisas. 

A noção desconstrucionista de gênero permite a desnaturalização dessas práticas 

tomadas como neutras e imparciais, e as pesquisas pós-críticas em educação percebem que “a 

escola é atravessada pelos gêneros, sendo impossível pensar sobre a instituição sem que se 

lance mão das reflexões sobre as construções sociais e culturais de masculino e feminino” 

(LOURO, 2001, p. 89), de maneira que suas práticas a todo tempo precisem repetir tais 

construções de maneira performativa, como que para reafirmá-las. Tomando como norte a 

perspectiva dos estudos pós-críticos, uma perspectiva opostas às verdades que se pretendem 

únicas, universais, absolutas e totalizantes e que a opera com o transitório e provisório, em 

especial no que diz respeito à produção das subjetividades de gênero, percebemos que as 

práticas curriculares estão envolvidas no processo de produção de subjetividades 

generificadas das pessoas, e que estes mecanismos sociais presentes na educação de crianças 

influenciam na maneira como são inscritos seus corpos e como são normalizados, 

disciplinados, regulados e controlados comportamentos, posturas e saberes. 

Alicerçado nos argumentos de Scott (1995), Butler (2000; 2010), Stephanou (1998), 

Popkewitz (1994; 2001), Louro (2001; 2010; 2015), Paraíso (2002; 2004; 2010a; 2010b; 

2014; 2015; 2016; 2018), Meyer (2000; 2004; 2014; 2018), entre outros, nosso estudo se 

apropria do conceito desconstrucionista de gênero como “elemento constitutivo de relações 

sociais com base nas diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1995, p. 86), como “os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado” (Butler, 2010, p.24), uma vez que , 

segundo esta autora, o gênero é a inscrição cultural de significado em um sexo dado 

previamente dado. Assim, tomamos gênero como “construto sociocultural e linguístico, 

produto e efeito das relações de poder” (MEYER, 2004). Além disso, tomamos o currículo 

como tudo aquilo que advém das salas de aula, de influências familiares, da mídia e seus 

personagens, bem como dos professores e seus processos formativos. Currículo é um “artefato 

cultural que ensina, educa e produz sujeitos, que está em muitos espaços desdobrando-se em 

                                                           
4
 Leia mais em https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/03/politica/1567542296_718545.html. Acesso em 

13/05/20 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/03/politica/1567542296_718545.html
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diferentes pedagogias” (PARAÍSO, 2010a, p. 11), para diferenciar e hierarquizar as pessoas 

desde muito cedo. “Aquilo que os estudantes têm oportunidade de aprender na escola, oculta 

ou explicitamente, bem como aquilo que não lhes é oportunizado, porque excluído, 

constituem o currículo” (STEPHANOU, 1998, p. 21). 

Assim, assumimos aqui o escopo precípuo de analisar as relações de gênero 

apresentadas em duas coleções de LD de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2019, 

além de identificar conceitos e pressupostos relacionados às categorias de gênero e 

sexualidade utilizadas na produção do currículo de ensino de línguas do Ensino Fundamental 

I; avaliar as orientações oferecidas ao docente através do Manual do Professor (item exigido 

nos editais do PNLD) e sua relação com a generificação do currículo e discutir como as 

relações de gênero apresentadas nos livros didáticos de língua portuguesa aprovados no 

último PNLD atuam nas subjetividades dos discentes. 

O recorte que analisamos referem-se às obras destinadas aos anos iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) aprovadas no edital do PNLD 2019 – um processo iniciado em 

novembro de 2017, com abertura do edital e seleção de obras estendidas ao longo de 2018 

para que os docentes envolvidos pudessem escolher as coleções de sua preferência através do 

Guia do Livro Didático, cuja chegada das obras às salas de aula ocorreu no ano de 2019. As 

duas coleções foram escolhidas aleatoriamente, tomando-se o cuidado em escoher obras de 

editoras diferentes. São elas: Ápis – Língua Portuguesa – Editora Ática e Buriti Mais – 

Português – Editora Moderna. Cada coleção é composta de cinco exemplares do manual 

digital do professor, que traz em seguida, o exemplar do LD. Além desse LD, analisamos, as 

orientações ao professor – frisando que o manual a ele destinado não deve ser tomado como 

livro-resposta, mas precisa conter informações que agreguem valor à atualização do docente, 

auxiliando-o no planejamento das atividades pedagógicas – bem como o Guia do Livro 

Didático e o Edital do PNLD 2019. 

Os métodos de pesquisa adotados neste projeto tiveram uma natureza qualitativa, cuja 

abordagem é guiada por um processo de obtenção de dados descritivos mediante o objeto de 

estudo.  Foi feita uma análise de cunho descritivo e explicativo a partir da interpretação 

iconográfica e textual, e atribuição de significados às relações de gênero encontradas nas 

figuras, textos e exercícios dos LD de Língua Portuguesa. Sobre isso, observamos, outrossim, 

as orientações dos LD, manuais do professor, guia do LD e edital do PNLD e as influências 

desse material na construção de subjetividades, além de identificarmos conceitos e 

pressupostos sobre gênero e sexualidade utilizadas na produção do currículo de ensino de 

línguas do Ensino Fundamental I. 
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A partir disso, observamos como as relações de gênero, seus conceitos e pressupostos 

estão retratados nos LD escolhidos e, por fim, analisamos os resultados de maneira reflexiva a 

partir da interpretação dos textos dispostos nesses livros de língua portuguesa. Ao 

observarmos os conteúdos dos textos, imagens e exercícios dos referidos LD, tivemos uma 

espécie de mapeamento condutor a uma percepção de como essas relações de gênero vêm 

sendo apresentadas em idade escolar e de que forma são disseminados os significados sobre 

elas e assim produzidas as subjetividades. Além disso, observamos, também, se houve nos 

discursos dos LD alguma colaboração para a reprodução e manutenção dos preconceitos e 

desigualdades relacionadas ao fator gênero a serem disseminados no espaço escolar. 

Diante do exposto, minha dissertação se organizada em 06 seções, sendo esta a 

primeira. Na segunda, intitulada “Gênero, currículo e livros didáticos”, apresentamos o 

referencial teórico ancorado nos estudos pós-estruturalistas de gênero e de currículo, 

explicitamos os principais autores e conceitos utilizados para embasar e nortear nossa 

pesquisa, além de descrevermos algumas pesquisas recentes sobre as relações de gênero em 

livros didáticos de língua portuguesa, finalizando com os procedimentos metodológicos que 

por nós foram utilizados. 

A terceira seção é intitulada “Construção do critério gênero no Programa Nacional do 

Livro Didático (2006 a 2020)” e nela expomos as problemáticas que envolvem currículo, 

gênero e livros didáticos (LD), na qual analisamos, mais especificamente, como a categoria 

gênero foi construída nos critérios de inclusão ou exclusão em editais do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), compreendendo o período de 2006 a 2020. Inicialmente 

analisamos a construção desses critérios de avaliação até os editais de 2016; posteriormente, 

identificamos os efeitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da onda 

conservadora que influencia o panorama educacional nos regulamentos do PNLD, suprimindo 

vários termos de textos antes presentes nos editais. Em seguida, analisamos tais critérios nas 

disciplinas específicas e, por fim, tecemos algumas considerações gerais sobre a política 

curricular em questão.  

A quarta seção é intitulada “Gênero nas imagens dos livros didáticos de língua 

portuguesa: das brincadeiras infantis à vida adulta” e trata das imagens que analisamos nos 

LD. Inicialmente, observamos como esses LD trazem as questões de gênero através de 

vestimentas, utensílios, brinquedos e brincadeiras infantis; posteriormente, atentamos para as 

profissões, demais demandas generificadas, cenas, celebridades e personalidades são 

retratadas, e, por fim, consideramos as subjetividades genitoras e modelos de família 

exemplificados nos LD de língua portuguesa. 
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Na quinta seção, intitulada “Gênero e livro didático: textos, exercícios e manual do 

professor”, trouxemos às análises da parte textual dos LD. Nela, observamos o modo como 

estão estruturadas as coleções e a adequação das mesmas em relação à BNCC; as 

possibilidades de problematização de gênero sugeridas nas orientações ao/à professor/a; que 

demandas generificadas são trazidas em conteúdos, exercícios, textos e textos 

complementares, além de observar como o gênero foi abordado nesses mesmos textos e 

exercícios em relação às profissões, relações de afeto e modelos de família. 

Diante de tudo que até aqui expusemos, e presenciando esses tempos umbríferos 

hodiernos, é imprescindível que tomemos o conhecimento como condição para o 

desenvolvimento do país e defendamos nossas instituições públicas de ensino e pesquisa. É de 

suma importância que destaquemos o papel da rede pública de ensino (desde o ensino infantil 

ao superior) e pesquisa e, muito mais importante, que fortaleçamos a luta contra as políticas 

desse governo que se aproveita para ir adiante com seus projetos de destruição das conquistas 

sociais. Ressaltamos, ainda, em tempos nos quais existem embates realizados para arrefecer 

os direitos das minorias, continuarmos discutindo de gênero e heteronormatividade no 

currículo escolar é uma maneira de continuarmos a resistir e transgredir. 
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2. GÊNERO, CURRÍCULO E PESQUISA EM LIVRO DIDÁTICO 

A sexualidade e as relações de gênero são constituídas ao longo da vida. Há bastante 

influência da escola, e do currículo que a constitui, na vida dos seres humanos. Isso pode ser 

observado seja através das experiências vividas, de práticas, intenções e exercícios que 

demarquem desde as formas de organização e funcionamento da escola, as maneiras de ser ou 

de se portar dos sujeitos, ou, ainda, os conteúdos que tais sujeitos devem ou não aprender. A 

escola “não apenas transmite conhecimento, nem apenas as produz, mas fabrica sujeitos, 

produz identidades étnicas, de gênero, de classe” (LOURO, 2001, p. 85), assim como não 

trata de quaisquer conhecimentos; ela lida com figuras culturais que foram eleitas como 

“dignas pela sociedade de integrar o currículo” (LOURO, 2001, p. 89). 

Isso se deve ao fato de conhecimento e currículo serem tipificados por sua conexão 

com as relações de poder através do discurso, conforme Foucault (2010, p. 109-110): 

 

É no discurso que vêm a se articular poder e saber. E, por essa mesma razão, 

deve-se conceber o discurso como uma série de segmentos descontínuos, 

cuja formação tática não é uniforme nem estável. Mais precisamente, não se 

deve imaginar um mundo do discurso dividido excluído, ou entre o discurso 

dominante e dominado; mas, ao contrário, como uma multiplicidade de 

elementos discursivos que podem entrar em estratégias diferentes.  
 

Para Silva (2003, p. 168), “selecionar é questão de poder”. Desse modo, nota-se que o 

currículo educacional pondera e reproduz as “seleções”, reifica a norma e os estereótipos de 

uma sociedade mais ampla. “O poder está inscrito no currículo” (idem). Na escola, esse 

importantíssimo espaço social, lugar de vivências e formação de subjetividades, os currículos 

que dela fazem parte, seus discursos e práticas reproduzem subjetividades e desigualdades, ou 

seja, “as normas reguladoras de gênero marcam sua presença para ensinar o certo, o errado, o 

esperado, o adequado, o inadequado, o normal, o anormal, o estranho e o “abjeto” em relação 

às condutas de gênero” (PARAÍSO, 2016, p. 208). 

O ambiente escolar produz diferenças, permissividades e reitera discursos que 

justificam desigualdades por meio da reificação da norma ou do silêncio. Os discursos podem 

ser “ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de 

resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta” (FOUCAULT, 2010, p. 110). Desse 

modo, tais preconceitos e estereótipos de gênero acabam sendo reforçados por professores e 

professoras que, na prática, aplicam a oposição binária masculino e feminino ao produzir 

diferenças, distinções, desigualdades, ordenamento, classificação e hierarquização. “Educam-

se atitudes, comportamentos. Engendram-se gostos, desejos” (CARDOSO, 2011, p. 06), ou 
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seja, “a escola delimita espaços – afirma o que cada um pode ou não fazer” (LOURO, 2001, 

p. 58). 

O processo de “fabricação de sujeitos é continuado e quase sempre muito sutil, quase 

imperceptível” (LOURO, 2001, p. 63). Todas/os do contexto escolar e familiar atuam na 

elaboração de subjetividades humanas, entretanto, especialmente em âmbito escolar, a 

constituição da subjetividade de gênero parece, muitas vezes, ser feita através de discursos 

implícitos (LOURO, 2001). O corpo é educado para seguir o padrão normativo vigente e os 

desviantes da norma sofrem as punições e julgamentos sociais inerentes. Por desconsiderar as 

singularidades e tratar os diferentes como iguais, fundando-se na norma, a escola promove a 

exclusão, produz as diferenças sobre as quais os discursos produzirão efeitos. 

 

Vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que exerce sobre eles 

um poder – mestre-escola, chefe de oficina, médico, psiquiatra, diretor de 

prisão – e que, enquanto exerce esse poder tem a possibilidade tanto de 

vigiar quanto de constituir, sobre e aqueles que vigia, a respeito deles, um 

saber (FOUCAULT, 1979, p. 70). 
 

É perceptível que discursos sobre gênero vêm ganhando cada vez mais espaços em 

pesquisas da educação, bem como os livros e materiais didáticos vêm sendo amplamente 

sondados acerca de como abordam essas relações de gênero, grupos étnicos e classes sociais. 

Sob o olhar da perspectiva pós-estruturalista, podemos perceber os equívocos sobre os lugares 

que homens e mulheres ocupam na sociedade, sendo sexualidade e gênero, portanto, questões 

sociais. Diante dessas discussões, este capítulo toma como norte as questões que englobam 

currículo, gênero e livros didáticos, de modo que aqui estejam pleiteados os conceitos de 

gênero e de currículo, além de se elencar e discorrer sobre alguns estudos recentes sobre 

gênero e livros didáticos, rematando-se com a breve descrição dos procedimentos 

metodológicos empregados nesta pesquisa. 

 

2.1 GÊNERO E EDUCAÇÃO 

Se se fosse observar do ponto de vista histórico, não é errôneo dizer que as discussões 

sobre gênero e sexualidade foram um tanto silenciadas ou negadas por bastante tempo. Scott 

(1995) afirma com isso que gênero é uma agremiação recente, pois vem se consolidando 

somente a partir da década de 80 do século passado, ao ser utilizada amplamente pelas 

feministas para discorrer sobre a organização social das relações entre os sexos. Ele é um 

“elemento constitutivo de relações sociais com base nas diferenças percebidas entre os sexos” 

(SCOTT, 1995, p. 86). 
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Dias (2013, p. 245) afirma que: 

 

A adoção do conceito de gênero no âmbito dos estudos de mulheres e 

feministas tornou o gênero como campo científico. O conceito de gênero é 

compreendido como um divisor de águas para outra fase distinta da primeira 

onda do feminismo, e anunciador - de certa forma - da valorização 

significativa do diferencialismo, da afirmação política das diferenças, dos 

processos identitários e de igualdades; ou seja, o conceito chama a atenção 

para a diversidade ou as diferenças dentro da diferença.  

 

Desse modo, o conceito de gênero origina-se, então, em meio às lutas dos movimentos 

sociais, em especial do movimento feminista, que atuou na busca da equidade dos grupos 

minoritários, e passa a servir como amplo instrumento político e analítico das desigualdades 

sociais, além de ser utilizado, também, para “analisar as atribuições sociais dos corpos 

masculinos e femininos” (XAVIER FILHA, 2012, p. 169). Para Louro (2000, p.26), gênero 

abrange o “modo como as chamadas diferenças sexuais são representadas ou valorizadas; 

refere-se àquilo que se diz ou pensa sobre tais diferenças no âmbito de dada sociedade, num 

determinado grupo, em um determinado conceito”. 

Segundo Santos (2015, p. 55), “o conceito de gênero passou a ser usado com o intuito 

de afastar-se do binarismo sexual oriundo das regras naturalizadas pela biologia” e o mesmo 

“não escapa do poder regulador” no sentido problematizado por Foucault, ou seja, aquele 

poder “que se constitui historicamente e opera sobre os atos sociais e culturais” (SANTOS, 

2015, p. 57). Para Oliveira et al (2017, p. 3), “a diferença entre ser homem e ser mulher, além 

de ser marcada por um órgão sexual está atrelada a uma forma hegemônica de ser masculino e 

ser feminina”. Todavia não se pode deduzir através de marcas fisiológicas as subjetividades 

de gênero ou as subjetividades sexuais, uma vez que elas englobam um processo “muito mais 

complexo, e essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada” (LOURO, 2015, p. 14). 

Para Lauretis (1994, p. 208), o gênero é “produto de diferentes tecnologias sociais, [...] 

e de discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas 

da vida cotidiana”. Com base na perspectiva foucaultiana, ela parte do entendimento de 

gênero a partir da tecnologia de gênero, na qual a tecnologia é uma ferramenta que atua ao 

lado dos discursos e das relações de poder na produção de subjetividades. Essa tecnologia 

seria “um mecanismo que aciona técnicas, procedimentos, práticas e discursos para produzir 

sujeitos que se identifiquem como homens e mulheres, meninos e meninas” (CALDEIRA, 

2018, p. 93). Intentar gênero como uma tecnologia “significa compreendê-lo como algo que 

se constitui não por meio de aspectos biológicos, mas por meio de variadas relações de poder- 

saber, discursos, dispositivos e estratégias” (CALDEIRA, 2018, p. 93). Assim, “os corpos são 
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nomeados como femininos ou masculinos em função dos discursos que os significam dessa 

forma” (CALDEIRA, 2018 p. 93). 

Para esta autora, o entendimento de corpo problematiza a noção de que o sexo seria 

anterior ao gênero, então é como se ele fosse “aquilo que está fora da cultura e da história, 

sempre a enquadrar a diferença masculino/feminino” (NICHOLSON, 2000, p. 10). Porém, o 

sexo não é algo dado que se manteve da mesma forma ao longo da história, assim, “sexo e 

gênero não seriam, então, diferentes, mas fariam parte de uma mesma cadeia discursiva que 

atua no sentido de produzir corpos diferenciados” (CALDEIRA, 2018, p. 94). No currículo e 

nos espaços escolares, “a tecnologia de gênero opera para dotar corpos nomeados como 

femininos ou masculinos de características distintas”. Ela atua, também, “no sentido de 

utilizar certos significados que são associados a corpos femininos como fundamentais para o 

processo de alfabetização” (CALDEIRA, 2018, p. 94). 

Aqui, considera-se gênero como construção social, visto que o social e a cultura estão 

implicados com as relações individuais e sociais. Gênero seria a “condição social pela qual 

somos identificados como homem ou mulher” (LOURO, 2001, p. 80, seriam os “significados 

culturais assumidos pelos corpos sexuados” (BUTLER, 2010, p. 24); “um significado 

assumido por um corpo já diferenciado sexualmente” (BUTLER, 2010, p. 31); seria uma 

condição sócio-histórico-cultural que vai além da condição estabelecida biologicamente 

através do sexo masculino ou feminino, que necessita de uma “prática reiterativa e citacional 

pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2010, p. 154).  O gênero é 

elaborado nas relações sociais, quando as características sexuais ganham sentido e 

representabilidade, sendo o modo como se identifica dentre os locais, isto é, como a pessoa se 

vê entre as possibilidades de ser homem ou mulher, podendo ou não ser reflexo do sexo, 

sendo essa subjetividade “performativamente constituída, pelas próprias „expressões‟ tidas 

como seus resultados” (BUTLER, 2010, p. 48).  

Gênero são todas as formas de construção social, cultural e linguística implicadas em 

processos que diferenciam mulheres e homens, incluindo aqueles processos que produzem 

seus corpos para distingui-los e nomeá-los como corpos dotados de sexo, gênero e 

sexualidade. Os sujeitos se ocasionam mulheres e homens numa operação dinâmica e 

continuada desde o nascimento. Assim, nada é dado e acabado, “mas construído em práticas 

sociais feminilizantes e masculinizantes” (SCHWENGBER, 2004, p. 80). 

Para Felipe e Guizzo (2004, p. 33), o conceito de gênero refuta “a ideia de uma 

essência (masculina ou feminina) natural, universal e imutável, enfatizando processos de 

formação histórica, linguística e socialmente determinadas”. As mesmas autoras consideram 



25 
 

que tal conceito se relaciona fundamentalmente aos significados atribuídos a ambos os sexos 

em diferentes sociedades, possibilitando discutir as relações de poder entre mulheres e 

homens, situando-os como desiguais em suas múltiplas diferenças. Vale realçar que as 

concepções de gênero transmutam-se entre sociedades, momentos históricos e grupos sociais. 

Em espaços escolares, no geral não se assente ou se deixam possíveis outras formas de 

feminilidades e masculinidades, engendrando-se e reafirmando aquelas já padronizadas e 

tomadas como referência, classificando desde cedo hábitos das pessoas como adequados para 

mulheres e homens. Nesse “processo educativo, o indivíduo é educado para o controle da 

sexualidade, do desejo e para desenvolver papéis sociais ligados à masculinidade e à 

feminilidade” (DIAS, 2013, p. 237). Aí, o “divergente é visto como desviante e anormal, ou 

seja, passa a ser visto como um problema que precisa ser resolvido o quanto antes” (FELIPE, 

2000). São os também conhecidos “corpos abjetos”, isto é, “corpos deslegitimados”, que 

“deixam de contar como corpos” por não coincidirem com o “esperado para o seu sexo” 

(BUTLER, 2000, p. 169-170). 

É nesse raciocínio generificado que conduz as práticas curriculares que “meninos e 

meninas recebem tratamentos distintos e cobranças diferenciadas. Ensina-se que menino é e 

deve ser diferente de menina”. Também “admitem-se determinadas condutas de meninos que 

não se admitem das meninas. Esperam-se coisas de meninas que não se esperam de meninos. 

Classificam-se como normais e como anormais determinados comportamentos e 

desempenhos” e ainda “cobram-se desempenhos diferenciados de meninas e meninos e, então, 

usam-se técnicas diferenciadas para governar meninos e meninas nas escolas” (PARAÍSO, 

2016, p. 19). 

Segundo Meyer (2000, p. 152-153), as representações hegemônicas de gênero “fixam 

padrões nos quais se institui o que é ser homem e mulher, como se educam meninos e 

meninas e, por extensão, o que podem e devem fazer da vida”. Assim como em qualquer 

instância social, a escola é “um espaço sexualizado e generificado” (STEPHANOU, 1998, p 

87 e 88) e nela estão atuantes as concepções de gênero e sexuais que “histórica e socialmente 

constituem uma determinada sociedade” (STEPHANOU, 1998, p. 87 e 88). Com isso, as 

instituições formativas se valem de um discurso heteronormativo e “conferem inteligibilidade 

de gênero aos corpos que se conformam ou se aproximam de seus ideais, marcam e regulam 

aqueles que apresentam performance que destoam, distanciam e rompem com seus saberes” 

(OLIVEIRA et al, 2017, p. 2). 

 Para Oliveira et al (2017, p. 2),  
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Os corpos que transitam pelas fronteiras delimitadas pelas normas de gênero 

confundem, desestabilizam e questionam o modelo que é compulsoriamente 

ensinado como verdade. Quando esses corpos surgem, vários discursos são 

acionados para patologizá-los, anormalizá-los, reforçando um padrão 

heteronormativo. 

À medida que o indivíduo cresce, de acordo com Oliveira, sofre as intercorrências do 

meio social e cultural em que vive e “daí, sua condição de ser sexuado e geneticamente 

masculino ou feminino passa a ser somada a uma série de predeterminações externas, 

independente das prévias definições biológicas” (OLIVEIRA, 2004, p. 100). Mas, segundo 

Meyer et al, (1998, p. 89) o senso comum estabelece um determinado momento da vida dos 

indivíduos – “o nascimento, a adolescência ou a maturidade – como aquele em que sua 

identidade sexual ou sua identidade de gênero está finalmente estabelecida”.  

Os Estudos Culturais não entendem que o sujeito tenha uma identidade fixa ou 

permanente, pois elas estão em contínua construção e são múltiplas, mutáveis. Para Xavier 

Filha (2012, p. 170), esse processo de construção das subjetividades é um “processo dinâmico 

e ocorre em meio a vários discursos, regras e imposições”, em relação a um molde desejável 

de ser mulher ou homem em determinada sociedade. Essas relações se permeiam de jogos de 

poder que tornam possíveis estratégias de resistir a essas normas e regras e assim, os sujeitos 

“tornam-se masculinos ou femininos rejeitando, concordando, resistindo (...) enfim, como 

seres ativos face a regras e normas sociais” (XAVIER FILHA, 2012, p. 170). Essa resistência 

é intrínseca ao poder; é ela que possibilita que o poder funcione. 

As estratégias utilizadas para reforçar o hegemônico são inúmeras e, muitas vezes 

sutis. Na perspectiva dos Estudos Culturais, tais estratégias, e aqui estão incluídos os livros e 

materiais didáticos, são chamadas de pedagogias culturais e “atuam diretamente sobre os 

corpos dos sujeitos educando-os, moldando-os, governando-os” (ANDRADE, 2004, p. 109). 

Também, acerca das questões de gênero, a sociedade procura usar táticas para fixar uma 

subjetividade masculina ou feminina “natural”, como se o corpo fosse “inequívoco, evidente 

por si” (LOURO, 2000, p. 08), numa concepção que ancora no corpo a ideia de que “todos 

vivemos nossos corpos universalmente, da mesma forma” (LOURO, 2000, p. 05) e que “aos 

sabores desse conjunto de normas, quer-se uma identidade para um corpo e outra para outro 

corpo” (CARDOSO, 2011, p. 04). Isso acaba “empurrando para o lugar do patológico, do 

anormal ou da perversão qualquer outra manifestação do desejo” (STEPHANOU, 1998, p. 

92), sobejando a esta “poucas alternativas: o silencio, a dissimulação ou a segregação” 

(LOURO, 2010, p. 27), pois “as normas punem os que não desempenham corretamente o seu 

gênero” (BUTLER, 2010, p. 199).  
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Espera-se que o corpo dite naturalmente sua subjetividade, sem ambiguidade. Não é 

diferente no processo de base da escolarização, no qual o discurso generificado disseminado 

ao longo da história reafirma a identidade binária de sexo, de gênero, e corpo, na busca de 

uma “heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2010, p. 08). Da mesma maneira que 

outras instâncias sociais, a escola se utiliza de binarismos em seus discursos e argumentações, 

tomando como base pares antônimos, como feminino e masculino, homossexual e 

heterossexual, anormal e normal, doentio e saudável, indecente e decente, entre tantos outros. 

Concorda-se, aqui, que o currículo escolar é desses espaços que demarcam lugares e associam 

discursos generificados para a escolarização dos corpos e manutenção do binarismo de 

gênero, valendo-se do discurso de que “mulheres e homens são feitos um para o outro” 

(CORAZZA, 2004, p. 282), com implicações significativas na produção dessas 

representações na aprendizagem infantil. 

Diante disso, são ditados “comportamentos, valores, modos de agir e pensar para 

homens e mulheres, criando um perfil ideal de masculinidade e feminilidade para educar 

meninos e meninas que refletirão nas suas trajetórias familiares, escolares e sociais” (DIAS, 

2013, p. 251). Nas práticas da instituição escolar, a normalização dos estigmas e estereótipos 

fazem com que as diferenças se tornem “desigualdades nas salas de aula, aos que não se 

adéquam a ela, tornando-a um lugar de preconceito e de pouco enfrentamento da diversidade 

(DIAS, 2013, p. 252). 

Assim, o cenário político do Brasil hodierno vem sendo acompanhado pela retirada de 

inúmeras “realizações e direitos políticos e sociais importantes, conquistados nas últimas três 

ou quatro décadas” Meyer (2018, p. 9). Sob as intempéries do falso argumento da “„ideologia 

de gênero‟, por meio da qual se apresenta a errônea ideia de que a busca da luta por equidade 

de gênero traria a destruição das bases da „família tradicional brasileira‟” (CARDOSO et al, 

2019, p. 11), observa-se “inúmeras tentativas de destituir gênero, sexualidades, feminismos, 

teoria queer e estudos gays e lésbicos de seu caráter científico e construcionista por acusá-los 

de ideologia” (PARAÍSO, 2018, p. 14). 

Nos documentos oficiais, por exemplo, viu-se que “gênero como sinônimo de sexo 

biológico é o conceito utilizado prioritariamente nos documentos e pouco se promove a 

desconstrução de normas de gênero e as invenções de outros modos de existência. 

(CARDOSO et al, 2019, p. 1). Além disso os documentos oficiais adotam o modelo do 

masculino genérico. Este é um “dos procedimentos mais recorrentemente acionados quando 

se pretende utilizar a linguagem para excluir as mulheres” (CALDEIRA, 2018, p. 97); é mais 
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uma forma como a “tecnologia de gênero opera para apagar e silenciar o feminino em 

diferentes artefatos, entre eles os currículos escolares” (CALDEIRA, 2018, p. 97).  

Ainda segundo Caldeira, esse processo reforça “que aquele que conta na espécie 

humana é o masculino. Porém, “a linguagem no masculino não é um „reflexo do real‟; é uma 

criação linguística intencionalmente política” (FURLANI, 2005, p. 71). Diante disso tudo, em 

tempos de acirramento dos discursos que excluem as discussões de gênero e sexualidade das 

práticas escolares, os efeitos da camada conservadora da sociedade que embebe o atual 

cenário nacional recaem sobre a escola e sobre o currículo por ela utilizado (cujo caráter 

fechado não já dava possibilidades de discussões em relação à diversidade), que embora já 

capazes de hierarquizar, dividir, separar, aumentam “a vigilância e a tensão sobre a educação 

das crianças e dos/das jovens no âmbito escolar” (CARDOSO et al, 2019, p. 14). Vale realçar 

que, segundo estas autoras, a discussão dos Direitos Humanos abriu o caminho para a 

inclusão das diversidades (inclusive as de gênero e as sexuais) nas propostas oficiais, de modo 

que a partir dela, dos PCN, nos quais se falava sobre educação sexual e sexualidade, bem 

como no 1º PNE, que abordava gênero e sexualidade, as possibilidades de discussões 

ganharam outras proporções. 

Estudar gênero não é apenas estudar os papéis de mulheres e homens. O gênero é mais 

que isso. Ele forma o social. Desta feita, a problematização das relações de gênero em 

currículos educacionais é urgente, pois tornar-se-iam evidentes essas desigualdades, as 

relações de poder e suas formas de governo de si, a partir das quais os indivíduos se tonam 

sujeitos, obedecendo distintas maneiras de subordinação e disciplina. Vê-se, portanto, que a 

escola é uma ferramenta de disciplinamento e segurança necessário à garantia da coerência, 

da solidez e da permanência das normas dominantes, e os mecanismos pedagógicos por ela 

aplicados em seu cotidiano, sejam práticas discursivas ou não, designam as subjetividades dos 

seres. Dessa forma, o currículo torna-se um instrumento poderoso de subjetivação, pois ele é a 

ferramenta por meio da qual a escola constituirá as subjetividades alinhadas aos interesses do 

padrão normativo. 

 

2.2 CURRÍCULO E PRODUÇÃO DE SUJEITOS 

A percepção de currículo, desde a sua progênie, está agregada “à ideia de controle do 

processo pedagógico, estabelecimento de prioridades segundo as finalidades da educação, de 

acordo com o público a que se destina e com os interesses dos atores em disputa” 

(CAMARGO, 2012, p. 114), executando a ordenação, sequenciação e dosagem dos conteúdos 
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que devem ser ensinados. Segundo a mesma autora, na modernidade, a ideia de currículo era 

“entendida como forma de enquadrar a escola dentro de determinado padrão de 

conhecimento” (CAMARGO, 2012, p. 114), cuja função é “disciplinar os saberes que podem 

ser transmitidos, o que pode – o que não pode fazer parte da grade curricular” (CAMARGO, 

2012, p. 115). 

Esse currículo tradicional assume caráter autoritário, preocupa-se com o que se deve 

ensinar, com as normas utilizadas na avaliação para alcançar os objetivos propostos, tomando 

o professor como transmissor do conhecimento e o aluno como passivo receptor. Outras 

tendências posteriores consideravam que o papel do currículo era reproduzir na escola 

condições para o alcance da cultura dominante. 

No entanto, as tendências pós-críticas abordam no currículo a análise dos conceitos de 

cultura, linguagem e poder a partir dos Estudos Culturais e dos estudos foucaultianos. Para 

elas, o currículo está preocupado com “a identidade, a alteridade, a diferença, a subjetividade, 

significação, discurso, saber-poder, gênero, raça etnia e sexualidade” (CAMARGO, 2012, p. 

115.). Entende-se aqui que a subjetividade é “produzida pelos diferentes textos, pelas 

diferentes experiências, pelas inúmeras vivências, pelas diferentes linguagens pelas quais os 

sujeitos são nomeados, descritos, tipificados” (PARAÍSO, 2014, p. 32). 

Reafirmando a perspectiva dos estudos pós-críticos, nesta pesquisa considera-se 

currículo tudo aquilo que advém das salas de aula, de influências familiares, da mídia e seus 

personagens, bem como dos professores e seus processos formativos. Currículo “é muito mais 

que uma lista de conteúdos sobre sexualidade. O currículo produz efeitos” (CARDOSO, 

2018, p. 114); ele é um “artefato cultural que ensina, educa e produz sujeitos, que está em 

muitos espaços desdobrando-se em diferentes pedagogias” (PARAÍSO, 2010a, p. 11), para 

diferenciar e hierarquizar as pessoas desde muito cedo.  

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja a identidade. O currículo é texto, 

discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 2003, 

p. 150). 
 

Para Stephanou (1998, p. 21), “aquilo que os estudantes têm oportunidade de aprender 

na escola, oculta ou explicitamente, bem como aquilo que não lhes é oportunizado, porque 

excluído, constituem o currículo”. A definição, segundo a mesma autora, em relação ao que 

deve ser incluído ou excluído das aprendizagens acontece “através dos processos seletivos 

socialmente produzidos e historicamente situados” (STEPHANOU, 1998, p. 21), não sendo, 
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portanto, esses arranjos curriculares atemporais, tampouco universais. Eles se encontram 

“atravessados por relações de poder que estão em jogo sempre que diferentes saberes e 

agentes interagem na formulação de propostas pedagógicas” (STEPHANOU, 1998, p. 21). 

De acordo com Paraíso (2018, p. 13), “currículo é território politico, ético, estético 

incontrolável que, se é usado para regular e ordenar, pode também ser territórios de escapes 

de todos os tipos” e suas proporções “imprimem rotinas, demandam repetições do mesmo, 

exigem organizações e ordenamentos, priorizam o ensino”, bem como “prescrevem, 

enquadram, formatam, generalizam, repetem o mesmo, limitam” (PARAÍSO, 2015, p. 51). 

Além disso, a mesma autora reitera que “o currículo é um espaço de produções de identidade” 

(PARAÍSO, 2010b, p. 592); é “território de proliferação de sentidos e multiplicação dos 

significados” e o que está em jogo para ele “é a construção de modos de vida” (PARAÍSO, 

2010b, p. 588). 

Silva (2008, p. 77), por sua vez, admite que “o conhecimento corporificado do 

currículo não como algo fixo, mas como artefato social e histórico, sujeito a mudanças e 

flutuações”. Para ele o discurso pedagógico aí utilizado muitas vezes está circundado “numa 

lógica de saberes que alicerçam a teoria e a prática e validam o que acontece no cotidiano 

escolar”, e esse mesmo discurso, na maioria das vezes é “tomado como verdade e repassado 

em ambiente escolar sem indagação alguma”. Do mesmo modo, é assim que “o currículo 

acaba por expressar entre outras coisas, a forma como certas questões são definidas como 

„problemas sociais‟” (SILVA, 2008, p. 9). 

O mesmo autor ainda anexa a ideia de que o currículo é arquitetado “para ter efeitos (e 

tem efeitos) sobre pessoas. As instituições educacionais processam conhecimento, mas, 

também – e em conexão com esses conhecimentos – pessoas” (SILVA, 2008, p. 10). Assim, 

“diferentes currículos produzem diferentes pessoas. Essas não são diferenças individuais, mas 

diferenças sociais ligadas à classe, à raça, ao gênero” (SILVA, 2008, p. 10). O que se 

consuma no currículo foi “igualmente constrangido e moldado pelos inúmeros processos 

intermediários de transformação que também diferem no seu nível, sua forma aquilo que 

conta como conhecimento válido e legitimo” (SILVA, 2008, p. 10). 

Para Kroef (2001, p. 2), o currículo é visto “como elemento que delineia territórios 

identitários através da eleição do padrão e do reconhecimento pela representação, opera por 

analogias, semelhanças e igualdades”. Para Popkewitz (1994, p. 94), é muito importante 

apensar que o que “está inscrito no currículo não é apenas informação, mas envolve a 

produção ativa de sensibilidades, modos de percepção de si e dos outros, formas particulares 

de agir, sentir, operar sobre si e sobre o mundo”, ou seja, “o currículo é aquilo que nós 
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professores /as e estudantes fazemos com as coisas, também é aquilo que as coisas que 

fazemos fazem a nós” (SILVA, 2003, p. 194). 

Sendo o currículo um artefato cultural que produz efeitos sobre pessoas, pode-se 

inferir, a partir da perspectiva de Michael Foucault, que tais artefatos e práticas culturais são 

produzidos na forma de discursos que servem como dispositivos cerceadores e controladores 

da conduta “através de códigos, normas, regulamentos, princípios, regras e sistemas, 

frequentemente considerados naturais e/ou entendidos como verdades absolutas regidas por 

uma lógica binária de causa e efeito” (CAMARGO, 2012, p. 101). Foucault, no entanto, 

sugere que tais perspectivas, visto que esses dispositivos são “construções históricas, 

contextuais, relativas, portanto, nem sempre verdadeiras” (CAMARGO, 2012, p. 101). 

Concordando com Meyer e Soares (2004, p. 8), percebe-se que “desde sua 

constituição, a escola moderna é marcada por diferenças e está implicada, também, com a 

produção dessas diferenças”. Esses espaços e processos pedagógicos estão “atravessados de 

mecanismos e estratégias de vigilância, controle, correção e moldagem dos corpos dos 

indivíduos, estudantes e docentes que povoam as instituições escolares” (MEYER; SOARES, 

2004, p. 8). Para Louro (2001, p. 80), o espaço escolar divide internamente, ao isolar “adultos 

de crianças e jovens, separou ricos e pobres, „normais‟ e desviantes, meninos e meninas e, por 

meio de suas normas, de suas rotinas, esteve envolvida desde sempre como processo de 

construção de identidades sociais”. 

As escolas são tomadas como molde de instituição na qual se reafirma, perenemente, 

“aquilo que é definido como norma central, já que norteiam seus currículos e práticas a partir 

de um padrão único. Assim, a escola nega outras formas de viver o gênero e a sexualidade ou 

tenta corrigi-las” (MEYER; SOARES, 2004, p. 11). Camargo (2012, p. 110) sugere que “a 

produção de discurso em sala de aula é influenciada e dirigida por técnicos que tem funções 

como manter a ordem e controlar os sujeitos” e, conforme Louro (2000, p. 60), “o 

disciplinamento dos corpos acompanhou, historicamente, o disciplinamento das mentes”. 

Uma gama de “procedimentos técnicos, gráficos e discursivos opera de maneira 

pedagógica para ensinar formas de condutas relacionadas à heterossexualidade normativa” 

(SABAT, 2004, p. 101), e sendo “reconhecido como o lugar que abriga a alma, a mente ou a 

razão, o corpo se tornou central no engendramento dos processos, das estratégias e das 

práticas” (LOURO, 2000, p. 60). Assim, segundo Silva, formar educandos partindo de uma 

matriz heterossexual implica em “informações voltadas à prática da reprodução da espécie e 

cuidados com a saúde através da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis que 

formam um currículo formal e „normal‟ da sexualidade” (SILVA, 1998, p. 87). 
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Infelizmente, os currículos em sua maioria não operam para que as diversas formas de 

gênero, sexualidade, para que a própria diferença coexista em liberdade. Quando tais assuntos 

não são silenciados ou negados, ou seja, quando “a escola decide trabalhar questões ligadas a 

sexualidade dos alunos, a tarefa recai naturalmente sobre professores da aula de ciências 

biológicas” (OLIVEIRA, 1998, p. 102), e a consequência comum a isso “é que tais assuntos 

negados nos espações autorizados das aulas passem a ser objeto das conversas escondidas, das 

gozações ou das pichações de banheiros e muros” (STEPHANOU, 1998, p.94). 

Esse modelo de pensamento dicotômico “hierarquiza e classifica os dois termos da 

oposição, de modo que um deles se torna o termo privilegiado e o outro sua contrapartida 

suprimida, subordinada ou negada” (MEYER; SOARES, 2004, p. 7), por exemplo, a 

concepção de família tradicional privilegiou “conceitos como o de família patriarcal e família 

nuclear, baseados nas politicas de grupos abastados”, fazendo com que as famílias que 

divergem desses moldes sejam “rotuladas de desorganizadas ou irregulares” (FONSECA, 

1990, p. 33).  

Esses processos culturais naturalizados em diferentes espaços e dispositivos (casa, 

escola, currículos, entre outros) vão se tornando processos educativos e ensinam os indivíduos 

a serem sujeitos de gênero. Assim, o espaço comum da escola como um espaço social “se 

constitui num dos campos de luta onde se travam batalhas, onde os processos de identificação 

e resistência se desenvolvem e as diferentes identidades relacionam-se produzindo tensões” 

(ALVARENGA; DAL IGNA, 2004, p. 70), e ao internalizar “o papel social que lhe foi 

ensinado, o indivíduo passa a assumir sua identidade sexual” (OLIVEIRA, 1998, p. 101). 

A educação é entendida aqui como “conjunto de processos pelos quais indivíduos são 

transformados e se transformam em sujeitos de uma cultura” (MEYER, p. 52, 2014), e, 

segundo Oliveira (1998), é tratada como se pudesse ser desvinculada da vida real ou como se 

o indivíduo considerado no seu todo dificultasse o reconhecimento das relações de gênero ou 

da sexualidade como conteúdo natural da educação. Paraíso (2015, p. 55) resguarda que um 

currículo desprovido: 

das formas que aprisionam, trabalha com a diferença para encontrar os 

desejos do diferente, para enfatizar suas dinâmicas, reforçá-las e 

problematizá-las. Trabalha com a diferença não para justificar e fazer 

diferenciações, mas para tentar as forças que produzem bons encontros para 

dar alimento para a diferença seguir seu fluxo. 
 

Intrigante seria problematizar no currículo as representações tomadas como naturais e 

verdadeiras ou adequadas; que se fossem abordados conceitos que perpassassem pela 

diferença, pelos preconceitos e estereótipos, pelas conexões que envolvem as relações sexuais 
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e as desigualdades entre os sexos, o desígnio cultural que estabelece os padrões de homem e 

mulher na sociedade e sua influência nas relações sexuais, “a negação social e cultural do 

prazer feminino e a afirmação do masculino, a passividade feminina e a atividade masculina, 

e tantos outros conteúdos esquecidos em prol do privilegio de informações ligadas à 

reprodução” (OLIVEIRA, 1998, p. 105). Assim, poder-se-ia contribuir para a visibilidade e 

identificação de “alguns processos de produção de significados sociais, estratégias de 

interpelação, regulação, controle e governo” que são desenvolvidos sobre os corpos, mas 

“colaboram para a produção de determinadas identidades nos sujeitos” (ANDRADE, 2004, p. 

111). 

Os livros e materiais didáticos, como currículo que são, se utilizam de “regimes 

discursivos que buscam, antes de tudo, educar os sujeitos dentro de certas concepções  

hegemônicas de como viver o gênero e a sexualidade, concebidas e construídas, em nossa 

cultura, como verdades universais e já naturalizadas” (BALTHAZAR; MARCELLO, 2018, p. 

13). O resultado disso é a produção de um sujeito normalizado, generificado e tipicamente 

engendrado nos moldes heteronormativos dominantes, que reconhece o padrão de sexualidade 

heterossexual como natural, a família nuclear composta de um pai e uma mãe (além dos 

filhos) e os relacionamentos nos quais mulheres e homens são feitos um para o outro. 

 

2.3 PESQUISAS EM LIVROS DIDÁTICOS 

As relações de gênero vêm sendo tomadas como objeto de investigação em relação ao 

modo como são abordadas ou retratadas nos livros e materiais didáticos. Os Livros Didáticos 

(LD) são recursos importantes e bastante utilizados nas salas de aula brasileiras, trazendo 

consigo concepções que influenciam fortemente a formação dos sujeitos. Com isso, em 

consulta ao endereço eletrônico do Catálogo de Teses & Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
5
, em 10 de abril do corrente ano, 

utilizando os termos gênero, livro didático e língua portuguesa, obteve-se um número total de 

112.306 trabalhos acerca de tal temática. Utilizando-se, ainda, o filtro “educação” nas áreas de 

conhecimento, de avaliação, de concentração e nome do programa, o número de trabalhos 

totalizou 2.444, sendo destes 665 teses e 1.579 dissertações. 

Entre estas 665 teses, apenas 92 estavam alusivas às relações de gênero no sentido que 

interessa a esta pesquisa. As demais se referiam a gêneros textuais, do discurso, literários, 

entre outros, ou relacionavam-se a estudos sobre pessoas surdas, formação de professores 

                                                           
5
 Ver:  https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em 10/04/20 
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entre outros assuntos. Dentre aquelas 92 teses que tratavam das relações de gênero, apenas 

três (03) eram relacionadas a livros didáticos e nenhuma tinha relação com livros didáticos de 

língua portuguesa, área a que se refere o presente estudo. 

Já entre as dissertações, do total de 1.579, retirando-se os outros gêneros que aqui não 

interessam, sobejaram 165 trabalhos que se referiam a relações de gênero, sendo que, deste 

total, quinze (15) compreendiam pesquisas de gênero e livro didático, mas apenas seis (06) 

delas se referiam a livros didáticos de língua portuguesa. São elas: A Mulher Escrita: Notas 

sobre a (in)visibilidade feminina no material didático no Ensino Médio de Língua Portuguesa 

e Literatura do estado de São Paulo, ano de 2015, de  Jessica Kurak Ponciano; O preconceito 

e as diferenças na literatura infantil: um estudo de caso com base na teoria histórico-

cultural, ano de 2014, de Jully Fortunato Buendgens; Diversidades sexuais na Educação: 

argumentação nos livros didáticos de língua portuguesa do Ensino Fundamental II, ano de 

2018, de Leticia Calhau Freitas; Literatura Juvenil Contemporânea Lgbti: significados sobre 

identidades de gênero e sexuais, ano de 2017, de Caroline Amaral; Gênero na Literatura 

Infantil: a valorização de alternativas como possibilidade da desconstrução de estereótipos, 

ano de 2013, de Márcio de Oliveira  e  A Construção das identidades infantis de gênero por 

meio da literatura infantil na escola, ano de 2018, de Polena Valesca de Machado e Silva.  

Em consulta ao endereço eletrônico da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
6
, no 

mesmo dia, utilizaram-se os mesmos termos (gênero, livro didático e língua portuguesa) na 

busca avançada, observando tais termos em todos os campos do documento. Ao todo, foram 

encontradas 349 pesquisas, sendo 57 teses e 292 dissertações. Entre as 57 teses, somente 

cinco (05) falavam do gênero a que se destina esta pesquisa, excluindo-se todos aqueles 

outros. Dentre essas cinco (05), quatro (04) eram pesquisas sobre gêneros em livros didáticos 

e todas as quatro eram em livros didáticos de língua portuguesa, a saber: Representações de 

gênero social no livro didático de língua portuguesa, ano de 2017, de Amanda Cavalcante de 

Oliveira Lêdo; Relações de gêneros em livros didáticos de língua portuguesa: permanências 

e mudanças, ano de 2007, de Neide Cardoso de Moura; Representações de gêneros sociais: 

análise multimodal de textos da coleção de livros didáticos de língua portuguesa mais 

adotada no Ensino Médio no triênio 2012/2014, ano de 2016, de Joseli Ferreira Lira, e A 

mulher e o feminino em livros didáticos contemporâneos de literatura para o ensino médio, 

ano de 2018, de Eudma Poliana Medeiros Elisbon.  

                                                           
6
 Ver:  http://bdtd.ibict.br/vufind/  .  Acesso em 10/04/20 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Já entre as 292 dissertações, apenas quatro (04) estavam relacionadas a gênero, sendo 

que uma delas não estava traduzida para o português. Dessas quatro (04), todas se referiam a 

livros didáticos e todas a livros didáticos de língua portuguesa. Deter-nos-emos aqui apenas as 

que estão escritas em idioma português, sendo, portando apenas três (03). São elas: Gêneros 

Sociais em livros didáticos de Língua Portuguesa: permanências e transformações, ano de 

2018, de Yanna da Rocha Gonçalves; Relações de gênero em livros didáticos de língua 

portuguesa dos anos finais do ensino fundamental da rede pública de ensino, ano de 2015, de 

Maria Cristina Camarotti da Silva Bastos, e Identidade de gênero e currículo: o discurso 

veiculado nos livros didáticos, ano de 2014, de Wilderlane Costa de Oliveira. 

Dentre todas, selecionamos as que foram publicadas a partir do ano de 2010, por 

serem as mais recentes, relativamente. Delas, as que mais se apropinquam do escopo desta 

pesquisa são: a tese Representações de gênero social no livro didático de língua portuguesa, 

ano de 2017, de Amanda Cavalcante de Oliveira Lêdo e as dissertações Gêneros Sociais em 

livros didáticos de Língua Portuguesa: permanências e transformações, ano de 2018, de 

Yanna da Rocha Gonçalves; Relações de gênero em livros didáticos de língua portuguesa dos 

anos finais do ensino fundamental da rede pública de ensino, ano de 2015, de Maria Cristina 

Camarotti da Silva Bastos; Identidade de gênero e currículo: o discurso veiculado nos livros 

didáticos, ano de 2014, de Wilderlane Costa de Oliveira; e Diversidades sexuais na 

Educação: argumentação nos livros didáticos de língua portuguesa do Ensino Fundamental 

II, ano de 2018, de Leticia Calhau Freitas. As demais ora dialogam acerca de livros didáticos 

de língua portuguesa no ensino médio, ora estavam ligadas às literaturas infantil e juvenil, 

distinguindo-se, portanto, dos livros didáticos de língua portuguesa do ensino fundamental 

nos quais se detém esta pesquisa. 

Lêdo tem em seu estudo o propósito central de investigar as representações de gênero 

social veiculadas nos textos presentes em livros didáticos de Língua Portuguesa. Para isso, ela 

selecionou duas coleções didáticas voltadas para os anos finais do Ensino Fundamental: 

Português através de textos, publicada em 1990, de Magda Soares e Português: Linguagens, 

publicada em 2012, de William Cereja e Thereza Magalhaes, mais especificamente os textos 

localizados na seção de leitura e compreensão, já essa seção foi encontrada em ambas as 

coleções. Os objetivos de tal pesquisa eram investigar qual a natureza das representações de 

gênero social evocadas nos textos localizados; examinar se, mesmo com a atuação do PNLD, 

ainda é possível encontrar representações que veiculem discriminação ou estereótipo de 

sexo/gênero; e refletir sobre as representações de gênero social veiculadas em livros didáticos 
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de Língua Portuguesa de dois diferentes momentos históricos em que foram publicadas as 

coleções analisadas.  

Através da análise dos textos Lêdo constatou que os personagens masculinos eram 

predominantes nas duas coleções, sendo apresentados mais vezes como protagonistas e tendo 

maior visibilidade nas ilustrações em relação às personagens femininas, além de desempenhar 

papéis ativos e mais relevantes para o desenvolvimento das narrativas. Observando-se os 

papéis sociais relacionados aos gêneros, verificou-se o destaque do papel social de mãe e o 

destino/desejo do casamento para as nas personagens femininas. Quanto à profissão, os 

personagens masculinos eram mais frequentemente associados ao mundo do trabalho, 

dominando as atividades profissionais nos textos analisados, e, além de aparecer em 

quantidade superior às personagens femininas nesse campo, ocupavam os cargos de maior 

prestígio e de maior remuneração. Em relação à sexualidade e aos arranjos familiares foi 

apresentado predominantemente o modelo heteronormativo vigente na sociedade e não houve 

a representação de família homoafetiva ou monoparental, reforçando nas ilustrações o molde 

da família nuclear.  

Lêdo destaca a ausência de problematização acerca das relações de gênero como 

elemento negativo nas coleções, já que elas deixam a cargo do/a docente as possíveis 

discussões sobre assuntos ligados a tal temática e, embora reconheça a importância que o 

PNLD tem em relação a excluir materiais didáticos que tragam discriminações e estereótipos, 

neles ainda se reitera a hegemonia masculina. Em relação à reflexão sobre as diferenças e 

semelhanças entre os dois momentos históricos contemplados com os livros analisados (1ª e 

2ª fase do PNLD), ela afirma que encontrou avanços e permanências quanto à representação 

de gêneros em ambas as coleções. Na obra mais antiga, visualizou-se a discussão explícita 

pontual sobre a desigualdade de gênero, entretanto permanece o privilégio masculino nas 

representações dos demais campos; a coleção mais recente apresentou avanços na discussão 

sobre os padrões de beleza e a cobrança social no que respeita às mulheres, mas permanecem 

estereótipos sobre os gêneros e valorização masculina nos demais âmbitos.  

Gonçalves, por sua vez, analisa a natureza discursivo-ideológica dos gêneros sociais 

nos textos veiculados dos livros didáticos de Língua Portuguesa das séries finais do Ensino 

Fundamental na coleção didática Português: Linguagens, publicada em 2015, de William 

Cereja e Thereza Magalhães, com a proposta de inclusão de discursos de valoração e respeito 

às diversidades, com fins de democratização da educação. Seus objetivos eram examinar as 

concepções ideológico-discursivas frente às relações de gênero presentes no corpus em 

questão; investigar a abordagem dos exercícios selecionados referentes à presença ou ausência 
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de problematização sobre representações estereotipadas de gênero ou heteronormativas 

existentes nos textos analisados; e elaborar uma proposta de intervenção que suscite reflexão 

sobre os discursos reprodutores/reformadores das relações de gênero, como sugestão para ser 

incorporada aos LD de Língua Portuguesa das séries finais do ensino fundamental.  

Segundo ela, na seleção dos textos, constatou-se predominância expressiva da autoria 

masculina em detrimento da feminina, além de preponderância nas representações 

estereotipadas de gênero, sendo as mulheres sub-representadas; pouco individualizadas e 

destacadas; objetificadas; sentimentais; delimitadas frequentemente ao espaço doméstico; 

passivas; frágeis; submissas; servis; constantemente caracterizadas por seus atributos físicos, 

em detrimento dos psicológicos; demonstradas reiteradamente como dona de casa, bela, mãe, 

esposa, solteira que almeja um relacionamento/casamento, etc. Os personagens masculinos, 

por sua vez, são descritos de maneira oposta, com relevância para seus atributos 

intelectuais/psicológicos; retratados geralmente em espaços públicos/de poder; descritos com 

personalidade forte, com destaque para a aspereza; vinculados a profissões remuneradas e 

associados, ainda, à simbologia do heroísmo, quando exercem profissões aparentemente 

arriscadas.  

Com relação à sexualidade, a autora percebe a heteronormatividade como única 

representada nos texto, citando o exemplo de uma cartunista transexual, Laerte Coutinho, cuja 

transexualidade é simbolicamente silenciada, uma vez que sua entrevista estava acompanhada 

de uma foto antiga, quando a referida colunista ainda tinha aparência masculina, além de 

trata-la a todo tempo gênero masculino. Além disso, Gonçalves pondera que, em relação aos 

exercícios, pouquíssimas atividades problematizaram discursos estereótipos apresentados por 

tais textos. Como intervenção, a mesma sugere que sejam selecionados de forma equânime 

textos de autoria feminina e masculina, além de fazer circular nos mesmos discursos mais 

democráticos, e conclui dizendo que  a omissão dos LD e da escola frente a discursos sexistas 

e heterossexistas causa efeitos nocivos na sociedade, visto que os sujeitos que transgridem as 

expectativas de gênero podem ser violentados física e simbolicamente, além de que, esse 

silenciamento transpõe os muros da escola, que, ao legitimar em suas práticas discursos 

excludentes e discriminatórios, potencializa as desigualdades e violências sociais, que ganham 

dimensões muito mais abrangentes e graves.  

Em seu estudo, Bastos investigou as relações de gênero veiculadas em livros didáticos 

de Língua Portuguesa, dos anos finais do Ensino Fundamental, adotados no âmbito do PNLD, 

tendo como base o livro intitulado “Português Linguagens”, do autor William Roberto Cereja 

e da autora Thereza Cochar Magalhães publicado em 2012 pela Editora Saraiva. Nos textos e 
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imagens presentes no material selecionado, ela analisa o papel da linguagem nas questões 

identitárias de gênero, busca evidências de estereótipos, discriminações e cultura machista e 

observa como o uso do masculino nos textos dos livros didáticos contribuem para a 

perpetuação de uma cultura patriarcalista, na qual homens e mulheres não são tratados 

equanimemente nos diversos âmbitos da sociedade. 

Para a mesma autora a escola, apesar de espaço privilegiado para proceder a mudanças 

culturais, não se apropria desse contexto, e se permanece na tendência de manter e consolidar 

padrões estereotipados acerca da representação de homens e mulheres na perspectiva sexista.  

Além disso, afirma que o livro didático, mesmo reconhecido como a maior compilação de 

conhecimentos acumulados historicamente, não apresenta nenhum indício de ser veículo de 

mudança das relações de gênero, mas revela-se como instrumento de consolidação e 

permanência da cultura machista. Por fim, Silva sugere que perceber a questão dos 

estereótipos de gênero nos livros didáticos, explícita e/ou implícita nos textos verbais e não 

verbais, significa refletir, discutir e desenvolver práticas que combatam o uso de uma 

linguagem sexista-discriminatória e propor alternativas para utilização de uma linguagem que 

contribua para a equidade de gênero. 

O trabalho de Oliveira teve como objetivo constatar as significações e representações 

das identidades de gênero transferidas aos alunos através das imagens e textos presentes no 

livro didático de forma subjacente. Para ela, comumente, a interpretação e o trabalho com os 

textos ali presentes não levam em conta uma leitura mais ampla sobre as implicações sociais, 

especialmente sobre as identidades de gênero, direcionando, no geral, ao processo da 

decodificação das palavras, reconhecimento do tipo de gênero textual e resolução dos 

exercícios propostos.  

Segundo Oliveira, as representações existentes nos livros didáticos não são neutras e 

possibilitam uma forma de controle e manutenção das percepções acerca dos espaços e 

posturas reservadas ao feminino e ao masculino em uma sociedade. Além disso, sugere que, a 

partir da reflexão e contextualização das representações que perpassam o livro didático, sejam 

desnaturalizados os processos discursivos que produzem e legitimam as situações de 

desigualdades entre mulheres e homens, além de que se adotem posturas mais reflexivas e 

assertivas sobre as relações entre os gêneros. 

No seu estudo, Oliveira notou que, nas edições analisadas, os conteúdos e as imagens 

apresentadas pouco colaboram para a melhor relação das diferenças de gênero e, em muitos 

casos, reforçam certos preceitos sociais. Para ela, as representativas estão quantitativamente 

mais equilibradas, contudo os principais significados sobre as identidades de gêneros 
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apresentaram-se como uma forma de manutenção das convenções já disseminadas na 

sociedade. Isso garante um reforço à supremacia do masculino sobre o feminino e, embora 

haja maior visibilidade da figura feminina nos contextos apresentados nos livros didáticos, há 

símbolos e linguagens naturalizadas na perspectiva da dominação masculina hegemônica, 

reproduzindo-se, assim, os papéis designados aos homens e mulheres através dos seus 

comportamentos, atividades e profissões. Por fim, ressalta que a língua e a linguagem são os 

fatores centrais no processo de construção de identidades, pois é através das discursividades 

que se desencadeiam processos identitários.  

Em sua pesquisa de mestrado, Freitas analisa se os livros de Língua Portuguesa dos 

anos finais de ensino fundamental – especificamente 8º e 9º anos – de duas editoras 

diferentes, com notória circulação no meio editorial e escolar, abordam diversidades sexuais e 

de que forma o fazem. Com a análise das obras, ela destaca alguns aspectos do livro didático 

de Língua Portuguesa, como a relação com as demandas sociais e com as políticas públicas, 

por meio do PNLD e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Freitas problematiza sobre o letramento como leitura de mundo e a formação de 

leitores críticos e preparados para dialogar e refletir sobre as diferenças sociais, 

principalmente as questões que são frequentemente evitadas em sala da aula, como as de 

gênero e sexualidade. Segundo ela, o que se encontrou nos livros didáticos foi uma total 

ausência de representação de outras formas de se relacionar e comportar sexualmente, 

reforçando a existência de um discurso disciplinador, que zela pela heteronormatividade, 

apesar de se falar de transformações, amor e relacionamentos na faixa etária indicada ao livro. 

Assim, conclui que se faz necessário pressionar as políticas referentes aos materiais didáticos 

e/ou criar novas ferramentas de apoio aos professores para que temas relacionados a gênero e 

sexualidade não sejam silenciados. 

O que nós percebemos a partir das pesquisas acima é que nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, as questões de gênero são contempladas apenas quando, através da linguagem, 

permite-se “problematizar os preconceitos sociais que podem permear textos orais e escritos”, 

já que “a linguagem e os textos são considerados veículos que podem carregar consigo 

preconceitos de diferentes ordens (de gênero, raciais, culturais, de geração, etc.)” 

(CALDEIRA, 2018, p. 58). 

Exatamente por esse importantíssimo papel da escola, de um modo geral, e do 

currículo, de modo particular, ao demarcarem e identidades generificadas, e, baseando-se em 

estudos pós-estruturalistas é que pensamos em observar as relações de gênero no livro 

didático de língua portuguesa das séries iniciais do ensino fundamental como objeto de estudo 
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desta dissertação, já que algumas aprendizagens de gênero ocorrem desde muito cedo no 

ambiente escolar. Assim, analisamos a analisar o modo como os textos, imagens e exercícios 

contidos nos LD de Língua Portuguesa aprovados pelo ultimo PNLD trazem essas relações de 

gênero, além de avaliar os critérios anunciados no Edital do PNLD 2019, bem como o Guia 

do Livro Didático, confeccionado para guiar as escolhas das obras pelos professores (as). 

Faz-se mister realçar que esta pesquisa se diferencia das demais, pois muitas delas 

analisam LD do ensino médio ou materiais didáticos complementares. Além disso, as obras 

aqui analisadas serão as primeiras alinhadas à BNCC após a exclusão de termos como gênero, 

identidade de gênero e orientação sexual da sua 3ª versão. A BNCC é o documento condutor 

da educação básica no Brasil e que servirá de baliza para a elaboração de novos currículos 

educacionais a nível nacional nas esferas pública e privada e, em especial a de Língua 

Portuguesa, tem como escopo assegurar aos alunos e alunas a aquisição de conhecimentos 

linguísticos necessários à participação na sociedade e ao exercício da cidadania, dada a 

importância da língua na construção do pensamento do ser humano, no modo como ele se 

conhece, como acessa informações, constrói e compartilha visões de mundo, resguarda pontos 

de vista e produz conhecimento.  

 

2.4 PESQUISANDO LIVROS DIDÁTICOS 

A metodologia aqui adotada teve uma abordagem de natureza qualitativa, guiada por 

um processo de obtenção de dados descritivos mediante o objeto de estudo. Concordando com 

Meyer e Paraíso (2014, p. 118), entendemos que metodologia é um “modo de perguntar, de 

interrogar, de formular questões e de construir um problema de pesquisa que é articulado a 

um conjunto de procedimento de coleta de informações”. Descrever “é extremamente 

importante em nossos modos de pesquisa, porque é por meio dela que estabelecemos relações 

dos textos, dos discursos, dos enunciados em suas múltiplas ramificações” (PARAÍSO, 2014, 

P. 40). É também importante para que se mostrem as “transformações, suas continuidades e 

descontinuidades, suas potências e fragilidades” (PARAÍSO, 2014, p. 40). 

Isso quer dizer que, aqui, não utilizamos métodos e técnicas estatísticas, mas uma 

análise de cunho descritivo a partir da análise iconográfica e textual, e atribuição de 

significados às relações de gênero encontradas nas figuras, textos e exercícios dos LD de 

Língua Portuguesa. Tivemos a pretensão de “desfazer pensamentos que cortam, separam, 

hierarquizam e operacionalizar os outros pensamentos na educação e no currículo, que 

possam indicar traçados de caminhos diferentes na vida” (PARAÍSO, 2014, p. 44). 
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À luz da perspectiva pós-crítica, que além da questão social dos indivíduos opera a 

partir dos estigmas étnicos e culturais, como a racialidade, o gênero e a orientação sexual, 

foram observadas as orientações dos LD selecionados, os manuais do professor, o guia do 

livro didático, o edital do PNLD e as influências desse material na construção de 

subjetividades, além de identificar conceitos e pressupostos sobre gênero e sexualidade 

utilizadas na produção do currículo de ensino de línguas do Ensino Fundamental I. As 

coleções aqui analisadas foram escolhidas aleatoriamente, cuidando, apenas, para que cada 

uma fosse elaborada por uma editora diferente.  

O recorte que aqui observamos aqui compreendeu às obras destinadas aos anos iniciais 

do ensino fundamental (1º ao 5º ano) aprovadas no edital do PNLD 2019 – um processo 

iniciado em novembro de 2017, com abertura do edital e seleção de obras estendidas ao longo 

de 2018 para que os docentes envolvidos pudessem escolher as coleções de sua preferência 

através do Guia do Livro Didático, cuja chegada das obras às salas de aula ocorreu no ano 

letivo de 2019. 

Frente ao exposto, faz-se mister retratar que as obras analisadas foram: 

Ápis – Língua Portuguesa – Editora Ática; 

Buriti Mais – Português – Editora Moderna. 

Cada coleção se compunha de cinco exemplares mais o manual do professor. Além do 

LD, analisamos, também, esses manuais do Professor - que não deve ser tomado como livro-

resposta, mas precisa conter informações que agreguem valor à atualização do docente, 

auxiliando-o no planejamento das atividades pedagógicas - bem como o Guia do Livro 

Didático e o Edital do PNLD 2019. 

Inicialmente, fizemos uma pré-análise e organização do material a ser pesquisado. 

Posteriormente, o material foi explorado, e, para isso, apresentamos as seguintes categorias de 

análise: 1) Relações de gênero através de imagens de personagens; 2) Relações de gênero 

através de discursos veiculados pelos textos para leitura; 3) Relações de gênero veiculadas em 

orientações para a resolução dos exercícios; 4) Orientações para a abordagem das relações de 

gênero pelo professor. Nelas, observamos como as relações de gênero, seus conceitos e 

pressupostos estavam retratados nos livros didáticos escolhidos e, por fim, os resultados 

foram analisados de maneira reflexiva a partir da interpretação dos textos dispostos nesses 

livros de língua portuguesa, “não como peças, mas como práticas discursivas, procurando 

explorar seu caráter produtivo” (SHCWENGBER, 2014 p. 266). Observamos, também, se as 

imagens revelaram padrões desejáveis e aparentemente naturais das relações de gênero e 

sexualidade, pois “mais do que apenas ilustrar, ornar um texto”, a imagem “representa, 
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descreve, narra, simboliza, expressa, persuade, normatiza, pontua e educa”, e, além disso, ela 

pode realçar “sua própria configuração e chamar atenção para o seu suporte – a linguagem 

visual” (SCHWENGBER, 2014, p. 268). 

Sob influências foucaultianas, Schwengber (2014, p. 267) vê a imagem como um 

“importante corpus de pesquisa no campo educacional”, além de afirmar que “um enunciado 

comporta duas dimensões: uma dizível e outra visível” (SCHWENGBER, 2014, p. 267), 

considerando como produtiva essa “combinação entre texto escrito e imagens, entre o dizível 

e o visível” (SCHWENGBER, 2014, p. 267). Assim, foram utilizadas aqui as imagens “como 

mais um recurso analítico” (SCHWENGBER, 2014, p. 267), além do texto. Vale realçar que 

as imagens “incorporam e apresentam determinadas representações de modos muito 

particulares, pois seus significados nunca são inocentes” (SCHWENGBER, 2014, p. 269). 

Para Balthazar e Marcello (2018, p. 9): 
 

as imagens, entendidas como “artefatos culturais, operam como potentes 

pedagogias culturais na contemporaneidade, transmitindo saberes e valores, 

palavras e conselhos, que nos interpelam cotidianamente e, assim, ensinam 

modos normativos de ser e de viver gênero e sexualidade. 

 

Os mesmos autores concordam que textos e imagens disseminam e ensinam, “com 

uma nova roupagem, códigos de gênero e sexualidade hegemônicos na contemporaneidade; 

códigos aos quais nossos corpos precisam se conformar e a partir deles se constituir”. Além 

disso, eles “assumem como tarefa fundamental questionar o lugar dos corpos em certa 

economia política que sustenta certos modos de viver gênero e sexualidade como verdades 

hegemônicas sob as quais devemos nos fazer sujeitos” (BALTHAZAR; MARCELLO, 2018, 

p. 11). Como pedagogias culturais que são, textos e imagens “participam ativamente no 

processo de sujeição dos indivíduos às normas de gênero e sexualidade hegemônicas” 

(BALTHAZAR; MARCELLO, 2018, p. 12). Assim, 

 

As imagens são percebidas, trabalhadas, analisadas como um dos modos 

pelos quais as normas de gênero e sexuais nos constituem e pelos quais os 

constituímos como sujeitos. Construídas como um instrumento da norma, as 

imagens transformam-se, nas comunicações ora analisadas, num elemento 

decisivo de uma tecnologia política do corpo (BALTHAZAR; MARCELLO, 

2018, p. 11). 

 

Ao se observar os conteúdos dos textos, imagens e exercícios dos referidos livros 

didáticos, fizemos uma espécie de mapeamento condutor a uma percepção de como essas 

relações de gênero estavam sendo apresentadas em idade escolar e de que forma eram 

disseminados os significados sobre elas e assim produzidas as subjetividades. Além disso, 
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observamos, também, se havia nos discursos dos livros didáticos alguma colaboração para a 

reprodução e manutenção dos preconceitos e desigualdades relacionadas ao fator gênero a 

serem disseminados no espaço escolar. 
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3. CONSTRUÇÃO DO CRITÉRIO GÊNERO NO PROGRAMA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO (2006 a 2020) 

Como mencionado, é notório que livros didáticos e paradidáticos vêm sendo tomados 

como objeto de inúmeras investigações acerca das representações dos gêneros, dos grupos 

étnicos e das classes sociais. Diante do contexto político atual, esse capítulo tomou como 

interesse de investigação as problemáticas que envolviam currículo, gênero e LD. Mais 

especificamente, buscamos analisar aqui como a categoria gênero foi construída nos critérios 

de inclusão ou exclusão em editais do PNLD, compreendendo o período de 2006 a 2020.  

Para empreender essas análises, foram observados os documentos legais que 

regulamentam o PNLD, bem como os editais disponíveis para consulta eletrônica. Nas 

próximas seções, mostraremos, inicialmente, a construção dos critérios de avaliação dessa 

política curricular até os editais de 2016, nos quais observamos certo aprimoramento das 

questões de direitos humanos, diversidade e gênero. Na seção seguinte, identificaremos os 

efeitos da famigerada BNCC e da onda conservadora que tenta influenciar as políticas 

educacionais nos regulamentos do PNLD, acarretando na supressão de vários textos antes 

presentes nos editais. Posteriormente, a análise opera por disciplinas específicas, explicitando 

quais áreas tiveram maiores avanços e seus reflexos nas obras didáticas, segundo a literatura 

especializada em livros didáticos. Por fim, foram tecidas algumas considerações gerais sobre 

a política curricular em questão.  

 

3.1. SITUANDO A QUESTÃO 

O currículo escolar, os materiais pedagógicos e LD contemplam conteúdos que, sob 

tormentas da “ideologia de gênero” (PARAÍSO, 2018), vêm sendo contestados “para impedir 

que a diferença se prolifere e para fazer com que gênero e sexualidade sejam considerados 

temas não escolares” (PARAÍSO, 2018, p. 23). Isso acontece porque alguns modos de 

regulação tentam definir o “campo do „costumeiro, do aceito, do normalizado e do esperado‟ 

e nesse processo definem capacidades expressivas particulares como marginais, falsas ou 

perversas” (SIMON, 2008, p. 74). 

Quando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em um primeiro momento, 

colocaram “a pluralidade cultural como tema transversal, criaram um território, um lugar para 

a contenção dos temas postos na educação” (RODRIGUES; ABRAMOWICZ, 2013, p. 22). 

Textos curriculares, como os PCN, têm “objetivos moralizantes e normalizantes, direcionados 

a guiar condutas, a cidadanizar” (BAMPI, 2000, p. 11). Assim, em 2014, o termo gênero foi 

suprimido do Plano Nacional de Educação (PNE) no nível de Congresso Nacional e 
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fortemente combatido em secretarias municipais e estaduais nos anos seguintes. Em janeiro de 

2019, o então Ministro da Educação tentou modificar critérios do vigente PNLD, excluindo-se 

a obrigação de, entre outros quesitos, as obras apresentarem diversidade étnica, combate à 

violência contra mulher e promoção positiva da imagem da mulher
7
. Nota-se, portanto, como 

esses textos oficiais se constituem como políticas regulatórias que predizem “padrões, 

condições de trabalho e atuação, regras individuais e para o grupo” (POSSA; 

BRAGAMONTE, 2018, p. 1058).  

Diante desse contexto, a partir das problemáticas que envolvem currículo, gênero e 

LD, percebeu-se que, por vezes, gênero é abarcado em critérios de cidadania e de Direitos 

Humanos. Em outras, vem explicitamente associado à mulher e às suas relações com o que é 

construído sobre feminino e masculino, mantendo a hegemônica maneira de classificação 

“que se estrutura em torno de oposições binárias, nas quais um dos termos é sempre 

privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa” 

(SILVA, 2008, p. 76).  

Mesmo tratando-se de uma política curricular que estabelece a necessidade de 

discussões acerca da diversidade cultural nos LD, vale destacar que “as políticas curriculares 

são, por sua natureza, discursos normativos com a finalidade de gerir populações” 

(MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 743). Pelo seu caráter universalista, é preciso “colocar em 

suspenso os „e portanto...‟ dos quais nós, tão plenos de boa vontade, tão empreendedores, 

sempre prontos a falar por todos, somos os mestres” (STENGERES, 2018, p. 464). Nesse 

sentido, questionamos o público endereçado por essa política curricular como “algo que não é 

– nem pode ser – fixo e muito menos da ordem da semelhança, do espelhamento ou, ainda, da 

mesmidade” (MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 748). Além disso, as políticas públicas 

educacionais podem se constituir como “uma trama complexa, na qual a diferença, sem a qual 

não há educação, é constrangida” (MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 743). Desse modo, 

buscamos analisar investimentos em “subjetividades políticas que se identificam com a 

posição de sujeito-docência face a situações cotidianas nas quais é chamado a tomar decisões 

em permanência” (GABRIEL, 2015, p. 442). 

 Concordando com PARAÍSO (2010), que o currículo ensina, educa e produz sujeitos 

a partir das diferentes pedagogias por ele utilizadas, vemos que tais instâncias culturais, assim 

como os LD, “transmitem uma variedade de formas de conhecimento que embora não sejam 

reconhecidas como tais são vitais na formação de identidade e de subjetividade” (SILVA, 

                                                           
7
 Conferir em <https://novaescola.org.br/conteudo/14998/vai-nao-vai-entenda-a-confusao-no-edital-do-pnld-

2020-que-permitia-erros-nos-livros>, com acesso em julho de 2019. 
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2003, p. 140). De modo estratégico, “os grupos dominantes sempre falaram sobre os demais 

grupos e construíram representações que tiveram e têm efeitos de poder e de verdade” 

(PARAÍSO, 2004, p. 60). Dessa forma, “as políticas de currículo, as condições de ensino e as 

práticas pedagógicas são orientadas pela „política‟ convencional dos governos” (SIMON, 

2008, p. 67). Também chamadas por Simon de Tecnologias culturais, esse conjunto de 

práticas organizacionais, curriculares e pedagógicas “contribuem para definir as formas pelas 

quais o significado é produzido, pelas quais as identidades são moldadas e os valores 

contestados ou preservados” (SIMON, 2008, p. 68). Isso significa distanciar, diferenciar, 

separar, posicionar e classificar grupos. 

A grade de ideias referente à aprendizagem, ao ensino e ao currículo funciona “para 

separar e classificar os indivíduos, criando diferenciações cada vez mais apuradas do 

comportamento rotineiro” (POPKEWITZ, 2001, p. 29). Essa “alquimia das matérias escolares 

também” produz “sistemas de inclusão/exclusão” (POPKEWITZ, 2001, p. 133). Nesse 

sentido, “deter o privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir 

diferentes valores aos grupos assim classificados” (SILVA, 2008, p. 82). O processo de 

classificação é central na vida social e as classificações são sempre feitas a partir do ponto de 

vista da identidade. Para Silva (2008, p. 73), “identidade é simplesmente aquilo que se é”. Em 

oposição a ela, “a diferença é aquilo que o outro é” (SILVA, 2008, p. 73) e ambas são “uma 

relação social. Isso significa que sua definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores 

de força, a relações de poder” (SILVA, 2008, p. 73). A identidade e a diferença são tomadas 

como “declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído 

e quem está excluído” (SILVA, 2008, p. 73). “Selecionar é questão de poder” (SILVA, 2003, 

p.168) e, afinal, “o poder está inscrito no currículo” (SILVA, 2008, p. 168). 

Partido da assertiva que o discurso não é apenas uma mera denominação de coisas 

através das “letras, palavras e frases, mas uma série de acontecimentos em que estão 

vinculadas relações de poder, articuladas a uma ordenação do saber, que legitimam certos 

modos de dizer as coisas” (POSSA; BRAGAMONTE, 2018, p. 1052), analisamos todos os 

documentos selecionados, considerando a orientação em relação aos direitos humanos. 

Observamos que, quase em sua totalidade, as orientações são gerais e visam respeitar as 

diversidades sociais, culturais e religiosas da sociedade brasileira, o pluralismo de ideias, 

preparar os indivíduos para o exercício da cidadania e para o convívio social, e garantir as 

oportunidades e a igualdade de condições para o acesso e a permanência dos/as alunos/as na 

escola.  
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 Consideramos, porém, que a categoria gênero tem ganhado amplitude em 

investigações e não pode ser operada apenas como um termo ou dimensão. Ao não se falar a 

respeito de tais questões, talvez se almeje que os indivíduos tomem conhecimento e possam 

se interessar por elas. Desse modo, “o silenciamento - a ausência da fala - aparece como uma 

espécie de garantia da „norma‟” (LOURO, 2001, p. 68). Mas vale salientar que mesmo 

operando a reificação da norma a partir da repetição performativa da mesma, “os corpos não 

se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta” 

(BUTLER, 2000, p. 111). 

Sobre o PNLD, a relação entre o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), e o gerenciamento de LD que chegam às escolas públicas remete 

ao ano de 1938, quando se instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático. A partir do 

Decreto-Lei n.º 1.006, foram estabelecidas condições de autorização, produção, importação, 

utilização e correções nos LD. Em 1945, tal comissão passou a assumir o controle sobre a 

adoção de LD em todos os estabelecimentos de ensino no país. Em 1972, o Instituto Nacional 

do Livro admitiu o processo de coedições de LD em conjunto com as editoras. E em 1983, foi 

criada a Fundação de Assistência ao Estudante, incorporando-se o Programa do Livro 

Didático que, em 1985, teve o seu nome ampliado para Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). A essa altura, o governo se torna financiador dos LD, extinguindo-se o processo de 

coedição. 

Esse programa se fundamenta na distribuição gratuita de livros didáticos, obras 

pedagógicas e literárias aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das escolas públicas, 

instituições confessionais, comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 

com o poder público, além de oferecer outros materiais de apoio à política educativa. É gerido 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e se respalda na livre 

participação de editoras privadas e na livre escolha por parte dos professores/as. A legislação 

que rege o PNLD é Portaria do MEC 7/2007, Resolução 51/2009, Resolução 02/2011, 

Resolução 40/2011, Resolução 42/2012, Decreto 9099/2017 e Resolução 15/2018. 

Os editais do PNLD são dispositivos utilizados pelo Estado para estabelecer as 

diretrizes para a escolha dos livros didáticos distribuídos às escolas públicas. Cada edital 

versa sobre o modo como acontecem as etapas do programa, desde as normas de inscrição, 

condutas de participação, documentação necessária, etapas do processo de avaliação e seleção 

das coleções, processos de habilitação, aquisição, produção e entrega dos materiais, a 

disposições gerais e anexos. Os anexos trazem modelos de declaração, da estrutura editorial e 

outras especificações técnicas para a produção, além de princípios e critérios gerais e 
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específicos (nas áreas de Ciências, Geografia, História Língua Portuguesa, inclusive 

Alfabetização, e Matemática) para avaliação dos livros didáticos. Há editais destinados, 

também, a escolhas de dicionários e de obras literárias. Encontram-se disponíveis 

eletronicamente os que compreendem às edições de 2006 a 2020, com exceção da versão 

2009, que não está disponível no endereço eletrônico do MEC. 

Os editais do PNLD analisados trataram respectivamente do processo de seleção e 

avaliação de obras destinadas à escolha de: i) 2006 - Dicionários de Língua Portuguesa 

destinados aos primeiros segmentos do Ensino Fundamental público; ii) 2007 - Obras 

didáticas a serem inseridas no Guia do Livro Didático das séries iniciais do Ensino 

Fundamental; iii) 2008 - Coleções didáticas adequadas aos alunos dos anos finais do ensino 

fundamental; iv) 2009 - Edital não disponível no endereço eletrônico do MEC; v) 2010 - 

Obras didáticas adequadas aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental a serem 

incluídas no guia de livro didáticos e obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e 

adequadas a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (1º e 2º anos); vi) 2011 - Material 

didático da língua espanhola para professores do ensino médio e obras e coleções didáticas 

para o programa nacional do livro didático para educação de jovens e adultos; vii) 2012 - 

Obras didáticas para o ensino médio e Dicionários brasileiros de língua portuguesa; viii) 2013 

- Obras didáticas para o programa nacional do livro didático do campo, obras didáticas 

destinadas aos alunos e professores dos anos iniciais do ensino fundamental e obras 

pedagógicas complementares aos livros didáticos destinadas a alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental (1º, 2º e 3º anos); ix) 2014 - Obras didáticas destinadas aos alunos e 

educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), coleções didáticas destinadas aos alunos 

e professores dos anos finais do ensino fundamental da rede pública e obras de literatura 

destinadas aos alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental das escolas públicas, no 

âmbito do PNLD Alfabetização na Idade Certa; x) 2015 - Obras didáticas destinadas aos 

alunos e professores do ensino médio da rede pública; xi) 2016 - Obras didáticas para o 

programa nacional do livro didático do campo e obras didáticas destinadas aos alunos e 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública; xii) 2017 - Obras 

didáticas destinadas aos estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental da 

rede pública; xiii) 2018 - Obras didáticas destinadas aos estudantes e professores do ensino 

médio da rede pública; xiv) 2019 - Obras didáticas destinadas aos estudantes e professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental; xv) 2020 - Obras didáticas e literárias destinadas a 

estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental. 
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3.2. A CONSTRUÇÃO DE CRITÉRIOS ATÉ 2016 

Os Direitos Humanos são aqueles inerentes a todos os seres humanos, independe de 

raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Neles estão 

incluídos o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao 

trabalho e à educação, entre outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos a fim de 

promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos (ONU, 

1948). A Educação em Direitos Humanos é essencialmente a formação de uma cultura de 

respeito à dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da 

justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz (BRASIL, 

2012b). Se atentarmos à teorização cultural contemporânea, há uma tendência a abordar o 

multiculturalismo, ou pluralismo cultural, em educação simplesmente como uma questão de 

tolerância e respeito para com a diversidade cultural.  Segundo Silva (2008, p. 79), “por mais 

edificantes e desejáveis que possam parecer, esses nobres sentimentos impedem que vejamos 

a identidade e a diferença como processos de produção social, como processos que envolvem 

relações de poder”. 

De acordo com Rodrigues e Abramowicz (2013, p. 16), nos últimos vinte anos, a 

diversidade e outros temas a ela relacionados estão sendo abordados “de forma central no 

debate internacional e nacional, nas discussões sobre o desenvolvimento e na formulação de 

políticas públicas, especialmente na área da educação”. Assim, nas documentações 

selecionadas, observou-se, por exemplo, que em relação aos direitos humanos, a portaria 

normativa do MEC nº 7, de 05 de abril de 2007, que dispõe sobre as normas de conduta no 

âmbito da execução dos Programas do Livro, encontra-se a orientação que se considerem para 

a escolha dos livros didáticos as “diversidades sociais e culturais que caracterizam a sociedade 

brasileira, bem como do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” (BRASIL, 2007, 

p.1). 

As Resoluções/CD/FNDE nº 51, de 16 de setembro de 2009 – que Dispõe sobre o 

Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA) – e a 

de nº 42, de 28 de agosto de 2012 – que Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) para a educação básica –, repetem a mesma orientação nas considerações iniciais, 

solicitando que tais diversidades sejam levadas em conta, já que a educação é “direito de 

todos e dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
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A Resolução/CD/FNDE nº 40, de 26 de julho de 2011, por sua vez, versa sobre o 

PNLD para as escolas do campo e traz apenas a preocupação em ampliar “as condições de 

atuação dos professores das escolas nas comunidades situadas em áreas rurais, em 

consonância com as políticas nacionais voltadas para a educação no campo”. Já o Decreto nº 

9099, de 18 de julho de 2017, que versa sobre o PNLD, apresenta sobre o respeito aos direitos 

humanos em seu artigo 3º, as diretrizes do PNLD, itens II e IV: “II. Respeito às diversidades 

sociais, culturais e religiosas” e “IV: Respeito à liberdade e o apreço a tolerância”. No artigo 

10, item II nota-se: “II. Observância dos princípios éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano”. A Resolução/CD/FNDE nº 15, de 26 de julho de 

2018, que Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do Programa Nacional 

do Livro e do Material Didático, repete o considerando já visto nas Resoluções/CD/FNDE nº 

51 e nº 42, ao dizer que se deve considerar “as diversidades sociais e culturais que 

caracterizam a sociedade brasileira, bem como o pluralismo de ideias e as concepções 

pedagógicas no processo de escolha”. 

Ao analisar os editais, observou-se que há uma grande preocupação com o caráter 

social do LD ao contribuir para a formação da cidadania e ao convívio democrático, como o 

respeito mútuo entre as pessoas, a ética e o reconhecimento da diversidade, favorecendo o 

diálogo e o apreço à tolerância. Segundo Rodrigues e Abramowicz (2013, p. 16), essa seria 

uma possível estratégia pedagógica “liberal” que “consistiria em estimular e cultivar os bons 

sentimentos e a boa vontade para com a chamada "diversidade" cultural”. Alguns editais 

analisados trazem as seguintes orientações básicas no item destinado aos critérios de 

avaliação comuns a todas as áreas, onde se versa sobre os critérios de eliminação em relação 

aos preceitos ou princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social 

republicano: 

Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a 

construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra 

didática não poderá: 

(i) veicular preconceitos de condição econômico-social, étnico-racial, 

gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação; 

(ii) fazer doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter laico e 

autônomo do ensino público (BRASIL, 2006, p. 35). 
 

Sobre essa necessidade de uma educação para a cidadania, Bampi (2000, p. 1) afirma 

que “quando cidadania é apresentada como uma solução para a emancipação, transformação e 

libertação dos indivíduos, sua construtibilidade é suprimida. Além disso, são postas em 

“funcionamento técnicas sutis de governamentalidade”, através das quais se moldam e 
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normalizam a “conduta, as aspirações as decisões dos indivíduos, com o propósito de alcançar 

objetivos considerados desejáveis” (BAMPI, 2000, p. 10). 

Foucault (2008, p. 45) define a governamentalidade como um “conjunto formado 

pelas instituições, procedimentos, análises, reflexões, os cálculos e táticas” comuns a “todas 

as formas modernas de pensamento e ação políticos” (MILLER e ROSE, 2012, p. 40), tendo 

“por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por 

instrumento técnico essencial os  dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 143).  De 

acordo com Bampi, governar as pessoas não é força-las a fazer o que deseja o governante; é 

uma espécie de manipulação tênue no modo pelo qual os indivíduos conhecem a si mesmos e 

se conduzem, ou seja, é a “sutil integração de tecnologias de coerção e tecnologias do eu” 

(FOUCAULT, 1993, p. 207). 

Através dessas técnicas sutis, os indivíduos têm suas condutas moldadas e 

normalizadas de modo que sempre se busquem objetivos padronizadamente desejáveis. Isso 

se reflete nos editais que analisamos, nos quais se buscam formar indivíduos cidadãos e aptos 

ao convívio social republicano. Além disso, evitam-se estereótipos, prezando pelo respeito e a 

tolerância às diversidades, como observamos nos editais dedicados à escolha dos dicionários, 

seja de Língua Portuguesa ou de Língua Estrangeira, nos quais as referências feitas ao 

respeito aos direitos humanos foram encontradas como critério de exclusão, àqueles que 

apresentarem “palavras ou imagens, preconceitos em relação à condição econômico-social, 

cor, etnia, gênero, orientação sexual, religião, linguagem ou qualquer outra forma de atitude 

discriminatória” (BRASIL, 2006, p. 19). 

Tal edital cita, ainda, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9394/1996), que preconiza como princípios do ensino a “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”, o “pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas”, o “respeito à liberdade e apreço à tolerância” (Título II, artigo 3º). 

Além disso, frisa que pelo grande alcance do PNLD, o LD deve: 

 

Atuar como propagador de conceitos e informações necessários à cidadania 

e ao convívio democrático, como o respeito, a ética, o reconhecimento da 

diversidade, entre outros. Finalmente, o livro didático deve desempenhar um 

duplo papel: um papel social, ao contribuir para a formação da cidadania, 

incentivar a autonomia do professor, valorizar a liberdade de expressão e 

pensamento e promover o respeito mútuo entre os sujeitos e um papel 

pedagógico (BRASIL, 2006, p. 33). 
 

Isso quer dizer que, pedagogicamente, os indivíduos devem ter em contato com a 

diversidade de expressões e grupos culturais, aceitando a diversidade como natural, numa 
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visão “superficial e distante das diferentes culturas”. Nela, “o outro aparece sob a rubrica do 

curioso e do exótico” (RODRIGUES; ABRAMOWICZ, 2013, p. 16), sem que sejam 

questionadas as relações de poder, ou como surgiram os processos de diferenciação.  

Todavia, grande parte dos editais apresentou, em seus princípios gerais, uma vez que 

pouquíssimas vezes apareceram como critério de qualificação, a seguinte recomendação: 

 

Quanto à construção de uma sociedade cidadã, espera-se que o livro 

didático: 

1) promova positivamente a imagem da mulher, considerando sua 

participação em diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder; 

2) aborde a temática de gênero, da não violência contra a mulher, visando à 

construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária; 

3) promova a imagem da mulher através da linguagem escrita dos livros 

didáticos, reforçando sua visibilidade; 

4) promova positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes das 

etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes 

trabalhos e profissões e espaços de poder; 

 5) promova positivamente a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e 

saberes sociocientíficos; 

6) aborde a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da 

discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma 

sociedade antirracista, justa e igualitária (BRASIL, 2007, p. 35). 

Ao tratar de modo tão genérico os direitos humanos - fazendo-se menção apenas ao 

termo “mulher” - o início do PNLD pautou-se em uma visão de gênero como sinônimo de 

sexo biológico, além de generalizar e reduzir a vultosa diversidade de mulheres de modo a 

apensá-las em um único grupo.  A linguagem faz esse papel de instituir distinções e 

desigualdades, pois ela é “seguramente, o campo mais eficaz e persistente, tanto porque ela 

atravessa e constitui a maioria de nossas práticas, como porque ela nos parece, quase sempre, 

muito „natural‟” (LOURO, 2001, p. 65). A oposição binária entre masculino e feminino, 

determinada biologicamente, materializa-se no termo utilizado apenas como substituto das 

palavras homens e mulheres, adotando o gênero como uma substituição mecânica do sexo.  

Essa orientação sofreu algumas modificações com o tempo. Em 2007, 2008 e no 

Edital referente às séries iniciais do Ensino Fundamental de 2010, o texto era o mesmo. Já nos 

editais do EJA de 2011, nos editais do PNLD Campo e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental de 2013, nos editais do EJA e das séries finais do Ensino Fundamental de 2014 

e no edital do PNLD Campo 2016, ampliou-se tal texto, de modo que não só se abordasse a 

temática de gênero, nem só se promovesse positivamente a imagem da mulher, mas que se 

reconhecesse e que se tratasse: 
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Adequadamente a diversidade de gênero, considerando a participação de 

mulheres e homens em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, 

discutindo diferentes possibilidades de expressão de feminilidades e 

masculinidades, desmistificando preconceitos e estereótipos sexuais e de 

gênero, considerando o gozo dos direitos civis e políticos, visando à 

construção de uma sociedade não-sexista, não-homofóbica (BRASIL, 2016a, 

p. 33). 
 

Além disso, o texto sugere não apenas que se promovam positivamente 

afrodescendentes e descendentes de etnias indígenas, mas que se reconheça: 

 

A importância e tratar adequadamente a história, a cultura e a imagem dos 

povos indígenas no Brasil, considerando a garantia de seus direitos à terra, à 

qualidade de vida nas terras indígenas, educação diferenciada em suas 

aldeias e à sua participação em diferentes espaços de poder; 

 a importância e tratar adequadamente a história, a cultura e a imagem de 

afro-brasileiros e afro-brasileiras, considerando sua participação em 

diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder, dando visibilidade aos 

seus valores, tradições, organizações e conhecimentos, promovendo o 

respeito à diversidade étnico-racial e fomentando o combate ao racismo e à 

discriminação racial. (BRASIL, 2016a, p.33) 
 

Assim, vimos que, a partir de 2011, a concepção de gênero foi um pouco ampliada nos 

editais do PNLD. Vimos uma mudança no reconhecimento do gênero apenas como sexo 

biológico para se pensar em diversidade de gêneros e, de modo implicado, de sexualidades, 

uma vez que a heterossexualidade dividiu espaço com outras narrativas. Nesse sentido, gênero 

passou a ser compreendido como “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1995, p. 86). Em tal concepção de gênero, 

“importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu 

sobre os sexos” (LOURO, 2001, p. 21).  

Outro ponto acrescentado é que se fala de questões socioambientais e de 

sustentabilidade, da reflexão quanto à responsabilidade de homens e mulheres sobre os efeitos 

de suas ações no meio ambiente, refletindo práticas que se vinculam ao “movimento do 

empreendedorismo, e como a população é chamada a „fazer sua parte‟ no que pareceria  ser   

uma   produção   de   subjetividades  empreendedoras” (MIGUEL; TOMAZETTI, 2019, p.1) 

e se fala, outrossim, em promover discussões sobre preconceitos, discriminação e violências 

correlatas às minorias sociais ligadas às relações de gênero, às minorias sexuais, étnico-

raciais, geracionais, entre localidades urbanas e rurais e às relações socioambientais. 

 Tal recomendação está em acordo com o que preconiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental, dimensão obrigatória em todos os níveis e modalidades 

de ensino. Segundo essas diretrizes, deve-se buscar a “abordagem curricular que enfatize a 

natureza como fonte de vida e relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos 
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humanos, à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de 

diversidade sexual, e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça 

social” (BRASIL, 2012c, p. 4). É o que Macedo e Ranniery (2018, p.746) chamam de 

abstracionismo, ou seja, o “princípio filosófico abstrato de semelhança que sustenta 

reivindicações universais tem sido ele mesmo mobilizado para falar da inclusão”. 

 

3.3. A BNCC E OS CRITÉRIOS A PARTIR DE 2016 

A partir de 2016 e até o edital de 2019, o texto volta um pouco ao mesmo modelo 

inicial do ano de 2007, quando a sugestão é de que apenas se promova positivamente a figura 

da mulher, acrescentando-se apenas que se reforce “sua visibilidade e protagonismo social”. 

Adicionou-se um item para que se promova a educação e a cultura sobre os “direitos 

humanos, afirmando os direitos de crianças e adolescentes, bem como o conhecimento e 

vivência dos princípios afirmados no Estatuto da pessoa idosa” (BRASIL, 2017, p. 31), e, por 

fim, que se aborde a temática de gênero, acrescentando-se, no entanto, que tal abordagem vise 

à “construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito 

ao combate à homo e transfobia”. Mais uma vez, o abstracionismo “segue tentando controlar 

os fantasmas, produzindo políticas inclusivas que visam a acomodar e a incorporar as novas 

reivindicações” (MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 746).  

Tais alterações dos editais a partir da versão de 2016 não estão de acordo com as 

políticas públicas que o governo federal vinha desenvolvendo nos últimos anos. Porém, esse 

fato sinaliza o campo de disputas que os estudos de gênero vêm travando na atual 

configuração política brasileira, quando tal termo foi excluído dos textos do Plano Nacional 

de Educação de 2014-2024 (PNE, 2011b) e da Base Nacional Curricular Comum (2016b); 

quando se tentam aprovar leis municipais que proibiriam as discussões de gênero nas escolas; 

quando gênero tem sido um dos alvos do programa Escola sem Partido; ou quando os estudos 

de gênero são associados ao slogan da falsa premissa de “ideologia de gênero”, como 

explicitado por Paraíso (2018); ou, ainda, quando o projeto Escola sem Homofobia, que 

apresentava como um dos objetivos “orientar docentes sobre questões relacionadas às 

violações aos direitos no que tange orientações sexuais que e repercutiu como “kit gay”, 

sendo reprovado pelo congresso” (CARDOSO et al, 2019, p. 1469). Episódios como esses, 

desconsideram “o histórico de disputas e conquistas, instaurando enormes retrocessos e 

desajustes para o campo educacional” (CARDOSO et al, 2019, p. 1468) e, segundo Junqueira 

(2017, p. 26), corre-se o risco de “promover uma restauração do estatuto da ordem sexual 
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tradicional e reforçar as disposições relativas às normas de gênero, à heterossexualidade 

obrigatória e à heteronormatividade”. 

Nesse sentido, o Edital do PNLD 2019 sugere que o processo de aquisição de obras 

didáticas a partir de agora se adéquem à nova versão da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC: 

As obras didáticas (livro impresso e material digital) inscritas neste edital de 

atualização correspondem às mesmas obras originalmente adquiridas no 

Edital nº 01/2017 – CGPLI, com as devidas alterações necessárias para 

atender à versão da BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e 

homologada pelo Ministro de Estado da Educação, observados os critérios 

de atualização previstos no Anexo III (BRASIL, 2017, p. 2). 
 

 Em relação às considerações gerais de avaliação, o texto é igual aos dos editais 

anteriores de 2017 e 2018, mantendo-se, inclusive os termos como orientação sexual e 

respeito à diversidade sexual. Em relação às orientações ao respeito aos direitos humanos, não 

se fez menção às mesmas nas áreas específicas. Na educação é frequente que modos 

dominantes de produção semiótica tentem “normalizar práticas textuais e repertórios de 

imagens „verdadeiras‟ ou „úteis‟, assim como aquilo que conta como adequada exibição e 

mediação”. Isso tudo “são esforços para regular formas particulares de ver o mundo e definir 

o senso comum” (SIMON, 2008, p. 64). 

 Já o Edital do PNLD 2020, em relação às obras Literárias destinadas aos Anos Finais 

do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa e Língua Inglesa sugeriu-se que se contemple, 

entre outros temas, o tema “Encontros com a diferença”. O anexo deste edital III versa sobre 

Critérios para Avaliação das Obras Didáticas, e o IV sobre Critérios para Avaliação das Obras 

Literárias. No primeiro, as considerações gerais trazem características sobre os adolescentes 

que, nesse período de vida intensificam: “suas relações [dos estudantes] com os pares de idade 

e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de 

ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios” (BRASIL, 2018). 

Nos Critérios de Avaliação Eliminatórios Comuns, no que se refere à observância aos 

princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano, o 

texto foi modificado. Isso se deu de modo que fosse retirada a expressão “visando à 

construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao 

combate à homofobia”, ficando do seguinte modo: 

A obra deve: 

a. Estar livre de estereótipos ou preconceitos de condição socioeconômica, 

regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, de 

linguagem, religioso, de condição de deficiência, assim como de qualquer 

outra forma de discriminação, violência ou violação de direitos humanos.   
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b. Estar livre de doutrinação religiosa, política ou ideológica, respeitando o 

caráter laico e autônomo do ensino público.  

c. Promover positivamente a imagem de afrodescendentes, considerando sua 

participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, 

valorizando sua visibilidade e protagonismo social; 

d. Promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua 

participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, 

valorizando sua visibilidade e protagonismo social, com especial atenção 

para o compromisso educacional com a agenda da não-violência contra a 

mulher;  

e. Promover positivamente a cultura e a história afro-brasileira, quilombola, 

dos povos indígenas e dos povos do campo, valorizando seus valores, 

tradições, organizações, conhecimentos, formas de participação social e 

saberes; 

f. Representar a diversidade cultural, social, histórica e econômica do país;  

g. Representar as diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais de 

povos e países;  

h. Promover condutas voltadas para a sustentabilidade do planeta, para a 

cidadania e o respeito às diferenças.  

i. Estar isenta de publicidade, de marcas, produtos ou serviços comerciais, 

exceto quando enquadrar-se nos casos referidos no Parecer CEB nº 15 de 

04/07/2000 (BRASIL, 2018, p.38-39). 
 

Nos Critérios para a Avaliação de Obras Literárias, a adequação temática diz que: 

A seleção de obras será realizada com vistas à diversidade de temáticas e 

contextos sociais, culturais e históricos, o que inclui, por exemplo, as 

vivências de populações indígenas, africanas e afro-brasileiras. Nesse 

sentido, deve ser destacada a presença de protagonistas e sujeitos líricos de 

diferentes raças e etnias, gêneros, origens geográficas, classes sociais, faixas 

etárias etc. 

Não serão selecionadas obras que apresentem preconceitos, estereótipos ou 

discriminação de ordem racial, regional, social, sexual e de gênero, entre 

outros, tampouco aquelas que incitem a violência entre seres humanos ou 

contra outros seres vivos, em qualquer uma de suas diversas manifestações 

(BRASIL,2018, p. 50). 

 

Ao retirar do texto dos editais o trecho em que se visava “uma sociedade não-sexista”, 

tal edital potencializa o sexismo, que ainda tem em nossa sociedade o machismo como grande 

expoente. Assim, vão-se perpetuando desigualdades entre os gêneros de maneira reincidente e 

performativa, de modo que, desde a infância, meninos e meninas são orientados a modos de 

ser e de se portar adequados a eles. Uma sociedade sexista naturaliza alguns atos de 

preconceito de gênero, sendo possível que identifiquemos comportamentos machistas e 

LBGTQI+fóbicos em ambientes de trabalho, em casa, nas mídias, entre outros. Através dos 

jogos de poder que nos rodeiam, o hegemônico difunde esses discursos e consegue manter 

uma ordem social que perpetua as desigualdades e o sexismo. 

Diante disso, faz-se mister salientar que a construção de um currículo nunca é isenta 

ou harmônica, mas embriagada de disputas. Isso sugere a noção de currículo “como um 
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processo constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções 

sociais” (SILVA, 2008, p. 8). À luz da perspectiva pós-estruturalista, o currículo não é apenas 

uma questão de conteúdo, mas desenvolve identidades a partir das relações sociais cotidianas 

e do discurso que as envolve, englobando as questões de poder que aí existem. Desse modo, 

“o currículo acaba por expressar exatamente, entre outras coisas, a forma como certas 

questões são definidas como „problemas‟ sociais” (SILVA, 2008, p. 9) e, assim, quando se 

restringe o conceito de cidadania nos critérios de avaliação do PNLD, sugere-se o 

desenvolvimento da diferença nos currículos. 

Em relação a isso, quando o tema for Encontros com a diferença, o edital sugere que 

as obras enfoquem: 

O contato entre diferentes esferas culturais, sociais, regionais etc., bem como 

o encontro entre indivíduos de diferentes etnias, raças etc. e/ou com pessoas 

com deficiências, sendo valorizada a presença de protagonistas que 

representem essa diversidade. A interação com a diferença deve revelar seus 

desafios e benefícios, destacando-se a necessidade de um convívio 

democrático (BRASIL, 2018, p. 51). 

 

Ao estimular a inserção de conteúdos sobre gênero e a valorização das diferenças, esse 

edital rompeu a tradição de limitar-se ao ensino da tolerância e passa a celebrar a diferença e 

amplia a concepção de gênero para além das distinções biológicas. Em tempos pouco 

propícios, traz um ponto bastante positivo: promove a diferença que é o motor da vida 

(PARAÍSO, 2015), uma vez que o “relevante para a diferença é a singularidade, o fluir de 

forças, a transgressão” (PARAÍSO, 2010b, p. 589). Além disso, nos faz pensar em possíveis 

articulações entre currículo e os estudos queer sobre gênero e sexualidade, tão propícias na 

política pública, especificamente a curricular, por entendê-la como “intercruzamento de 

minorias, nunca foi sobre uma política de identidade” (BUTLER, 2011, p. 209). No dizer de 

Trujillo (2015, p. 10 e 11), “práticas queer, histórias e experiências questionam os limites das 

identidades de gênero e sexual, que não são algo homogêneo e fixo, e que são atravessados 

por outros”, de modo que “queerizar a educação seria o questionamento da normalidade, a 

dissolução dos binarismos e a formação de alianças, de redes”. 

Do mesmo modo, Macedo e Ranniery (2018, p. 747) nos provocam positivamente 

sobre políticas públicas de currículo, talvez queer “nos permita invocar uma abertura radical 

do „todos‟, que, ao invés de pressupor identidade, possa decorrer de sua de condição 

relacional, da relação com a alteridade, de um enlace com o outro”. Só desse modo 

conseguiríamos construir “pedagogias corporais de gênero que fazem corpos de homens ou 

mulheres, masculinos ou femininos, determinadas formas de ser e estar no mundo e isso 
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limita, amarra, congela, despotencializa a invenção de outros modos de vida” 

(VASCONCELOS; CARDOSO; FELIZ, 2018, p. 5). Abolir e desconstruir “as formas dos 

currículos, os raciocínios que dividem e confinam e as verdades que aprisionam é um 

importante trabalho de um currículo vetor de forças e mobilizador da diferença” (PARAÍSO, 

2015, p. 56). 

 

3.4. CRITÉRIOS NAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

Em relação aos critérios de avaliação referente às áreas específicas dos LD, no ano de 

2007, a orientação de respeito aos direitos humanos, que está comumente localizada na seção 

de preceitos éticos ou como caráter eliminatório de avaliação, orienta que as áreas Ciências, 

Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática de modo geral respeitem a “diversidade 

cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa ou qualquer outra forma de manifestação 

individual ou coletiva, evitando estereótipos e associações que depreciem grupos étnicos ou 

raciais” (BRASIL, 2004, p. 35), bem como que isso não seja veiculado em textos e 

ilustrações, ou se apliquem preconceitos de cunho linguístico contra variedades linguísticas 

não dominantes (dialetos, registros etc.), e que seja estimulado o “convívio social e a 

tolerância, abordando a diversidade da experiência humana com respeito e interesse” 

(BRASIL, 2004, p. 67). 

Em 2008, as orientações para o respeito aos direitos humanos foram encontradas 

apenas em algumas áreas específicas. Em Ciências, o texto tinha o mesmo cerne do anterior, 

no que diz respeito à diversidade, a não veiculação de estereótipo e à tolerância, mas sugeria 

que as situações ali retratadas não ferissem “leis, normas de segurança ou que desrespeitem os 

direitos do trabalhador e do cidadão” (BRASIL, 2005, p 35). Na seção destinada à História, 

observamos que a orientação era bem parecida com as dos anos anteriores, diferindo-se 

apenas no item “não ser instrumento de propaganda ou doutrinação religiosa ou político-

partidária”. O mesmo acontece em Matemática, na qual a única diferença foi a retirada da 

expressão “levar em conta a diversidade social e cultural do Brasil, devendo, em particular, 

ser respeitada a lei da cultura afro-brasileira” (BRASIL, 2005). 

Ainda em relação às áreas específicas, no ano de 2010, na área de História não se 

observaram modificações; em Língua Portuguesa não houve orientações. Já na de Matemática 

houve a seguinte ressalva em relação à representação gráfica dos seres humanos, o que mostra 

como a “fotografia tem sido e está sendo utilizada como um elemento de poder produtivo, 

articulado por tecnologias culturais que buscam assegurar obediência a formas específicas de 

nomear o mundo” (SIMON, 2008, p. 80). De acordo com tal edital: 
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As representações gráficas, entre outras, da empregada doméstica como uma 

negra gorda; do vendeiro de feira como um português bigodudo; das crianças 

sempre louras e bem vestidas, a brincar em jardins ou estudando em 

ambientes amplos, bem organizados e apropriados; do oriental como uma 

figura exótica com chapéu cônico e olhos extremamente alongados; do índio 

esguio sempre a caçar ou a pescar; da natureza como um ambiente 

paradisíaco, com flores, árvores, pássaros e borboletas, se não podem ser 

caracterizadas como preconceito são estereótipos que devem ser evitados. 

Também são indesejáveis as veiculações de estereótipos relativos ao 

conhecimento matemático (BRASIL, 2008, p. 49). 

 

Em relação aos componentes curriculares do Segundo Segmento, das Coleções e 

Obras Didáticas destinadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2011, correspondentes 

ao 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, observaram-se tais orientações apenas nos 

critérios específicos eliminatórios para o componente curricular Geografia, e nos princípios e 

critérios de avaliação para a Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), sempre 

prezando pelo direito à diversidade, respeito à liberdade e isenção de preconceitos e outras 

formas de discriminação. 

Em 2012, nos critérios eliminatórios específicos das áreas, em Linguagens, códigos e 

suas tecnologias, ressaltou-se a importância do conhecimento da diversidade de linguagens, 

das suas múltiplas funções, na constituição dos valores que animam as pessoas e os grupos 

sociais, tendo em vista “a predominância, para o mundo, de ideais de respeito, de tolerância, 

de justiça, de expansão da paz e da igualdade social”. Já nos critérios eliminatórios 

específicos para o componente curricular Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) 

repetiu-se a sugestão de que o conjunto de textos representativos das comunidades falantes da 

língua estrangeira, com temas adequados ao ensino médio “não veiculem estereótipos nem 

preconceitos em relação às culturas estrangeiras envolvidas, nem à nossa própria em relação a 

elas” (BRASIL, 2009, p. 24). 

Em relação às Ciências Humanas e suas tecnologias orientou-se que as obras de 

Geografia e História sejam isentas “de estereótipos, caricaturas e/ou simplificações 

explicativas que comprometam a noção de sujeito histórico e/ou induzam à formação de 

preconceitos de quaisquer natureza”. Para a sociologia, pediu-se que, nas análises, exemplos e 

atividades fossem contempladas: “situações de diferentes regiões do país e experiências de 

diferentes classes sociais, possibilitando ao aluno o respeito pela diversidade cultural e o 

reconhecimento da desigualdade socioeconômica”, e para a Matemática não há orientações 

(BRASIL, 2009). Por fim, para as Ciências da natureza e suas tecnologias, na Biologia, pede-

se que ela tenha: 
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Percepção de que os conhecimentos biológicos podem servir de base para 

reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se 

fundem, inclusive, em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se 

diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos 

coerentes e na bibliografia de referência (BRASIL, 2009, p. 38). 

 

Nas áreas Matemática, Ciências e História, em 2013, não houve orientações em 

relação ao respeito aos direitos humanos. Na Geografia, em seus princípios gerais sugeriu-se 

que se formasse um cidadão do século XXI de modo que ele aprendesse a “conservar os 

recursos naturais, a respeitar os direitos humanos, a diversidade cultural e a lutar pela 

construção de uma sociedade mais justa, solidária, sem preconceitos e estereótipos” 

(BRASIL, 2011, p. 46). Em seus critérios eliminatórios específicos, já que a Geografia 

relaciona processos históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais para a explicação do 

estágio de desenvolvimento dos povos e países, pediu-se que se mantivesse “o direito à 

diversidade dentro de padrões éticos e de respeito à liberdade de indivíduos e grupos, com 

isenção de preconceitos, tanto de origem, etnia, gênero, religião, idade ou outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 2011). 

Assim, vimos que, em relação aos critérios de avaliação das áreas específicas, no geral 

é insistente a solicitação de que as obras sejam isentas de preconceito e que não veiculem 

estereótipos, que estejam atentas às diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais 

apresentadas de maneira negativa, às discriminações de quaisquer tipos, seja na maneira como 

são abordados os conteúdos pedagógicos, seja por palavras, ilustrações, fotos, e que 

estimulem o convívio social e o reconhecimento da diferença. Além disso, pede-se que não se 

veiculem propagandas, doutrinações religiosas ou político-partidárias, comerciais, e que não 

seja ferido o direito do trabalhador e do cidadão. 

Vale destacar que os critérios de exclusão relacionados às temáticas de gênero e à 

valorização da mulher em sociedade e nas profissões estiveram presentes no Edital de 2008 

para as disciplinas de Ciências, História, Matemática e Geografia. A disciplina Geografia foi a 

única que apresentou critérios específicos de exclusão em todas as versões analisadas dos 

editais. De modo resumido, identificamos que os componentes curriculares que mais 

apresentam orientações em relação ao respeito aos direitos humanos são Geografia (em 15 

editais), História (em 7 editais), as áreas de Ciências e Biologia (em 6 editais), Língua 

Estrangeira (5 editais) e Sociologia e Matemática (4 editais). Língua Portuguesa, área da qual 

fazem parte os LD aqui utilizados como objeto de estudo, apresenta somente em 02 editais, 

2007 e 2012. 
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Devido à amplitude cultural que o PNLD possui em território nacional, as pesquisas 

que tomam o programa e o LD como escopo de análise têm se avolumado desde os anos 90. 

Inúmeras são as abordagens dessas pesquisas acadêmicas, salientando, assim, a notoriedade 

que tal programa tem tido nas políticas públicas educacionais contemporâneas. Esses estudos 

sobre a influência do PNLD mostram, no entanto, que, apesar de todas as sugestões e 

orientações nesses editais, a avultada vigilância sobre tais temáticas torna-se inexpressiva, 

uma vez que não basta eliminar preconceitos e estereótipos, mas, sobretudo, introduzir 

conteúdos negligenciados nas coleções e obras, extrapolando o silenciamento didático que 

existe em relação a gênero, diversidade e minorias sexuais, questões étnico-raciais, de classe 

entre outros, e transgredir a noção hegemônica e centralizadora que se tem sobre isso. Como 

um todo, os editais não apresentam como obrigatoriedade a abordagem desses temas nas áreas 

específicas, onde sua ausência não implica penalidade.  

Apesar das orientações de vários editais de que se promova positivamente a figura da 

mulher, dos afrodescendentes, indígenas e outras minorias sociais e sexuais, o que se observa 

é que a atuação das mulheres na luta por direitos sociais e na formação da classe operária é 

pouco mencionada ou é mencionada de forma genérica. Normalmente, as mulheres 

apresentadas como símbolos são modelos de empoderamento feminino, como faraós, rainhas 

ou personagens que se destacaram das demais em movimentos históricos revolucionários ou 

de luta, como Joana D‟Arc e Anitta Garibaldi (CELESTINO, 2016).  

Outras pesquisas, como a de Castro (2016), mostram que, no que se refere à raça e 

gênero, predominam personagens masculinos brancos, seguidos pela mulher branca, em 

terceiro lugar os homens racializados e, por último, mulheres racializadas. Essa desproporção 

é reflexo de uma estrutura social supressiva, além de ecoar o projeto histórico de 

branqueamento e masculinização. Entre as imagens femininas, a mesma autora observa que a 

quantidade de “imagens de personagens femininas brancas (32,11%) é bem maior do que o de 

personagens femininas não brancas (7,42%)” (CASTRO, 2016, p. 95). Nelas, as brancas 

personificam a capacidade cuidadora e benevolente atribuída às mulheres e, apesar de as 

alunas não-brancas serem em maior número nas escolas brasileiras, “elas são sub-

representadas nas imagens do livro didático” (CASTRO, 2016, p. 96). Já as imagens de 

negros e negras ocupam o que a autora chama de espaços de exceção, pois são 

predominantemente representadas pelo folclore brasileiro, ligados à dança, música ou, 

também, à violência, naturalizando-se cenas onde os racializados/as estejam ligados a 

situações de vulnerabilidade e desfavorecimento. 
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Outro aspecto observado nessa pesquisa é que mais da metade das imagens 

apresentada nas coleções didáticas têm personagens principais masculinos (quase 70%), 

associando personagens femininos a um papel secundário. Além disso, as atribuições 

masculinas se dão como aquelas ligadas à esfera pública, à força, à autonomia, à atuação 

econômica e política, inventores de tecnologias, empresários, políticos, escritores, 

dramaturgos, heróis, ou a outros protagonismos. As femininas são definidas principalmente 

numa relação romântica heterossexual, com a família, cuidando de crianças, como 

professoras, submissas, frágeis, excessivamente emotivas ou sob a proteção/dominação do 

homem, reproduzindo-se e perpetuando-se assim a concepção de que a função da mulher é 

servir ao homem, estar em ambiente doméstico, excluindo-se de outras esferas sociais, e 

sendo valorizada por sua beleza e por seu corpo. Outras vezes, as figuras femininas são 

ilustradas em celebridades, sendo sexualizadas e objetificadas, tendendo a um padrão 

industrial. Nesse caso, pode-se dizer que este protagonismo midiático contribui “para a 

objetificação mais do que para sua emancipação” (CASTRO, 2016, p. 105). 

Em relação a outros estereótipos e preconceitos, Pinheiro (2016) diz que, em 

Geografia, as explicações para o processo migratório internacional e brasileiro baseia-se nos 

discursos econômicos, assim como na descrição das condições de vida de povos indígenas, 

sem, no entanto, problematizar a integração desses povos a partir de estereótipos e estigmas 

(PINHEIRO, 2016). Segundo ele, não se fala em conflitos relacionados à integração do 

migrante a brasileiros, a constituição de preconceitos regionais e linguísticos a partir desses 

processos migratórios. Porém, são exaltadas as contribuições culturais dos povos migrantes na 

arte, na culinária, nos costumes da sociedade brasileira, ou seja, a “influência cultural dos 

imigrantes é positivada e a pluralidade cultural valorizada” (PINHEIRO, 2016, p. 7). 

Nos editais, a proposta para as obras de História é que o discente relacione o passado 

com o moderno. Porém, a pesquisa de Longo (2017) percebeu que os livros analisados pouco 

dialogam com o momento atual, como por exemplo, sobre o problema das demarcações das 

terras indígenas, as questões sobre as disputas fundiárias, genocídios de etnias, usurpação do 

agronegócio e a resistência dos povos indígenas na luta pelos seus direitos, não havendo, 

portanto, um lugar de fala indígena. As lideranças indígenas na atualidade nem são 

mencionadas e os indígenas são vistos como um personagem, sempre de tanga, com arco e 

flecha, em posição de submissão frente os colonizadores, evaporando após a colonização, 

como se o mesmo fosse um sujeito mítico. 

A pesquisa de Cardoso (2018) nos revela, igualmente às anteriores, que os critérios do 

PNLD não são tão efetivos. Segundo a autora, pelo seu caráter descritivo e pelo seu objeto 
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principal ser a natureza – quase sempre entendida como intocável e pura –, o LD de Ciências, 

é responsável por vincular saberes acerca dos corpos e dos comportamentos de maneira 

aparentemente neutra e isenta de elementos culturais. No entanto, a correlação natureza e 

cultura se estabelece de modo bastante estreito nesse currículo, seja por meio de atividades, de 

experimentos, de imagens ou de narrativas biológicas sobre o mundo. Constatou-se que o 

discurso biológico produz demandas naturalizadas acerca de corpos, gêneros e sexualidades. 

Ditos sobre competitividade, desenvolvimento corporal, força física, cadeia alimentar, 

territorialidade, cuidado, proteção, reprodução e doenças são ofertados de maneira 

diferenciada a sujeitos generificados. Esse processo, por estar transvestido da roupagem 

científica, dá força de verdade e autoridade às diferenças biológicas, intelectuais e culturais. 
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4. GÊNERO NAS IMAGENS DOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: DAS BRINCADEIRAS INFANTIS À VIDA ADULTA 

Esta quarta seção traz a análise do modo como gênero é construído nas imagens e nos 

textos dos LD de Língua Portuguesa dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, para 

empreendermos essa análise, nomeamos a Coleção Ápis, das Editoras Ática e Scipione, de 

coleção AP, e a Buriti Mais, da Editora Moderna, de coleção BM. Adicionamos a isso os 

números de 01 a 05, para identificar os LD correspondentes a cada ano do ensino fundamental 

I. Assim, a coleção AP é composta por AP01, AP02, AP03, AP04 e AP05; e a BM, por 

BM01, BM02, BM03, BM04 e BM05.  

Paraíso (2016) nos ajuda a entender que os LD enquanto currículo ensinam “muitas 

normas relativas a gênero. Normas que produzem, reafirmam e naturalizam o que é masculino 

e feminino que, por sua vez, regulam as condutas de homens e mulheres, meninas e meninos 

nas escolas” (PARAÍSO, 2016, p. 207). Dizem o que é adequado aos meninos e às meninas; 

“admitem-se determinadas condutas de meninos que não se admitem das meninas. Esperam-

se coisas de meninas que não se esperam de meninos. Classificam-se como normais e como 

anormais determinados comportamentos e desempenhos” (PARAÍSO, 2016, p. 224). 

Para melhor observar esse processo de generificação, subdividimos esta seção em três 

tópicos, sendo que, no primeiro, analisamos como as imagens trazem as brincadeiras, 

brinquedos e vestimentas para meninos e meninas; no segundo, analisamos as profissões e 

demais demandas generificadas; e no último, as subjetividades genitoras e os modelos de 

família encontrados nesses artefatos. 

 

4.1. BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS, VESTIMENTAS E UTENSÍLIOS 

Para cada gênero, suas cores, seus jeitos e suas ações. Assim vão se configurando 

divisões, encaixes, padronizações e engendramentos de gênero nas análises empreendidas das 

coleções de LD de LP selecionadas como objeto deste estudo. Ao observarmos, inicialmente 

as cinco capas das duas coleções, verificamos que os meninos ainda estão em maioria, sendo 

que seis delas trazem meninos e quatro, meninas, o que, em termos de porcentagem representa 

60% de capas com sujeitos que estampam o masculino e 40% para a representação do 

feminino. Observamos, de igual maneira que, normalmente, as vestimentas que se referem à 

masculinidade tendem ao azul e verde. As meninas, por sua vez, quando não apresentam 

vestimentas nas cores rosa, vermelho ou lilás, trazem nas mesmas florezinhas e 

coraçõezinhos, ou tem sua feminilidade demarcada ao apresentar algo, principalmente nas 
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cores rosa ou vermelha, como tiaras, pulseiras, prendedores de cabelo, sapatos, mochila, cinto 

ou xale, no caso de uma vovó (AP02, p 144). 

Segundo Xavier Filha (2011, p. 596), “a afirmação de que a menina tem de usar o rosa 

e o menino, azul, extrapola a questão ligada ao gosto pessoal das cores”. Tais cores “trazem 

marcas identitárias, não permitindo pensar em outras formas de se fazer homem e de se fazer 

mulher. Ao contrário, demarcam a única forma de ser masculino e feminino” (XAVIER 

FILHA, 2011, p. 596). Se as roupas de ambos são multicoloridas, por exemplo, o lápis do 

menino é azul e o da menina vermelho (AP01, p. 12). Ou ainda, se todos estão de uniforme, 

os tênis dos meninos são de cor cinza, enquanto os das meninas vermelhos, lilás ou rosas 

(Figura 01 – AP01, p. 15), o que colocam as crianças “imersas em representações 

hegemônicas de feminilidades e masculinidades” (XAVIER FILHA, 2011, p. 602), e vestir, 

nesses moldes, esse corpos femininos e masculinos resulta em “uma identificação e um 

sentimento de pertencimento diferenciado de acordo com o gênero” (CARVALHAR, 2009, p. 

71). 

 
FIGURA 01 

 

Essa forma de ordenação e classificação encontra-se “disseminada por todo o tecido 

social, como um modo de pensar e de organizar as práticas cotidianas, como uma 

racionalidade que produz desejos, emoções, ações e que convoca os sujeitos” (REIS; 

PARAÍSO, 2013, p. 1250). Assim, observamos que, nas duas coleções, tem-se um total de 

1881 imagens, sendo 799 da coleção AP e 1082 da coleção BM. Delas, 754 representam 

meninas ou mulheres (40,08%), sendo 357 da Coleção AP e 397 da coleção BM; e 1127 

referem-se a meninos ou homens, correspondendo a um percentual de 59,92%, sendo 442 da 

coleção AP, e 685 da coleção BM.  

Em quase todos os volumes, as imagens masculinas ainda estão em maioria, apesar de 

componentes curriculares relacionados às linguagens e à docência serem caracterizados como 

disciplinas de meninas. Especialmente em língua portuguesa, projeta-se e são criadas 

expectativas de efetiva progressão das meninas nessa área, e, “o lugar de quem apresenta 

baixo desempenho na leitura e na escrita é considerado muito mais esperado dos meninos” 
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(PARAÍSO, 2016, p. 220). Isso nos leva a pensar que a inserção de figuras masculinas nas 

referidas áreas tem como escopo endereça-las aos meninos, melhorando, por conseguinte, 

seus índices de alfabetização, já que são vistos no ambiente escolar “como mais 

indisciplinados, rebeldes e desobedientes. E tais comportamentos são considerados 

dificultadores da aprendizagem da leitura e da escrita” (PARAÍSO, 2016, p. 220). 

A partir dessa suspeita, fizemos uma pesquisa superficial em relação às capas dos 

livros didáticos de matemática, área destinada comumente aos meninos, das mesmas editoras 

cujos livros de língua portuguesa aqui analisamos. No dizer de Walkerdine (2007, p. 12), a 

matemática é tomada como “desenvolvimento da mente lógica e racional” e, tal como a 

racionalidade, é ligada aos meninos. Nas capas, observamos o contrário do que ocorre com os 

livros de língua portuguesa, nos quais os meninos vieram em maioria, já que as meninas são 

retratadas em 60% das imagens, enquanto os meninos em 40%. Com isso, não queremos 

afirmar que nossa suposição se confirma, mas levantar questões que podem ser pesquisadas 

em outras oportunidades.  

Assim vai se perpetuando a reprodução de “desigualdades de gênero existentes na 

sociedade, a partir de concepções essencialistas pautadas em uma natureza capaz de 

determinar irremediavelmente os comportamentos masculinos e femininos” (FELIPE; 

GUIZZO, 2004, p. 32). Como mostramos no quadro abaixo, por exemplo, em AP04, o 

número de imagens masculinas foi mais que o dobro; em BM05 foi o dobro, enquanto apenas 

em AP02, as imagens femininas vêm em um maior número; e em BM02 as imagens 

masculinas tiveram apenas uma imagem a mais que as femininas. 

Dentre o total de imagens femininas, as vezes em que as meninas ou mulheres estavam 

vinculadas às cores rosa ou vermelho compreenderam um total de 494, representando um 

percentual de 65,52%, sendo 256 da coleção AP e 238 da coleção BM; enquanto apenas 216 

(28,65%), sendo 86 da coleção AP, e 130 da coleção BM, não apresentavam nenhum 

acessório nas referidas cores. O restante das imagens, 5,83%, traziam a representação de 

sujeitos femininos em preto e branco ou em sombreado. Essa separação “desde cedo para as 

crianças de forma tão natural tem importantes efeitos de gênero e sexualidade sobre os 

comportamentos e sobre as identidades das crianças” (CARVALHAR, 2010, p. 35), de modo 

que a diferenciação dessas vestimentas e acessórios e demais objetos acaba supondo uma 

natureza ideal para cada gênero. 

Em relação a meninos ou homens, 607 vinham sempre representados usando alguma 

vestimenta de roupa azul ou verde (53,86%), sendo 283 da coleção AP, e 324 da coleção BM; 

enquanto apenas 39 usavam algum acessório rosa (3,46%), sendo 27 da coleção AP, e 12 da 
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coleção BM o que reitera o máximo afastamento destinado aos meninos em relação à “forma 

de ser e estar no mundo considerado feminino” (CARVALHAR, 2009, p. 94), aqui 

concentrada nas vestimentas de cor rosa. O restante, 42,94%, veio representado com 

vestimentas de cores neutras, como cinza ou marrom, ou estavam representados em preto e 

branco, ou sombreados. Todos esses dados acima estão discriminados no quadro abaixo: 

 

COLEÇÃO AP AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 TOTAL 

MENINAS/MULHERES 116 88 75 31 47 357 

Meninas/mulheres com 

acessório rosa/vermelho 
81 62 49 12 22 

 

Meninas/mulheres sem 

acessório rosa/vermelho 
20 14 15 14 23 

 

MENINOS/HOMENS 135 80 92 64 71 442 

Meninos/homens com 

acessório verde/azul 
82 69 52 41 39 

 

Meninos/homens com 

acessório rosa 
15 00 07 03 02 

 

 

COLEÇÃO BM BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 TOTAL 

MENINAS/MULHERES 92 84 76 80 65 685 

Meninas/mulheres com 

acessório rosa/vermelho 
64 47 36 47 44 

 

Meninas/mulheres sem 

acessório rosa/vermelho 
24 31 33 21 21 

 

MENINOS/HOMENS 123 85 116 130 131 397 

Meninos/homens com 

Acessório verde/azul 
86 45 42 75 76 

 

Meninos/homens com 

Acessório rosa 
04 04 01 01 02 

 

Quadro 02: Quantitativo de imagens / Fonte: Elaborado pela autora 
 

Mesmo que estivessem se referindo a animais, quando estes representavam o 

masculino ou feminino, as imagens se enquadravam nesses moldes, trazendo paletós, chapéus, 

blusas e sapatos em cores neutras (Figura 02 – BM03, p. 13) azuis ou verdes para o 

masculino, e xales, saias, vestidos, laços, sapatos ou bolsas na cor rosa (Figura 03 – AP01, p. 

94, 113 e 116; BM01, p. 85) ou vermelho (BM02, p. 41), para o feminino. Este é um dos 

exemplos de antropomorfização, que no dizer de Cardoso (2012, p. 196) é uma “mistura, 

oscilação entre cultura e natureza” através da linguagem, e a natureza, apesar de concebida 

sem interferência nos moldes culturais, acaba sendo relacionada com as construções de 

gênero, na tentativa convencer a todos/as a organizarem seus modos de ser e “suas vidas a 

partir do modelo supostamente coerente, superior e „natural‟ da heterossexualidade” 

(MISKOLCI, 2007, p. 06).  
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              FIGURA 02                         FIGURA 03                           FIGURA 04 

 

Em relação aos brinquedos, cômodos da casa (especialmente os quartos) e outros 

utensílios, percebemos que se reitera o padrão hegemônico que designa brinquedos como 

bonecas e ursos (BM03, p. 131 e p. 164; BM02, p. 78 e p. 89), e utensílios domésticos, como 

ferro de passar roupas (BM02, p. 78), sempre na cor rosa ou na cor vermelha (AP02 – Capa), 

ou acessórios como um caderno cheio de florezinhas ou corações (Figura 04 – AP02, p. 10; 

BM03, p. 109), como adequados para os sujeitos que representam o feminino. Esses 

brinquedos destinados ao feminino não estão voltados apenas para o divertimento, mas para o 

incentivo às tarefas que „normalmente‟, de acordo com os padrões, elas deverão exercer 

quando adultas (XAVIER FILHA, 2009). E, mesmo na unidade que traz como estudo o relato 

pessoal, quando as imagens estavam em tons azulados, representando pensamento ou 

imaginação (AP02, p. 154 e 155), a feminilidade estava cravada pela flor vermelha no cabelo, 

única coisa que se destacava dentre as imagens, e que aparecia inúmeras vezes, já que a 

criança estava retratada em diferentes versões nestas mesmas páginas. Além disso, os quartos 

das meninas eram sempre nas cores rosa e lilás, estando impecavelmente organizado (BM05, 

p. 190 e p. 191), deixando a bagunça como algo inerente ao masculino. 

Essa generificação enraizada e normalizada opera no processo de formação das 

subjetividades e se materializa nas diferenças entre brinquedos e materiais oferecidos a 

meninas e meninos (CARVALHAR, 2010), de modo que, para os sujeitos representantes do 

masculino, foram designados apropriados brinquedos como carrinhos diversos (BM04, p. 

196), cavalinhos, rolimãs, bolas, videogame, aviões, cata-ventos, piões e pipas (BM04, p. 

196), foguetes, robôs, espadas, animais, barcos (BM02, p. 30 e p. 31), insetos (BM02, p. 197), 

boliche (BM03, p. 180), além de instrumentos musicais como piano (BM01, p. 78 e p. 79), 

bateria (BM02, p. 66) e viola (BM02, p. 36), ou acessórios, como chuteiras (BM02, p. 197) e 

telas de pintura (BM02, p. 196). Além disso, todas as vezes em que um menino apareceu em 

seu quarto, este era todo azul (ou quase todo), desde abajur, paredes, brinquedos, pijamas, e 

trazem quadro de super-heróis ou de motos (AP01, p. 90 e 91), ou ainda, de dinossauros 

(AP04, p. 174 e 175).  
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Para Nascimento (2014 p. 19), essa “divisão generificada de brinquedos, pré-

determinada socialmente, já está impregnada nos adultos” e, assim, se transmite às “crianças 

aquilo que é tido como o correto, levando-as a acreditar que cada um/a deve brincar com os 

brinquedos definidos para seu gênero, caso contrário são repreendidas e corrigidas”. Assim, 

os brinquedos utilizados pelas crianças do sexo masculino, também são azuis (AP01 – Capa), 

bem como os livros que eles leem (AP05, p. 40 e 41), ou seus lápis e agendas (AP05 – Capa), 

seus instrumentos de trabalho, como, por exemplo, o fogão azul e verde, a mesa azul e o livro 

de receitas azul do menino cozinheiro (BM03 – Capa); ou ainda, quando homens utilizam 

uma xícara ou caneca (AP01, p.34 e p. 48). Quando as crianças (dois meninos e uma menina) 

estavam escrevendo um poema (AP05, p. 15), a cor do papel utilizado por um dos meninos 

era verde e a do outro, amarelo, enquanto a cor do papel da menina era rosa, de modo que 

percebamos no currículo que norteia os LD a continuidade dos “binarismos de gênero sobre a 

égide da heteronormatividade” (CARDOSO, 2011, p. 04). 

Faziam parte dos brinquedos comuns a meninos e meninas quebra-cabeças e petecas 

multicoloridos, bicicletas, patinetes, patins e skate, sendo que estes quatro últimos sempre 

eram cor de rosa (Figura 05 – AP04, p. 90; BM01, p. 146) para as meninas (elas também 

apareciam em número bem menor nas imagens) e azuis ou verdes para os meninos. De acordo 

com Casagrande (2006, p. 08), essa “representação de meninas e meninos desenvolvendo as 

mesmas brincadeiras e brincando juntos apresenta-se como uma excelente oportunidade para 

desconstruir a imagem de que existem brincadeiras para meninas e outras para meninos”, 

além de incentivar a interação entre elas.  

       
           FIGURA 05                            FIGURA 06                              FIGURA 07 
 

Seguindo esse aspecto do coletivismo, no tocante a brincadeiras, são comuns às 

feminilidades e masculinidades as que envolvem bolhas de sabão (BM02, p. 54 e 55), telefone 

sem fio (BM02, p. 40), esconde-esconde (BM01, p. 37 e p. 56; BM02, p. 113 e p. 148), o ato 

de andar de bicicleta, corridas ou escorregamento em dunas (AP01, p. 109; BM01, p. 22, p. 

24 e p. 27; BM03, p. 154), sendo que nestas três últimas, brincadeiras de agilidade, os 

meninos estão em maioria e sempre à frente das meninas (Figuras 06 e 07). Para Louro (1995, 
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p. 91), “parece ser especialmente evidente em um processo de educação masculina que a 

competição integra a maior parte dessas atividades”. O mesmo ocorre em parques eletrônicos 

(BM05, p. 168 e p. 169) ou vídeogames, nos quais, por exemplo, uma menina chora por não 

conseguir jogar tão bem como o menino que joga com ela (BM05, p. 30); ou em uma pescaria 

de quermesse (BM01, p. 93), na qual três meninos pescam e uma menina apenas observa; 

também ao brincarem de barco, a menina é a marinheira e o menino, o comandante (AP01, p. 

11), ou de astronauta, o menino conduz e a menina parece apenas uma observadora curiosa do 

„passeio‟ (AP04, p. 15); ressaltamos em brincadeiras com a bola, os meninos estão em 

maioria (AP01, p. 23), mesmo que seja uma dinâmica de sala de aula (BM03, p. 148), na qual 

dois meninos participam e a menina só aplaude, na tentativa de reafirmar que mulheres sejam 

“fisicamente menos capazes do que os homens” (LOURO, 1997, p. 73).  

As brincadeiras para o feminino nos fazem perceber a permanência do engendramento 

de gênero, e a típica divisão do que seria adequado a elas, e não aos meninos, trazem como 

adequadas as brincadeiras de roda (BM01, p. 14), escravos de Jó, balanço, gangorra, pular 

corda, amarelinha, peteca, onde meninas são a maioria, embora em algumas dessas 

encontremos figuras masculinas, como pulando corda e brincando de amarelinha (BM01, p. 

37 e p. 42) ou em brincadeiras de mão tipo adoleta (BM02, p. 20) e adedonha (Figura 08 – 

BM01, p. 61). As meninas ainda cantam (BM04, p. 196) ou brincam de dançar. Já as 

brincadeiras dos meninos são bem diversas, de preferência as que demonstrem agilidade ou 

heroísmo, que, de acordo com Reis e Paraíso (2013, p. 1247), “o ideal do corpo masculino 

forte, corajoso e agressivo é divulgado e reiterado, convocando aqueles que são considerados 

meninos-alunos a ocuparem a posição de sujeito menino-aluno-guerreiro”. Assim eles podiam 

ser condutores de barco (AP04, p. 14), jogadores de futebol (AP01, p. 103; AP04, p. 56 e p. 

61 e AP05, p. 196), super-heróis (BM03, p. 81), bombeiros (AP05, p. 287), fazem grafite 

(BM02, p. 32), acampam (BM02, p. 175) e fazem trilha com o pai (BM05, p. 120).  

 

                           
              FIGURA 08                                  FIGURA 09                            FIGURA 10 
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Em relação à prática de esportes, temos o ballet, o vôlei (BM01, p. 148) e o tênis 

(BM01, p. 146) para as meninas. Algumas vezes as encontramos jogando futebol (Figura 09 - 

AP05, p. 125; AP04, p. 61; BM01, p. 146), sendo goleiras (BM02, p. 52), ainda que toda de 

rosa; jogando basquete (AP05, p. 142; BM01, p. 146), no judô (BM04, p. 132 e p. 143), ainda 

que com florzinha no cabelo ou que seja realçada a vitória nas olimpíadas de 2015, como no 

caso da judoca brasileira Rafaela Silva (BM04, p. 143); aparecem também surfando em uma 

prancha toda cheia de florezinhas (BM02, p. 66), ainda que em uma tímida quantidade e que 

se precise tanto reforçar a feminilidade seja pela cor das vestimentas ou dos acessórios por 

elas utilizados na prática de atividades outrora tipicamente masculinas. Para o masculino 

temos o basquete (BM01, p. 145), judô (BM01, p. 135, pag. 148 e p. 149; BM03, p. 45 e 

BM05, p. 120), natação (BM01, p. 146 e p. 148; BM04, p. 38), a prática de remo (BM01, p. 

46), de musculação (BM03, p. 53), o golf (BM05, p. 123), o tênis (BM04, p. 134), o hipismo 

(BM01, p. 148), o futebol (BM01, p. 146 e p. 149; BM03, p. 176); eles também velejam 

(BM01, p. 148) e praticam atletismo (BM01, p. 148), sendo que neste último, mesmo na 

unidade denominada „Temporada de Esportes‟, se mostra como atividade tipicamente 

masculina, afinal, essa natureza “dura, forjada no esporte e na competição” (LOURO, 2010, p. 

17) interessa somente à participação de meninos (Figura 10 – BM05, p. 123). 

 

4.2. PROFISSÕES, PERSONAGENS, PERSONALIDADES E CENAS 

As construções de gênero são reproduzidas historicamente em qualquer espaço social, 

de modo que a naturalização da superioridade masculina influencie a construção das 

subjetividades a partir de como as coisas do mundo são apresentadas pelos familiares, no 

espaço escolar e no currículo que ali permeia e nos demais arranjos socialmente construídos 

no cotidiano, de modo que seja reiterado o machismo dominante. Diante disso, vimos no 

tópico anterior como o simples ato de vestir-se ou de “brincar aparece como um possível 

„treino‟ para as práticas futuras de homens e mulheres, algo que está ocorrendo natural e 

instintivamente e que resultará na concretização do que prega o discurso construído 

socialmente” (NASCIMENTO, 2014, p. 14). Assim, observando esse „treinamento‟ prévio, 

percebemos que, no tocante às profissões, as coleções trouxeram como representantes das 

feminilidades e masculinidades o que está disposto no quadro abaixo: 

 

FEMINILIDADES MASCULINIDADES 

PROFISSÕES LIVRO/PÁGINA PROFISSÕES LIVRO/PÁGINA 

Cantora 
AP02, p. 197 Fazendeiro AP02, p. 34 e 36 

BM05, p. 56 e 57 Militar AP02, p. 87 
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Médica AP03, p. 185 BM01, p. 80 

Repórter AP04, p. 79 BM04, p. 154 e 155 

Recepcionista ou 

Secretária 

AP04, p. 110 
Chef de cozinha 

AP02, p. 118 

AP05, p. 40 BM02, p. 19 

AP05, p. 118 

Bombeiro 

AP02, p. 169 

Garota-propaganda AP05, p. 175 e 176 AP04, p. 78 

Costureira 
BM02, p. 22 BM01, p. 99 

BM02, p. 110 BM03, p. 70 

Juíza de esportes BM03, p. 154 Feirante AP02, p. 194 

Vendedora de guloseimas BM03, p. 168 

Artista de circo 

AP02, p. 207 

Juíza de direito BM04, p. 148 BM02, p. 199 

Cabeleireira BM05, p. 29 BM04, p. 23 

Intérprete de LIBRAS BM05, p. 70 BM04, p. 186 

_ 

BM05, p. 20 

Pescador AP02, p. 211 

Repórter 

AP03, p. 104 

AP03, p. 200 

BM03, p. 171 

BM04, p. 45 

BM04, p. 197 

Maquinista AP04, p. 10 

Escritor 
AP04, p. 10 

AP04, p. 13 

Ator 
AP04, p. 10 

AP05, p. 252 

Rapper AP04, p. 90 

Carteiro AP04, p. 110 

Jogador de futebol 

AP04, p. 201 

BM01, p. 116 

BM01, p.134 e 135 

Guia de passeio AP04, p. 250 

Vendedor de roupas 
AP05, p. 43 

AP05, p. 146 

Carroceiro BM01, p. 60 

Capitão de barco 

BM01, p. 80 

BM02, p. 138 

BM03, p. 22 

Médico 
BM01, p. 91 

BM03, p.134 e 135 

Motoqueiro BM01, p. 113 

Sorveteiro BM01, p. 113 

Judoca BM01, p. 135 

Pintor de parede BM02, p. 67 

Dono de loja BM02, p. 85 

Vaqueiro BM02, p. 94 

Artesão BM02, p. 95 e 96 

Diretor de escola BM03, p. 17 

Astronauta BM03, p. 19 
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BM04, p. 198 

Mecânico BM03, p. 40 

Narrador esportivo BM03, p. 48 

Juiz de direito 
BM03, p. 80 

BM04, p. 161 

Barbeiro BM03, p. 170 

Agricultor 

BM03, p. 174 

BM04, p. 25 e 26 

BM04, p.174 e 175 

Pintor de telas BM04, p. 10 e 11 

Imperador 
BM04, p. 13 e 14 

BM04, p. 34 

Diretor de cinema BM04, p. 97 

Cavaleiro BM04, p. 103 

Fotógrafo BM04, p. 104 

Lenhador BM04, p. 176 

Motorista BM05, p. 12 

Taxista BM05, p. 22 

Marceneiro 

BM05, p. 44 

BM05, p. 121 

BM05, p. 175 

Sapateiro BM04, p. 83 e 84 

Paleontólogo 
BM04, p. 84 e 86 

BM04, p. 86 

Detetive BM05, p.126 e 127 

Padeiro BM05, p. 189 

Desenhista BM05, p. 194 
Quadro 03: Demonstrativo de profissões / Fonte: Elaborado pela autora 
 

O “apelo à domesticidade, à maternidade e ao cultivo da beleza” (FELIPE, 2000, p. 

170) faz com que inúmeras vezes o feminino estampe o papel de donas de casa (AP02, p. 194 

e p. 265; AP05, p. 150 e 216; BM01, p. 46; BM02, p. 30, p. 31 e p. 95; BM03, p. 198 e p. 

199), um discurso que acaba por limitá-las “biologicamente, as compreendem como sendo do 

espaço doméstico e as governam para serem passivas” (CARDOSO, 2011, p. 26). Além disso, 

o cuidado, a calma e doçura feminina, como “qualidade mais importante da mulher” 

(CORAZZA, 2004, p. 285) fazem com que as mesmas sejam sempre retratadas na carreira 

docente, na qual percebemos que, de um total de 18 imagens, 15 delas traziam mulheres nesta 

função de professora (83,33%), ainda que estivessem retratadas por animais, a exemplo de 

uma aranha que usava salto alto vermelho (BM02, p. 41), e apenas 03 traziam homens como 

professor (16,67%), mas com o realce de que o mesmo uma das vezes era professor em aulas 

de laboratório e outra, em aulas de Educação Física. 

Às mulheres e aos homens são impostos estereótipos e padrões de comportamento 

utilizados para justificar a aptidão e o exercício em determinadas profissões, a exemplo da 
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docência, na qual as atribuições são definidas sob a tendência de destinar aos “homens os 

cargos de comando ou a docência em níveis de ensino mais elevados, e às mulheres, os níveis 

considerados mais elementares, como a educação infantil e o ensino fundamental” (ATAÍDE; 

NUNES, 2016, p. 169). É o que chamamos de feminização do magistério, que atribui ao 

feminino, a área de conhecimento da educação infantil, alfabetização e séries iniciais do 

ensino fundamental, das quais fazem parte os LD aqui analisados. Os enunciados dos 

exercícios, dos livros da coleção AP referem-se à professora no feminino, enquanto na 

coleção BM, é feita a referência a professor, mas as imagens trazidas logo abaixo deles disso 

são de professoras mulheres. 

Essa feminização da docência nos primeiros anos da educação básica coincidem 

justamente com “esses níveis que requerem uma dedicação profissional em que a docência é 

confundida com a extensão da maternidade – a escola como a extensão do lar - e a professora 

vê sua identidade profissional trocada pelo papel da tia”. (ATAÍDE; NUNES, 2016, p. 170). E 

isso, além de visto de maneira natural ainda assume caráter “essencial ao desenvolvimento 

seguro das crianças, enquanto que, aos homens professores cabem as salas de aula dos alunos 

maiores”, pois, conforme o estudo das referidas autoras, os homens “são mais técnicos, não 

têm tempo a perder com o ensino de conteúdos elementares e também, fazem valer sua 

autoridade, ou melhor, o autoritarismo, fundamental para lidar com um alunado de maior 

idade” (p. 185). Para Walkerdine (1995, p. 217): 

 

Supõe-se que o papel apropriado da mulher é o de formadora do ser 

cognoscente. É pouco surpreendente, pois que, como mães, as mulheres são 

necessárias para produzir o tipo correto de cidadãos democráticos, ao 

fornecer o tipo de cultivo e de desenvolvimento que permitirá que seus filhos 

tornem-se cidadãos racionais, autônomos, livres, mas cumpridores das leis. 
 

Paraíso afirma que “embora muitas vezes nos discursos que circulam nas escolas seja 

usado o genérico „família‟ ou pais‟” (2016, p. 216), ficou evidente que é a mãe, e não o pai, 

que é “considerada ajudante imprescindível no processo de produção do sujeito „bem-

sucedido‟, que „dá certo‟, que é „educado‟, „cumpridor dos seus deveres‟” (PARAÍSO, 2010, 

p. 216), entre outras atividades; e, “que quando as mães falham, as professoras devem estar ali 

para assumirem essa posição do afeto, do cuidado e da tarefa” (PARAÍSO, 2010, p. 217) de 

ensinar. Outro ponto que merece realce é profissão de paleontólogo (Figura 11), já que, neste 

caso, uma única página traz 13 homens exercendo tal profissão e nenhuma mulher. 

 



75 
 

 

FIGURA 11 
 

Quando se trata de personagens, os homens assumiram papel de rei (AP02, p. 88; 

AP05, p. 250, p. 252 e p. 265; BM01, p. 60; BM03, p. 26 e p. 117; BM04, p. 156), sheik 

(BM03, p. 192) ou príncipe (BM01, p. 179; BM02, p. 191 e p. 198), enquanto as mulheres 

apareceram apenas duas vezes como rainha (AP02, p. 151; BM04, p. 156). Em compensação, 

as meninas estão sempre vinculadas à ideia de princesas de pele clara, diga-se de passagem 

(AP02, p. 120 e p. 151; AP05, p. 13, BM01, p. 55; BM04, p. 57, p. 78 e p. 79), aparecendo 

como Cinderella (BM02, p. 188 e p. 189), Bela adormecida, Rapunzel (BM03, p. 53 e p. 162; 

BM04, p. 162) ou Branca de neve, sejam indefesas contra um rei dragão todo azul (BM04, p. 

78 e 79), ou, como “figura clássica e idealizada da mulher dócil, submissa, romântica, 

casadoura, à espera da completude do amor do príncipe” (XAVIER FILHA, 2011, p. 04), 

encantado, resgatador e salvador, única possibilidade do famigerado final feliz. 

De acordo com Cardoso (2016, p. 179), “os personagens das mídias constituem modos 

de subjetivação que são direcionados às pessoas em geral de forma a governa-las”. Assim, 

não bastasse toda a reiteração da norma feita cotidianamente e essas “possibilidades de 

encontrar proteção e amor eterno no final da história” (XAVIER FILHA, 2011, p. 594) dos 

contos infantis, o feminino apareceu, ainda, como sereias (BM03, p. 172) ou fadas (BM01, p. 

65; BM02, p. 180, p. 188, p. 189 e p. 191), enquanto os homens apareceram como bruxos 

(BM01, p. 96) ou bobo da corte (AP05, p. 52 e p. 263), mas notamos que para tanto, todos 

que assim o fossem deveriam possuir características vinculadas ao nanismo. Os sujeitos 

masculinos também apareceram como torcedores de futebol (BM05, p. 12), ou demonstrando 

força ao cavar a terra (BM02, p. 36), arrastar um armário (BM05, p. 98), sendo corajoso ao 

sentar em um tigre (BM03, p. 176) ou como super-heróis (AP03, p. 252). Para Carvalhar 

(2009, p. 84), “os heróis tem poder, sempre se dão bem no final da história, e, na maioria das 

vezes, até conseguem uma companheira. Ou seja, eles têm todos os atributos valorizados em 

nossa sociedade”.  
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A mesma autora (2009, p. 83) diz que, “no processo de produção das identidades 

femininas como frágeis desprotegidas ou choronas cria-se, também uma identidade masculina 

que tem características opostas”. No entanto, os homens e meninos também tiveram medo, 

embora fosse um medo justificado ou por serem bebês de colo (BM05, p. 30) ou por coisas 

anormais, como monstros assustadores (AP04, p. 175 e p. 185), por estar sendo perseguido 

por um tubarão feroz (BM02, p. 138); ou por coisas desesperadoras, como estar perdido na 

praia (AP05, p. 292), enquanto o sofrimento das meninas surgiam em coisas simples, como o 

tropeçar (AP03, p. 90), ou não jogar videogame tão bem como os meninos, como já falamos 

anteriormente. 

Esse modo como as feminilidades e masculinidades se comportam cotidianamente 

também teve destaque. Os meninos, que desde a infância “são vistos como agitados e 

agressivos” (CARVALHAR, 2009, p. 83), surgiram como curiosos ao tentar aprender uma 

profissão (BM05, p. 82 e p. 83), ao fazer experimentos escolares (BM03, p. 208 e p. 209), 

mas a eles também foram atribuídas as faltas de educação e de mau comportamento, seja ao 

rasgar o livro dos colegas, ao jogar lixo no chão e ao empurrar ou rir dos colegas (Figuras 12 

e 13 – BM01, p. 30). Ainda segundo Carvalhar (2009, p. 47), “a menina que não se adequar às 

normas, que ultrapassar as fronteiras do bom comportamento, ficará sozinha, feia e sem 

companhia na vida”. Assim, elas eram boazinhas (Figura 14), sendo educadas, agradecendo 

ou pedindo sempre licença ao falar, além de serem sempre vítimas das grosserias e do mau 

comportamento masculino, um tipo de “violência consentida” (LOURO, 2010, p. 17). 

 

                     
          FIGURA 12                          FIGURA 13                                 FIGURA 14 

 

Outras vezes, as meninas/mulheres foram taxadas de fofoqueiras (AP02, p. 65; BM02, 

p. 45), acusadas de espalhar o segredo alheio, o que reforça que “tagarelice e fofoca estão 

desde sempre relacionadas ao feminino, e que torna as mulheres agentes extraoficiais de 

notícias e novidades” (SABAT, 2004, p. 126). Essas eram características dispensáveis para às 

mulheres, que para se tornarem exemplo, “precisam se comportar bem. Se seguir a norma, 
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como prêmio, ela será linda, se casará e constituirá uma família” (CARVALHAR, 2010, p. 

35). 

No que diz respeito às imagens de celebridades ou personalidades das duas coleções, 

notamos que algumas vieram retratadas em fotos ou desenho, sendo ao todo em número de 

23, sendo 09 na coleção AP e 14 na coleção BM. Destas, 16 traziam imagens de celebridades 

masculinas (69,56%), como Kaká (AP01, p. 250) e Pelé (AP03, p. 90), jogadores de futebol; 

Luiz Gonzaga (AP03, p. 90), Dorival Caymmi (AP03, p. 90) e Gabriel, o pensador (AP04, p. 

42), cantores; o cartunista Ziraldo (BM03, p. 46), os escritores Ferreira Gullar (BM03, p. 38) 

e Daniel Mundukuru (BM05, p. 108) e o compositor Ludwig van Beethoven (BM04, p. 147). 

As personalidades masculinas encontradas foram o imperador Dom Pedro I (AP05, p. 10; 

BM05, p. 93), Tiradentes (BM05, p. 93), o Papa João Paulo II (BM04, p. 145), o cientista 

Albert Einstein (BM02, p. 100) e o aviador Santos Dumont (AP03, p. 226 e AP05, p. 10). 

Para o feminino, encontramos 07 imagens, entre elas as esportistas Rafaela Silva (BM04, p. 

132), do judô; e Liège Gautério (AP03, p. 192), do atletismo; as escritoras Adélia Prado 

(BM03, p. 97), Eva Furnari (BM03, p. 98) e Ruth Rocha (BM03, p. 106), a cantora Carmem 

Miranda (BM05, p. 93) e a ativista paquistanesa e Nobel da Paz Malala Yousafzai, o que 

representou um percentual de 30,44%.  É como se o sucesso e a ascensão fosse atrelado às 

masculinidades, dando a ideia de que as mulheres desde cedo são afeitas aos cuidados com a 

família ou que elas podem até ser “boas operárias, boas secretárias, assistentes de pesquisa, 

mas nunca grandes pensadoras ou gênias” (WALKERDINE, 1995, p. 215).  

Em relação a telas, fotos ou ilustrações, que retratam as mais diversas cenas, como 

feiras, quadrilhas, crianças no parque ou, simplesmente pessoas, as coleções trazem um total 

de 28 telas e 22 fotos. Dentre as telas, 20 são de artistas do sexo masculino (71,43%), como 

Auguste Herben (AP01, p. 106), Alfredo Volpi (AP01, p 107 e P. 108), Gales Rouar (AP01, 

p. 228), Jurandir de Assis (BM01, p. 71), Gustavo Rosa (AP02, p. 14 e AP05, p. 13), Candido 

Portinari (BM02, p. 128 e p. 129), Andrew Macara (BM02, p. 10 e p. 11) August Renoir 

(AP03, p. 79; BM01, p. 32 e p. 33), Carlton Mirrell (BM03, p. 86 e p. 87), Vala C. Doi 

(BM03, p. 103), Militão dos Santos (BM03, p. 110 e p. 111), Lasar Segall (BM04, p. 102), 

Johan Mari H. ten Kate (BM04, p. 152 e p. 153) Van Gogh (AP05, p. 24), Diego Velázquez e 

James Robson Planché (AP05, p. 259); e 08 são de artistas do sexo feminino (28,57%), como 

Helena Coelho (AP01, p. 126; BM01, p. 90 e p.91), Lourdes de Deus (AP01, p. 99), Vanice 

Alves (AP01, p. 101), Aracy de Andrade (AP02, p.198), Isabele Baretto (BM05, p. 32), Mara 

D. Toledo (BM05, p. 104 e p. 105) e Lina Chesck Liberace (BM05, p. 172 e p. 173).  
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Já entre as fotos ou ilustrações, que também retratam cenas cotidianas, peças de teatro, 

pessoas, entre outras coisas, observamos 17 relativas a fotógrafos ou ilustradores do sexo 

masculino (77,28%), como Mark Teague (AP03, p. 134 e 135), Tim Hall (BM02, p. 106 e 

107), Victor Tavares (BM03, p. 34), Ben Vaurrier (BM03, p. 10 e 11), O. Cheil Kwon 

(BM04, p. 143), Tiago Campanti (BM04, p. 143), Pedro Solis Garcia (BM04, p. 178 e 179), 

Cornelius Poppe (BM04, p. 200), Rubens Chaves (BM05, p. 15), Beto Amorim (BM05, p. 

37), Orly Wanderley (BM05, p. 56 e 57), Afrianto Zilachi (BM05, p. 147 e p. 148), Alberto 

Stefano (BM05, p. 168 e 169), Evaristo Sá e Allain Pitton (BM05, p. 172 e p. 177), Fernando 

Favoretto (BM05, p. 182) e Rogers and Hammesrtem (AP03. p. 125). Em relação às 

fotógrafas ou ilustradoras do sexo feminino, encontramos 05 feitas por Sandhy Fiorek (BM01, 

p. 111), Sandra Lavandeira (BM04, p. 173 e 174; BM05, p. 78, p.79, p. 144 e p.145) e Caroly 

Jenkens (BM05, p. 172 e 173), representando o percentual de 22,72%. 

 

4.3.  SUBJETIVIDADES GENITORAS E MODELOS DE FAMÍLIA  

Por tudo que já apresentamos até aqui, pode-se inferir que, “mesmo com essa 

participação da mulher no mercado de trabalho, e o seu desempenho simultâneo dos papéis 

reprodutivo e produtivo, as desigualdades de gênero permanecem” (MARTINS; 

HOFFMANN, 2009, p. 13). Essa discrepante representação do feminino em relação ao 

masculino reflete como as mulheres são atingidas por condições de desigualdade. Além da 

carreira docente ou do cuidado com o lar, como já vimos aqui anteriormente, o único papel 

em que há mais mulheres que homens é o que se refere à relação com seus filhos, mas “tanto 

a maternidade, quanto o sujeito-mãe são efeitos de discursos de contingências sociais, 

culturais e econômicas (e não aspectos da natureza de um sujeito essencial)” (MARCELLO, 

2003, p. 227).  

Em relação a isso, percebemos que, em um total de 50 imagens, sendo 37 na coleção 

AP e 13 na coleção BM, 36 traziam as mulheres como mães (73,47%), e 17, os homens como 

pais (26,53%), e, embora notássemos algumas cenas nas quais os pais estavam responsáveis 

pelos cuidados com as crianças (25%), levando-os a passeios ou para atualizar a vacinação, 

por exemplo, ainda há predominantemente imagens de mães (BM01, p. 122) sob essa 

responsabilidade (75%). Segundo Bassanezi (2009, p. 609), “a vocação prioritária para a 

maternidade e a vida doméstica seriam marcas de feminilidade, enquanto a iniciativa, a 

participação no mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura definiriam a 

masculinidade”. Houve, ainda, a representação de meninas retratadas como „mães‟ de 

animais, ao adotarem cães em feiras de adoção (BM02, p. 130 3 p. 131; BM03, p. 134, p. 174 
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e p. 177), e da madrasta de Rapunzel, que não conseguindo ser mãe naturalmente, rouba a 

menina e a cria como filha (BM03, p. 162), como se a maternidade fosse condição sine qua 

non para a feminilidade. 

Como essas feminilidades tendem a seguir regras, a serem obedientes e esforçadas, a 

representação delas na figura da menina torna-se um modelo de grande utilidade na 

perpetuação da generificação dessas demandas, já que sendo como „tem que ser‟ a menina 

será “mais facilmente governada, pode, quando crescer, se tornar a mãe cuidadosa ou a 

professora afetiva necessária para educar a menina bem comportada e o menino ativo, 

criativo, desobediente, contestador de regras” (PARAÍSO, 2016, p. 222), reificando as normas 

do padrão de uma sociedade generificada através de ações performativas.  

 Em relação à ajuda com os afazeres domésticos, curiosamente, as imagens trouxeram 

meninos e meninas de forma equânime (AP01, p. 231; AP02, p. 185; BM03, p. 134 e p. 135), 

mas a responsabilidade de tais afazeres está sempre atrelada às mães, inclusive quando se 

trouxeram receitas, nas quais, apesar da ajuda de um menino, as unhas e mãos eram pintadas 

de rosa e com acessórios femininos (Figura 15 – AP01, p. 231). É a essência “feminina afeita 

ao doméstico, que seguem receitas e manipulam ingredientes e utensílios” (CARDOSO, 2011, 

p. 14). Algumas vezes, os pais apareciam como contadores de histórias ou como se 

ensinassem algo às crianças, enquanto às mulheres restava o serviço doméstico de lavar 

roupas (AP05, p. 216 e 217). Os homens ainda apareceram de terno (BM04, p. 176) ou 

exercendo a cidadania ao votar (BM04, p. 197). Em assembleias, eles também eram a maioria, 

tanto como membros da mesa, quanto como ouvintes. (BM05, p. 176), e houve a 

representação de uma menina de 14 anos, Beatriz Martins, criadora de uma Organização não 

governamental (ONG) que apoia o esporte para crianças carentes (BM05, p. 160 e p. 161). 

 

                
            FIGURA 15                                               FIGURA 16 
 

As representações de casais estavam sempre adequadas ao modelo padrão que traz a 

“relação heterossexual, entre pessoas de sexos diferentes, saudáveis e aptas a reprodução” 

(CARDOSO, 2008, p. 109) reforçando a ideia de que “mulheres e homens são feitos um para 
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o outro” (CORAZZA, 2004, p. 282), estando retratados em um total de onze imagens, sendo 

três na coleção AP e oito na coleção BM, nas quais casais estampavam atividades como dança 

(BM01, p. 14 e p. 53; AP02, p. 278; AP03, p. 13) ou ao estarem enamorados (AP05, p. 175; 

BM02, p. 169; BM05, p. 20). Neste último caso, uma delas trazia um casal em tenra idade, no 

qual o menino, todo de azul, oferecia uma flor à menina, toda de rosa. Houve, também casais 

de reis e rainhas (BM01, p. 65), de insetos (Figura 16 – BM03, p. 105), dos personagens 

Shrek e Fiona (BM02, p. 176 e 177), além da Galinha Pintadinha com o Galo Carijó (AP01, 

p. 136), o que reitera a “matriz heterossexual com o reforço da relação amorosa e do enlace 

final, com o casamento, e da demarcação ao destino imutável do „e foram felizes para o resto 

de suas vidas‟” (XAVIER FILHA, 2011, p. 601).  

Segundo a Revista Crescer
8
, o chamado modelo „tradicional‟ de família em meados do 

ano de 1995 correspondia a aproximadamente 58% das famílias brasileiras. Esse número 

passou para 42%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no 

ano de 2015. Isto quer dizer que formatos de família compostos por mãe solo, famílias 

constituídas após o divórcio, crianças adotadas por casais homoafetivos, entre outros, já são a 

maioria nos dias de hoje. Infelizmente, a desigualdade ainda permanece sobre as mulheres, 

cuja esmagadora maioria (95,4%) assume sozinha a responsabilidade dos filhos, já que menos 

de 4% dos pais cuidam deles no dia-a-dia. 

Em relação a isso, encontramos, em um total de 31 imagens, sendo 15 da coleção AP e 

16 da coleção BM, o modelo tradicional composto por mãe, pai e filhos em 07 delas, o que 

representa 22,58%, a família gerida pela mãe solo esteve em maioria, aparecendo em 14 

imagens (45,16%), enquanto as chefiadas por pai solo vieram em 04 imagens (12,90%) e as 

famílias chefiadas por avós e avôs apareceram em 06 imagens (19,36%). Mas notamos, 

também, uma família composta a partir de um segundo casamento da mãe (Figura 17 – AP01, 

p. 49), na qual aparecem o filho, a mãe, o padrasto e o meio-irmão, embora a lembrança do 

pai biológico estivesse presente por meio do balão indicativo de pensamento com o nome 

sábado, frisando que as diversões do fim de semana competem aos pais. Ainda segundo a 

referida revista e também com base no que relatamos aqui anteriormente, era comum que o 

homem fosse o provedor, trabalhasse fora e não se envolvesse em “assuntos domésticos”, a 

exemplo da criação dos filhos. Aliás, isso ficava por da mulher, a “rainha do lar”, que além 

das atividades domésticas é responsável pela rotina das crianças. De acordo com a PNAD, em 

                                                           
8
 Leia em: https://revistacrescer.globo.com/Familia/Novas-familias/noticia/2018/12/varias-configuracoes-das-

familias-brasileiras.html. Acesso em 03/06/20. 

https://revistacrescer.globo.com/Familia/Novas-familias/noticia/2018/12/varias-configuracoes-das-familias-brasileiras.html
https://revistacrescer.globo.com/Familia/Novas-familias/noticia/2018/12/varias-configuracoes-das-familias-brasileiras.html
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2015, as mulheres chefiavam 40% das famílias brasileiras, e isso ainda se reflete nos números 

por nós aqui analisados.  

 

 
                                                   FIGURA 17 
 

O mais importante disso tudo – apesar de ser um avanço, mas também ser injusto com 

as subjetividades femininas serem maiores números em relação à responsabilidade dos filhos 

–, é que, ainda segundo a Crescer, a composição familiar não afeta a saúde psíquica, nem o 

desempenho escolar desses filhos, como querem defender os conservadores que compõem e 

apoiam o atual governo. Ou seja, não é essa diversidade de configurações familiares, sejam 

mães-solo, pais-solo ou casais homoafetivos e divorciados, entre outros, que trarão problemas 

e demandas diferentes dos que já acontecem no modelo de família tradicional. Se a criança se 

sentir segura e feliz em seu ambiente familiar, será estimulada em quaisquer áreas que quiser 

seguir ou ser na vida.  

Diante do que expusemos aqui, percebemos como a reificação do padrão hegemônico 

heteronormativo continua sendo operada no currículo. Tomando nosso escopo de estudo 

como currículo que é, temos o LD, enquanto categoria performativa que é, como um artefato 

que opera com o binarismo de gênero, cujas imagens, que por si mesmas possuem essa 

característica de fixidez, acabam potencializando esse aspecto do mesmo. Isso justifica esse 

tom binário que permeia nosso material de análise, permitindo-nos pouquíssimas 

possibilidades de construção de feminilidades e masculinidades que não aquelas direcionadas 

aos corpos de meninas/mulheres e de meninos/homens. 

 

                
   FIGURA 18               FIGURA 19            FIGURA 20           FIGURA 21 
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Embora retratemos algumas vezes, a reprodução de imagens tentando romper essa 

fixidez para possibilitar outras formas de existência ainda impera a convocação de mulheres 

que produzam “aquele cidadão que está livre de tendências anti-sociais e criminais” 

(WALKERDINE, 1995, p. 217), sejam as mães ou professoras. Percebemos a contínua 

cobrança de desempenhos diferenciados para meninas e meninos, assim como as técnicas 

diferenciadas utilizadas para governá-los, mas também (e felizmente) percebemos escapes e 

resistências (Figuras 18 a 21), especialmente em relação ao modo de vestir-se casualmente, de 

as meninas não estarem representadas com os tão costumeiros e „imprescindíveis‟ enfeites e 

os adornos, sejam em algumas brincadeiras ou esportes. No dizer de Paraíso (2016, p. 225), 

“não há outro modo de desaprender se não desprender e esquecer todas essas práticas que nos 

ensinaram e continuam ensinando a dividir e hierarquizar”. É necessário que abramos “os 

corpos para, então, encontrar a diferença” (p. 210). 
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5. GÊNERO E LIVRO DIDÁTICO: TEXTOS, EXERCÍCIOS E MANUAL DO 

PROFESSOR 

Esta seção destina-se à análise de como as relações de gênero vêm retratadas nos 

textos, exercícios e orientações ao professor das coleções didáticas digitais selecionadas. Para 

empreendê-la, observamos, inicialmente, como estão estruturadas as coleções e como elas se 

adequam às diretrizes da BNCC; quais foram as possibilidades de problematizar as relações 

de gênero nas orientações ao/à professor/a; como se refletem numericamente as produções de 

feminilidades e masculinidades em textos, exercícios, sugestões de leitura e autores/as de 

textos, bem como de que modo estão retratadas nos textos e exercícios das coleções as 

inúmeras demandas e seus processos de generificação. 

 

5.1. ESTRUTURA DAS COLEÇÕES, ADEQUAÇÕES À BNCC E POSSIBILIDADES 

DE GÊNERO NAS ORIENTAÇÕES A DOCENTES 

O material digital do/a professor/a da coleção AP dispõe das seguintes partes: i. 

Orientações gerais para o ano letivo; ii. Quadros bimestrais com os objetivos de conhecimento 

e habilidades a serem desenvolvidas; iii. Sugestões de atividades que favorecem o trabalho 

com as habilidades propostas para cada ano; iv. Orientações para a gestão em sala de aula; v. 

Propostas de projetos integradores para o trabalho com os diferentes componentes 

curriculares; vi. Sequência didática para ampliação do trabalho em sala de aula; vii. Proposta 

de avaliação e fichas de acompanhamento. 

Na parte geral, essa coleção assume como princípio a urgência que a educação 

brasileira tem de reverter o quadro de carências na formação da criança, principalmente no 

que diz respeito à maior autonomia para se desenvolver em relação ao conhecimento e com 

competência comunicativa suficiente para enfrentar as necessidades decorrentes das variadas 

situações de interação. Segundo ela, o papel da escola nesse processo é fundamental e o 

estudo de LP, por sua vez, constitui-se como instrumento de apoio para o desenvolvimento 

pessoal, social e cognitivo do individuo. Para tanto, a coleção enfatiza o desenvolvimento de 

atividade em torno de textos de circulação social real – gêneros do discurso diversificados – 

nos quais se baseiam os aspectos de apropriação do sistema de escrita, bem como a reflexão 

sobre os usos oral e escrito da língua. 

O material digital da coleção BM se estrutura com as seguintes seções: i. Introdução; 

ii. Como o cérebro aprende a ler e a escrever; iii. Concepção de leitura e de escrita; iv. Gestão 

em sala de aula; v. Seleção de textos; vi. Leitura; vii. Gêneros orais e oralidade; viii. A arte de 

contar histórias; ix. Escrita; x. BNCC; xi. Organização dos livros; xii. Correspondência entre 
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conteúdos, objetos de conhecimento e habilidades; xiii. Sugestões de leitura para o professor; 

e xiv. Bibliografia. Tal coleção apresenta, primeiramente, a proposta didática da obra, 

questionando a idade apropriada para se alfabetizar as crianças e tenta justificar sua opinião 

ancorada na neurociência, sobre como funciona internamente os processos de aprender a ler e 

a escrever.  De um lado, defende que aos seis anos o ensino formal extrapolaria o cognitivo da 

criança, esvaziando-lhe o que é próprio da infância. De outro, sustenta a alfabetização nos 

moldes tradicionais, já que as linguagens e seus diferentes modos estão presentes em 

inúmeros contextos das crianças desde muito cedo. 

Assim, tal coleção defende que se pense na alfabetização sob uma perspectiva da 

ludicidade, e que, também, se ofereça um trabalho sistemático de modo a garantir às crianças 

o contato com a linguagem e a ampliação dos conhecimentos construídos dentro e fora da 

escola. Além disso, admite que a criança pense a linguagem bem antes de sua apresentação 

formal de modo que o trabalho pedagógico deve aproveitar e ampliar essa vivência, 

adequando-a nessa fase de alfabetização. 

Ambas as coleções visam formar usuários hábeis na leitura e escrita, e que vivenciem 

os usos da linguagem com vistas a valorizá-los como necessários à participação social. Além 

disso, citam a BNCC como possibilidade de uniformização e sedimentação da alfabetização, e 

de elaboração de um único currículo em território nacional. Desse modo, as duas coleções se 

estruturam em torno de cinco eixos organizadores que realçam o modo como se alinham ao 

desenvolvimento de práticas e conteúdos expressos no texto da BNCC. No eixo da oralidade, 

focam no desenvolvimento de competências gerais e específicas dos objetivos de 

conhecimento e habilidades através de propostas de atividades que envolvam situações reais 

de intercambio oral, além de desenvolver práticas diversas de fala e escrita. No eixo da 

leitura, tomam o texto como centro das práticas de linguagem em suas modalidades – verbal, 

visual, gestual, sonoro – multimodalidades de linguagem. Os gêneros textuais são 

contextualizados em situações comunicativas reais, tendo a leitura como tema central das 

práticas de ensino de LP – compreensão e interpretação, fluência, apropriação e produção de 

textos. 

No eixo escrita, apresentam estratégias para sistematizar a produção de diferentes 

gêneros textuais. No eixo de conhecimentos linguísticos e gramaticais, assumem que visam 

favorecer o desenvolvimento contextualizado das atividades em situações reais, consolidar a 

apropriação do sistema alfabético de forma gradual, progressiva e sistemática ao longo dos 05 

volumes, promovendo a reflexão sobre conteúdos linguísticos e gramaticais que auxiliem na 
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apropriação da leitura, da escrita e da língua falada. Por fim, no eixo da educação literária, 

buscam formar um leitor literário de modo que aprecie textos literários locais e universais. 

Curiosamente, ambas trazem a mesma citação da terceira versão da BNCC para relatar 

os princípios básicos da docência: 

 

(...) A meta de trabalho com língua portuguesa, ao longo do ensino 

fundamental é a de que as crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam 

a ler e desenvolvam a escuta, construindo sentidos coerentes para textos 

orais e escritos; a escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações 

de interação diversas; a apropriar-se de conhecimentos e recursos 

linguísticos – textuais, discursivos, expressivos e estéticos – que contribuam 

para o uso adequado da língua oral e da língua escrita na diversidade das 

situações comunicativas de que participam (BRASIL, 2016, p. 63). 
 

Em seguida, são apresentados por elas os fundamentos teóricos que trazem os gêneros 

textuais como centralidade no ensino de LP, com o objetivo de formar um leitor fluente e 

proficiente, pensando a alfabetização a partir do letramento, das práticas de oralidade, de 

escuta e de escrita, além de abordar demais conhecimentos sobre a língua e estudos 

gramaticais. As coleções frisam a importância da interdisciplinaridade e intertextualidade, 

justificando que, para isso, o projeto didático se estrutura em sequencias didáticas que 

propiciam uma sistematização de um ensino progressivo da escrita alfabética e do emprego da 

linguagem oral, tanto em cada unidade, quanto em cada volume, além de operarem para a 

imersão dos/as alunos/as em reflexões que desenvolvam os princípios éticos, de 

autovalorização e respeito pelo entorno onde vivem/convivem. 

Posteriormente, cada coleção exibe sua estrutura geral e o modo como estão 

organizados os volumes. No caso da coleção AP, tem-se introdução, abertura, 

desenvolvimento e seções das unidades dispostos em um quadro expositivo com a quantidade 

de unidades e assuntos por cada volume. Em seguida, cada volume é descrito em relação à 

leitura e à prática de oralidade, à produção de textos orais e escritos, aos estudos sobre a 

língua e à auto avaliação. Tal coleção traz, ainda, a ampliação de leitura e complementos para 

o 1º e 2º anos, com recortes para as atividades do volume e faz sugestões de leitura para 

aprofundamento da/o professora/r, justificando a necessidade de ampliação das reflexões 

sobre os aspectos abordados e traz, também, coordenadas para a elaboração de um projeto de 

leitura, sendo que, ao todo, são descritas as atividades suficientes à elaboração de 04 projetos 

nesses moldes, finaliza com outro quadro demonstrativo com os objetos de conhecimento e 

respectivas habilidades de LP para cada volume, agrupados pelos eixos organizadores 

presentes na BNCC e a bibliografia utilizada.  
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A coleção BM também traz a organização de cada volume a partir das habilidades, 

bem como a organização de cada livro por unidade, a correspondência entre os conteúdos, os 

objetos de conhecimento e as habilidades propostas na BNCC separadas por eixo estruturante, 

as sugestões de leitura para o professor, referências bibliográficas e textos complementares 

para a unidade. Além disso, fala sobre o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de 

conflitos e da cooperação, de modo que se promova o respeito com o outro, o acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupo sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem veicularem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, 

habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se 

parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

Ao descrevermos essa estruturação das obras didáticas aqui analisadas, observamos 

que tais coleções coincidem na maioria dos aspectos, inclusive no reforço maçante de a todo 

custo, unidade por unidade, exercício por exercício, demonstrar que estão alinhadas às 

competências e habilidades da Língua Portuguesa preconizadas pela BNCC. Notamos que a 

coleção AP se limita um pouco às preocupações relacionadas às áreas da linguagem, da 

gramática e da linguística, visando formar leitores assíduos e bons escritores, o que, 

obviamente, parece ser escopo ao se ensinar a língua portuguesa. No entanto, tomando 

identidade e diferença como atos de criação linguística (SILVA, 2008b), como elementos não 

essenciais que não esperam simplesmente sua revelação ou tolerância, mas que necessitam ser 

ativamente produzidos, percebemos que, em se tratando de uma área de linguagem, outras 

questões relativas às subjetividades, como a generificação poderiam ser melhor discutidas. Já 

notamos alguma preocupação na coleção BM, por exemplo, que cita a empatia, a valorização 

da diversidade dos indivíduos e de grupos sociais de modo a se comprometer com o bem da 

coletividade, como defendem, mas ressaltamos que isso não é suficiente, visto que, antes de 

tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso aclarar como ela é ativamente realizada. 

Além disso, apesar de não garantir que tais discussões ocorram, o fato de se sugerir nos LD 

que sejam discutidos alguns desses assuntos, acaba dando mais segurança ao docente em tais 

abordagens, já que o fato de estar no LD torna essa uma ação „legítima‟. 

Assim, ao observarmos as orientações dadas ao professor e às possibilidades de 

discussões relacionadas às questões de gênero, percebemos que, tais sugestões, em sua 

maioria visam o domínio da língua portuguesa, abarcando os diferentes tipos textuais, 

atividades para aquisição ou aperfeiçoamento da leitura e da escrita, atividades para memória 

visual, além de outras que abordem e possibilitem as comunicações oral e escrita. 
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Diante disso, poucas foram as possibilidades de problematização acerca das relações 

de gênero, de modo que trouxemos aqui as situações abarcadas em cada coleção 

separadamente. Em AP01, p. 51, encontramos sugestões para que o/a professor/a estimulasse 

as experiências de vida, com relatos de perdas ou sobre viver com família de pais separados, 

“de modo acolhedor”, evitando estereótipos e levando em consideração as várias 

configurações de família da sociedade hodierna. Essa é uma discussão importante, já que a 

cada dia são ressignificadas as possibilidades de se constituir uma família. 

Para Assis et al (2012, p. 199), 

  
A família agora tem como principal fundamento a afetividade, onde não há 

mais a necessidade de um vínculo presente no papel, ou seja, o casamento 

não é mais a base única dessa família. A hierarquia entre seus membros foi 

substituída pelo principio de igualdade. Esses novos conceitos, uma nova 

concepção de família toma corpo no ordenamento jurídico brasileiro, pode-

se afirmar a existência de um modelo jurídico plural de família. 

 

Refletir sobre o pluralismo das relações familiares é extremamente necessário. Graças 

a esse pluralismo não se deve tomar o casamento como marco identificador da família. 

Admitimos famílias cujo precípuo valor é da ordem do sentimento e do vínculo afetivo e 

junto a elas celebramos o fato de isso possivelmente implicar que se deixe de restringi-las aos 

paradigmas do casamento, do sexo e com fins à procriação. Em seguida, a página 110, 

sugeriu-se uma roda de conversa sobre semelhança e diferença entre as pessoas, seus modos 

de ser, seus gostos, escolhas e preferências, sobre como agiriam ao perceber pessoas 

diferentes, de modo que o/a docente estimulasse a percepção, que se compreendesse a 

necessidade de aceitação, tolerância e respeito, além da necessidade de diálogo que 

possibilitasse uma convivência tranquila entre os diferentes. Na página 119, sugeriu-se que 

fossem retomados aspectos e características que formam a identidade e a tornam preciosa por 

ser singular, sempre visando a convivência harmoniosa entre os diferentes. Apesar de se 

utilizar de um discurso apaziguador que preze pelo respeito e pela convivência pautada na 

tolerância, as possibilidades dessa discussão são inúmeras. Segundo Silva (2008b, p. 80), “Por 

mais edificantes e desejáveis que possam parecer, esses nobres sentimentos impedem que 

vejamos a identidade e a diferença como processos de produção social, como processos que 

envolvem relações de poder”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, esse estímulo ao cultivo de bons sentimentos e 

de boa vontade com a diversidade acaba produzindo novas dicotomias, na qual há o lado “do 

dominante tolerante e do dominado tolerado ou da identidade hegemônica, mas benevolente, e 

da identidade subalterna, mas „respeitada‟” (SILVA, 2008b, p. 81), e tal abordagem deixam 
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de questionar as relações de poder e o modo como são produzidos esses processos de 

diferenciação que constituem a identidade e a diferença. 

Tais questões são importantíssimas, mas também se constituem um campo-minado a 

depender de como docentes e outras funções ligadas ao campo da educação conduzem tais 

discussões. Eles, que lidam cotidianamente com crianças e adolescentes, e que muitas vezes 

são desafiados a encaminhar, acolher ou ser resolutivos em relação a dúvidas, perguntas e 

situações trazidas pelos/as discentes. Muitas vezes as relações de gênero passam por 

preconceitos e estereótipos, que, ao ser naturalizados, se tornam quase imperceptíveis. 

Segundo Louro (2011, p. 63), essas noções estão arraigadas em nossa cultura, “em nossas 

escolas, na nossa família ou, até mesmo, dentro de nós. As consequências políticas de noções 

desse tipo são demasiadamente importantes para que possam ser desprezadas”. 

Em AP03, p. 167, as orientações foram a respeito de estimular os alunos/as a pensar 

sentimentos que causassem desconforto, além de possibilitar a valorização individual de 

situações que ressaltassem as próprias qualidades. Na página 189, as sugestões eram acerca da 

diversidade étnica, de modo que o/a discente percebesse que não há pessoas iguais, não 

apenas por causa de origem ou etnia, mas também por suas características e preferências. Na 

página 194, sugeriu-se discutir sobre a ideia de diversidade e respeito às diferenças, a partir de 

relatos que possibilitassem às crianças o sentimento de aceitação, tornando-as felizes e 

incluídas, independente de origens, características físicas e modos de ser. Mesmo realçando a 

diversidade em relação a origem e etnias, essa discussão também permite problematizações 

em relação às diversidades de gênero. 

Esse discurso da necessidade de reconhecimento e do respeito à diversidade cultural, 

de classes, raças e etnias surge como uma possibilidade de superação de conflitos. No entanto, 

segundo Vianna (2015), ao tomarmos essa ideia de diversidade, sobretudo para o contexto de 

diversidade sexual, legitimam-se, aparentemente, as múltiplas formas de expressão de 

subjetividades e práticas da orientação sexual e expressões das subjetividades de gênero, mas 

se marca a conservação de um termo que mascara significativamente a desigualdade social. 

Nesse sentido, algumas “ações do Estado parecem querer valorizar a diversidade sexual sem 

considerar as relações de poder que a heteronormatividade chancela” (VIANNA, 2015, p. 

802). 

Qualquer normalização camufla a ação do poder no campo da identidade e da 

diferença, elegendo uma identidade parâmetro em relação à qual as outras identidades são 

hierarquizadas, comparadas. No contexto histórico da sociedade brasileira, produziu-se uma 

norma a partir do homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão, e essa 
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referência, muitas vezes nem é mencionada, mas está subentendida. Por isso, para Louro 

(2011, p. 65) “os „outros‟, os sujeitos „diferentes‟, os „alternativos‟ ou os „problemáticos‟ 

serão, em princípio, as mulheres, as pessoas não brancas, as não heterossexuais ou não-cristãs. 

Isso precisa ser perturbado. Precisamos colocar em xeque essa “hierarquia, a classificação e 

os conflitos que existem entre os vários grupos” e sacudir “as relações de poder em 

funcionamento” (LOURO, 2011, p. 66). 

Desse modo, notamos, em BM01, p. 15, a sugestão para que o/a professor/a 

estimulasse os/as discentes a falar sobre seus gostos, medos, percepções como indivíduo com 

vontades, gostos, sentimentos próprios e assim auxiliá-los/as na construção da própria 

identidade. Na página 71, propôs-se discutir sobre a imagem de uma menina com um animal, 

de modo que se estimulasse nos/as alunos a percepção de como a figura transmite carinho e 

ternura, tipicamente utilizadas como características das feminilidades. Na página 102, 

recomendou-se o estímulo à empatia, colaboração e solidariedade, e na página 141, trouxe-se 

a moral como revelação da natureza humana, ensinando soluções para a convivência entre 

os/as homens/mulheres. 

Em BM02, p. 11, as orientações são sobre uma atividade que divide as preferências 

pessoais em relação à diversão. Na página 59, propôs-se que se conversasse sobre o 

entendimento dos/as discentes acerca do respeito, se eles se sentiam respeitados nos locais 

que frequentam e se já presenciaram desrespeito e se identificavam a falta de respeito, a 

exemplo de deboches, em relação a grupos e crenças. Além disso, sugeriu-se que o/a docente 

citasse como exemplo de falta de respeito ao coletivo o fato de „furar‟ uma fila ou a 

depredação de patrimônio público. 

Em BM03, p. 34, retoma-se as discussões sobre preferências pessoais em relação a 

brincadeiras; na página 45, sugeriram-se discussões sobre todos/as terem direitos e deveres; e, 

na página 159, orientou-se a discussão acerca da importância da solidariedade. Em BM04, p. 

61, recomendou-se que o/a docente orientasse uma atividade de pesquisa sobre homens e 

mulheres exploradores/as ou inventores/as, trazendo exemplos como o inventor Jacques Yves 

Cousteau, o explorador Marco Polo, e a montanhista Fanny Bullock Workman. Todos esses 

exemplos expostos podem e devem suscitar discussões sobre as demandas generificadas e a 

formação das subjetividades, de modo que se ressignifiquem brincadeiras, brinquedos, gostos 

e modos de ser, sem segregá-los entre adequados às masculinidades e feminilidades, além de 

refletir o avanço de questões de gênero, reflexo do debate e conquista nas lutas pela igualdade 

de gênero que já permeiam o campo educacional, inclusive na construção/produção dos LD.  
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Algumas vezes, as questões de gênero são subaproveitadas, silenciadas ou reforçadas, 

de modo que se constituem “possibilidades performativas de proliferação das configurações 

de gênero” (BUTLER, 2010, p. 201), pois quando se silencia sobre algo ou quanto só se 

demonstram exemplos que poderiam ser seguidos, reificam-se os padrões estabelecidos como 

norma. Por exemplo, em um texto que aborda as diversas composições de família, ao retratar 

a família formada a partir do segundo casamento da mãe, o que se sugere como discussão é 

apenas definir o que seja meio-irmão (AP01, p. 49), sem problematizar, no entanto, questões, 

como a possibilidade legal de casamento e adoção de crianças por casais homoafetivos. 

Outro exemplo ocorreu em BM03, p. 195, no qual, em um texto sobre semelhanças e 

diferenças, o exercício solicitava, somente, que fossem copiadas as palavras com M e N, 

reduzindo a discussão a um conteúdo estritamente gramatical, quando se poderiam ter sido 

discutidas e problematizadas tantas outras coisas relacionadas à diferença. O reforço de papéis 

de gênero se dá, por exemplo, em um texto sobre a Competição Beach Run (BM04, p. 150), 

na cidade do Rio de Janeiro, o título dos ganhadores era „Rei‟ e „Rainha‟ do mar. O ser rei, 

assim como os heróis, atua no discurso da ação veiculado por “filmes, desenhos e brinquedos, 

juntamente com outros discursos que circulam na nossa cultura ocidental sobre 

masculinidade, disponibilizam e reforçam identidades de meninos „fortes‟ e „corajosos‟” 

(CAVALHAR, 2009, p. 85). Já as rainhas, assim como as princesas, sugerem “atitudes como 

a bondade, o afeto, a meiguice, a tranquilidade, o cuidado com os outros e com o próprio 

corpo” (CARVALHAR, 2009, p. 86).  

Também em um dos exercícios, quando se pediu que fossem pintados capacetes de 

pilotos de corrida, as opções de cores eram só verde e azul (BM03, p. 30), como se essa fosse 

uma profissão ligada às masculinidades, já que tais cores são atribuídas a elas. Isso reforça, de 

acordo Felipe e Guizo (2004, p. 34), que meninos e meninas sigam “suas vidas aprendendo 

que devem estar em mundos separados, que suas experiências não devem ser compartilhadas 

com o que consideram sexo oposto”. 

          
                                             TEXTO 01                                                     TEXTO 02 
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Em relação à linguagem utilizada no enunciado das questões ou nas orientações ao 

professor, no geral notamos a adoção do masculino universal, mesmo que a imagem usada 

como exemplo fosse de uma professora. Para Alvarenga (2012, p. 419), esse uso 

predominante do masculino genérico opera “como limite à expansão de perspectiva de 

igualdade de gênero na educação brasileira”. Segundo Louro (2001, p. 67), “a linguagem 

institui e demarca lugares dos gêneros [...] pelas diferenciadas adjetivações que são atribuídas 

aos sujeitos” e, através delas, “vê-se circular discursos, reiterar heteronormatividades, 

construir performatividade de gênero” (CARDOSO, 2011, p. 6).  

Desse modo, nas análises, a exceção foi a coleção AP, que nos exercícios e 

enunciados, referiu-se à professora (AP01, 13; AP02, p. 29; AP03, p. 39; AP04, p. 200 e 

AP05, p. 245). Isso reflete a questão da feminização dessa profissão, já mencionada por nós 

anteriormente, dando continuidade a essa tendência de diferenciação homens e mulheres nas 

trajetórias de magistério, na qual, principalmente a educação infantil e as séries iniciais do 

ensino fundamental, são destinadas a professoras por serem dedicadas, afetuosas e maternais.  

A partir de tudo que analisamos até aqui, importa (e isso traz bastante inquietação), 

que o material digital do professor venha mais fundamentado e propositivo para problematizar 

e discutir as tão necessárias e presentes relações de gênero, já que, muitas vezes os docentes, 

público dessas coleções, não tem formação nem em gênero, em raças, ou em etnias, por 

exemplo. Isso nos desperta para a ausência de tais questões na formação de professores/as, e 

para a necessidade de uma maior discussão sobre elas nessas instituições de formação 

docente, principalmente para que seja possível melhor abordá-las e melhor problematizá-las, 

sem o desconforto que provocam. 

A pesquisa de Dal‟Igna et al (2017), mostra que os trabalhos que abordam a formação 

de professores de forma articulada aos conceitos de gênero e/ou sexualidade têm se 

concentrado, sobretudo nos últimos dez anos e, mesmo que a produção sobre tal discussão 

ainda seja pequena, tem se mantido constante. Isso de deve porque, acima de tudo, o currículo 

de formação de professores opera como um espaço onde experiências e subjetividades são 

constituídas, de modo que tais discussões não podem ser deslocadas da constituição do „ser 

professor‟. 

Sobre isso, Paraíso (2010), que toma o currículo de formação de professores como 

artefatos generificados, mostra que, mesmo que eles não priorizem a preocupação com a 

realização de discussões sobre gênero e sexualidade, de alguma maneira tais discussões 

surgem, atravessam e dimensionam esses artefatos, quer sob uma tendência de normatizá-los, 
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quer na tentativa de silenciar a diferença, quanto nas possibilidades de subversão, ou seja,  

“mesmo que esse currículo não se proponha a abordar esses temas, o silenciamento também 

ensina sobre gênero e sexualidade” (DAL IGNA et al, 1017, p. 645). 

 

5.2. GÊNERO E DEMANDAS GENERIFICADAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTOS E EXERCÍCIOS 

Tomando como norte a importância do LD enquanto artefato de construção das 

subjetividades, e concordando que eles são utilizados de maneira expressiva nas salas de aula 

brasileiras, admitimos seu potencial de persuasão em relação ao público a que se destinam. 

Assim, esta subseção aborda as nossas análises sobre o modo como as relações de gênero 

estão retratadas nos textos e exercícios propostos nas coleções didáticas selecionadas. 

 Observamos inicialmente um total de 248 textos sobre os mais diversos assuntos. 

Dentre eles, observamos aqueles que traziam personagens masculinos ou femininos como 

protagonistas. Assim, eles totalizaram 141 textos, sendo 24 da coleção AP e 117 da coleção 

BM. Entre eles, referem-se às feminilidades um total de 49 (34,75%), sendo 07 da coleção AP 

e 42 da coleção BM; e às masculinidades um total de 92 (65,25%), sendo 17 da coleção AP e 

75 da coleção BM; os demais textos tratavam de pesquisas, animais, fenômenos naturais etc. 

Como autores/as desses textos, identificamos que, daquele total de 248, 165 foram escritos 

por homens (66,53%), 84 da coleção AP e 81 da coleção BM; e 83 foram escritos por 

mulheres (33,47%), sendo 48 da coleção AP e 35 da coleção BM.  

Dentre esses autores, encontramos Mário Quintana (AP01, p. 125 e p. 201; AP05, p. 

203), Esopo (AP01, p. 149; AP02, p. 70; AP03, p. 92 e p. 269; BM02, p. 60, p. 69 e p. 115), 

Luís da Câmara Cascudo (AP03, p. 140), Ferreira Gullar (AP03, p. 158), José de Nicola 

(AP03, p. 212; BM02, p. 62; BM04, p. 158), Luís Fernando Veríssimo (AP05, p. 43), Olavo 

Bilac (BM02, p. 194), Carlos Drummond de Andrade (BM03, p. 144; BM05, p.12), Sílvio 

Romero (BM02, p. 95), Gonçalves Dias (BM05, p. 166 e p. 167), Miguel de Cervantes 

(BM05, p. 99), Jean de La Fontaine (BM02, p. 71), Lewis Carol (AP04, p. 185), dentre 

outros. O texto do autor Hans Christian Andersen, A Princesa e a Ervilha, repetiu-se nas duas 

coleções (AP03, p. 120 e 121; BM 02, p. 198). 

Como autoras, percebemos Ruth Rocha (AP01, p. 157 e p. 221; AP05, p. 143 e p. 166; 

BM01, p. 154), Eva Furnari (AP02, p. 64 e p. 148; AP03, p. 48, p. 90 e p. 231; BM03, p. 13 e 

p. 98), Ana Maria Machado (AP04, p. 206; BM05, p. 158), Angela-Lago (AP04, p. 176 e p. 

195), Rosely Sayão (AP05, p. 125; BM05, p. 183), Thalita Rebouças (BM04, p. 168), 

Roseana Murray (AP01, p. 196; AP02, p. 227; BM04, p. 114), Diléa Frate (BM03, p. 137), 
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Rosane Pamplona (BM01, p. 44; BM04, p. 24 e p. 164), Sylvia Orthof (AP05, p. 271; BM02, 

p. 132), Ciça (AP01, p. 213; AP02, p. 135 e p. 182), entre tantas outras. 

Em relação aos textos em quadrinhos ou tirinhas, percebemos um total de 86 textos 

nesses moldes, sendo 54 na coleção AP e 32 na coleção BM. Deles, 82 foram escritos por 

autores (95,35%) e 04 por autoras (4,65%), sendo elas, Eva Furnari (AP04, p. 36) e Laerte 

(AP02, p. 158; AP04, p. 222; BM04, p. 67), mulher trans
9
. 

Entre os autores estavam Maurício de Souza (AP01, p. 57, p. 67 e p. 73; AP02, p. 26 e 

p. 164; AP04, p. 63, p. 187, p. 191 e p. BM01, p. 68 e p. 158; BM03, p. 123 e p. 146; BM03, 

p. 101 e p. 112; BM04, p. 90 e p. 124), Quino (AP01, p. 187; AP03, p. 90; AP05, p. 74 e p. 

214), Ziraldo (AP02, p. 32, p. 92, p. 184; AP03, p. 43 e p. 210; AP05, p. 65 e p. 95), Adão 

Iturrusgarai (AP02, p. 103; BM05, p. 52), Fernando Gonsales (AP03, p. 58 e p. 175; AP04, p. 

100, p. 173 e p. 190; BM02, p. 120; BM03, p. 80; BM04, p. 48; BM05, p. 68 e p. 155), 

Charles M. Schulz (AP03, p. 78, p. 149, p. 226; AP04, p. 125 e p. 226; AP05, p. 134, p. 163, 

p. 169 e p. 202; BM05, p.167), Jim Daves (AP04, p. 259; AP05, p. 167; BM02, p. 131; 

BM05, p. 119), Bill Watterson (AP05, p. 135; BM01, p. 68 e p. 152; BM03, p. 194; BM05, p. 

66), Angeli (AP05, p. 214), Chris e Dik Browne (AP05, p. 163, p. 164, p. 168, p. 200 e p. 

266; BM02, p. 146; BM03, p. 150), entre outros.  

Isso reflete o mercado de cartunistas extremamente ligado às masculinidades. A 

cartunista Laerte, na pesquisa de Marcuschi e Lêdo (2015, p. 170), afirma que a existência de 

poucas mulheres nessa profissão está relacionada a “questões de poder, que permeiam a 

sociedade, e à desigualdade histórica entre a hegemonia do masculino (heterossexual, branco) 

em detrimento de outros grupos (mulheres, homossexuais, negros)”. Uma entrevista 

divulgada pela Revista Imprensa, na seção “Mulheres que inspiram” traz a opinião de 

cartunistas femininas concordando que elas ainda não conquistaram a relevância no mercado 

que seus colegas homens já possuem, e que, além disso, como a imagem da mulher é alvo de 

piadas nessa área historicamente machista, esse pode ser outro empecilho na popularização de 

artistas do sexo feminino
10

. 

Diante do que até aqui foi exposto, além do que ainda vamos discutir, podemos 

concordar que as coleções analisadas dão maior visibilidade, em sua maioria, às 

masculinidades, quer nas ilustrações, como falamos na seção anterior, quer nos textos e 

exercícios, contribuindo, com isso, para reforçar ou produzir desigualdades de gênero. Assim, 

                                                           
9
 Leia mais em: https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/nao-sou-uma-mulher-sou-uma-pessoa-trans-

afirma-laerte-coutinho. Acesso 09/07/20. 
10

 Leia mais em: http://www.portalimprensa.com.br/mulheresqueinspiram/materia11.asp. Acesso 14/07/20. 
 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/nao-sou-uma-mulher-sou-uma-pessoa-trans-afirma-laerte-coutinho
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/nao-sou-uma-mulher-sou-uma-pessoa-trans-afirma-laerte-coutinho
http://www.portalimprensa.com.br/mulheresqueinspiram/materia11.asp
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percebemos, na seção destinada a sugestões de leitura, presentes nas duas coleções analisadas, 

de um total de 118 livros sugeridos, sendo 53 da coleção AP e 68 da coleção BM, 68 eram 

livros de autores (57, 63%), e 50, de autoras (42,37%).  Já em relação aos exercícios 

propostos, percebemos que os que se referiam às feminilidades e masculinidades vieram em 

um total de 651, sendo 246 da coleção AP e 405 da coleção BM. As demais questões tratavam 

de exercícios sobre escrita, leitura, sobre os conhecimentos gramaticais, entre outros. Dentre 

as 651 atividades, 346 retratavam aspectos de masculinidades (53,15%) e 305 retratavam 

feminilidades (46,85%). 

Não é de se tomar como surpresa o fato de, a partir das análises que fizemos, 

encontrarmos resultados nesta seção bastante parecidos com os da seção anterior, quando 

analisamos as imagens. É importante realçar que tais imagens, bem como os exercícios estão 

alinhados aos textos, aos quais faziam referência. Desse modo, tentaremos discorrer de 

maneira resumida acerca do que se torna repetitivo, dando ênfase ao que encontramos de 

diferente nos textos e exercícios. 

As personalidades retratadas nos textos foram as mesmas de que tratavam as imagens, 

então, ligadas à masculinidade retratadas estavam Santos Dumont (BM03, p. 228), Ziraldo 

(BM03, p. 46) e Ludwig van Beethoven (BM04, p. 117); e ligadas às feminilidades surgiram 

a artista Tarsila do Amaral (BM03, p. 180), a judoca Rafaela Silva (BM04, p. 132) e a Nobel 

da Paz Malala Yousafzai (BM04, p. 180 e p. 200). Nos exercícios surgiram a Princesa Isabel 

(BM04, p. 79), a Rainha da Inglaterra (BM04, p. 145), a cantora Carmem Miranda (BM05, p. 

93), para o feminino, e o imperador Dom Pedro II (BM04, p. 79; BM05, p. 93), o inconfidente 

Tiradentes (BM05, p. 93), o físico Galileu Galilei (BM04, p. 79), o escritor Monteiro Lobato 

(BM04, p. 173) e o Papa João Paulo II (BM04, p. 145) para o masculino. 

Em relação às generificações, permanecem as meninas como princesas. Outras vezes, 

as meninas imitam a vida adulta, ao andar no salto alto da mãe (AP02, p. 170), imitar a mãe 

nos afazeres da casa ao construir um fogão de brinquedo (AP05, p. 102), se importam com a 

beleza e ganham maquiagem e livro –  porque tem que ser bonita, mas ter conteúdo (BM05, p. 

190). Além disso, escrevem diários (AP04, p. 46; BM03, p. 89), são solidárias a um projeto 

de doação de roupas (BM01, p. 161), prezam pela amizade, como algo comum entre meninas 

(BM03, p. 112). Outras vezes, são caracterizadas como medrosas em relação a insetos, como 

baratas (AP02, p. 32; AP05, p. 65), choronas, ao tropeçar no cadarço (AP03, p. 90) e 

fofoqueiras, sejam jovens (AP02, p. 92 e p. 93; AP05, p.65), idosas (BM02, p. 45) ou mesmo 

sendo animais, como patas de laço e bolsa (AP03, p. 224). 
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Essa característica de fofoca ou tagarelice está corriqueiramente relacionada ao 

comportamento feminino (SABAT 2002; CARDOSO, 2016), como já abordamos na seção 

anterior. Isso acaba indo de encontro ao padrão estabelecido para as feminilidades, enquanto 

afeitas ao bom comportamento e obedientes, já que o ato de fofocar ou tagarelar não é um 

comportamento desejável, sendo, portanto uma característica dispensável a elas 

(CARVALHAR, 2010). 

Por sua vez, os homens apareceram como marqueses (BM01, p. 60), guerreiros 

(BM03, p. 150), imperadores (BM04, p. 12), bobo da corte (AP05, p. 250), bruxo (BM01, p. 

97) e heróis (BM03, p. 127 e p. 271). Apareceram também quando descobriam as primeiras 

palavras (AP01, p. 12), melhores na matemática que as meninas (AP05, p. 134) ou fazendo 

receita com a mãe (AP01, p. 231). Atribuíram-se ao masculino as características, como 

cabeça-dura, tinhoso, marrudo, rabugento, metido, melequento, pestinha, bagunceiro, 

pirracento, chulé (AP03, p. 132), além de aparecerem brigando no recreio (BM04, p. 58), 

sendo fofoqueiros (AP02, p. 92 e p. 93), travessos (BM03, p. 112), malvados ao judiar e 

tentar matar um sapo (AP03, p. 140), na qual reitera-se a ideia do masculino como forte, 

agressivo e dominador; ou, ainda, quanto se falava em bagunça no quarto (BM04, p. 124). 

Para Butler (2010, p. 168), essa “prática repetida de nomear a diferença sexual criou 

essa aparência de divisão natural”. Desse modo, pudemos observar que, para a conduta das 

masculinidades quase sempre lhes são atribuídas características como desorganização, 

agitação, agressividade e virilidade, sejam na prática de atividades que exijam força, agilidade 

ou, até mesmo quando um viking se mostra incomodado com a forma dos escudos dos 

colegas (animais e estrelas), por talvez, esses detalhes refletirem caprichos e preferências 

femininas (AP04, p. 164).  

Em relação aos esportes, os meninos vieram ligados ao futebol sendo artilheiros 

(AP04, p. 201), quando aparece como preferência nacional em relação ao judô nas olimpíadas 

de 2016 (BM04, p. 134), ou quando a opinião de um pai na tirinha de Ziraldo diz que um 

menino que não tem tempo para o futebol não pode ser um bom homem (AP03, p. 43). No 

caso do futebol notamos que o mesmo é quase obrigatoriamente tido como preferência 

masculina, de modo que o não gostar, não querer ou não se identificar com essa prática possa 

sinalizar atributos classificados como desviantes. No dizer de Louro (2001, p. 79), “gostar de 

futebol é considerado quase uma „obrigação‟ para qualquer garoto „ normal‟ e „sadio‟”. Além 

disso, os meninos praticam corrida (AP04, p. 187), ensinam basebol a uma menina (AP04, p. 

259) ou jogam golf (AP05, p. 206). As meninas aparecem apenas praticando o vôlei (AP04, p. 

187). 
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Nos exercícios, os meninos são pilotos de F1 (BM03, p. 30), goleiros (BM03, p. 20) ou 

jogador famoso de futebol (BM01, p, 132), além de bailarino (BM01, p. 75). As meninas 

surgiram apenas sendo goleiras (BM02, p. 52). Outrossim, foram comuns a textos e exercícios 

os meninos jogando futebol (Textos: AP03, p. 19; AP04, p. 187; BM04, p. 110/ Exercícios: 

BM04, p. 32) ou sendo nadadores (Textos: BM05, p. 91/ Exercícios: BM04, p. 98), 

legitimando comportamentos próprios para cada gênero e naturalizando no esporte certas 

preferências para meninos e meninas, onde meninos são ligados ao futebol, ao judô e à 

natação e as meninas aparecem como exceções, mas ainda assim, precisamos celebrá-las.  

No tocante a brincadeiras e habilidades, os textos trouxeram os meninos como 

jogadores de xadrez (AP01, p. 187; BM05, p. 66), andando de bicicleta (AP02, p. 109), 

pescando (AP03, p. 149) ou sendo experts em vídeo-game, mas o pai o aconselha a praticar 

algo ativo (AP04, p. 49). Além disso, apareceram como especialistas em peteca (AP04, p. 

277). As meninas apareceram em brincadeiras como pular corda (AP04, p. 187) ou brincando 

de pelúcia (AP05, p. 95). Esses brinquedos já normalizados como adequados às feminilidades 

são bem descritos no dizer da autora Ruth Rocha (AP05, p. 166), que observa o surgimento de 

bonecos para meninos brincarem nos últimos anos, sendo que eles “são geralmente super-

heróis. Para as meninas surgiram bonecas „mocinhas‟, com vestido para trocar, casinha e 

automóveis para brincar de gente grande”. 

Algumas vezes, as meninas irmãs brincavam de casinha sendo que, uma hora uma é 

mãe e outra a filha ou o marido; outra hora, o irmão é o filho, mas ele não gosta desse tipo de 

brincadeira (Texto 03 – BM05, p. 45), ou, enquanto os meninos soltavam pipa (BM04, p. 158; 

BM05, p. 40), a menina estava preocupada com as atividades da escola. Há aqui, mais uma 

vez a reiteração da binaridade dos gêneros e suas posições/condutas em pólos 

necessariamente opostos. Em relação a essa divisão de brinquedos destinados a um e a outro, 

em AP05, p. 36, sugere-se que sejam elencados dentre os brinquedos exemplificados, aqueles 

adequados ou preferidos por meninas em um lado, e por meninos em outro, o que 

performativamente impõe pelas práticas reguladoras a partir do gênero (BUTLER, 2010). 

 

 
TEXTO 03 
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Percebemos de maneira implícita que nas brincadeiras ligadas às feminilidades, como 

já mencionamos aqui anteriormente, atuam para um possível desenvolvimento de condutas 

que serão comuns à vida adulta, e assim, elas precisam brincar com utensílios afeitos ao 

serviço doméstico, à maternidade, simbolizada nos LD pela boneca, pelos animais ou pelo 

irmãozinho, e, no dizer de Martins e Hoffmann (2007, p. 139) “estar sempre em espaços 

próximos ao lar”. Vimos que, também as brincadeiras são tomadas como marcador de gênero.  

Ainda segundo tais autoras, 

 

A menina brinca bem próxima à sua casa, implicando a ideia de controle. 

Ela, em função do gênero, deve ser vigiada e regulada. Já o menino deve ser 

independente e aprender isso desde cedo. Certos brinquedos destinados ao 

menino, tais como a pipa e o cavalo, entre outros, representam o 

direcionamento a espaços externos e abertos. O menino deve ser levado a 

conhecer e dominar os espaços e ambientes mais distantes do lar, 

reproduzindo o que lhe é esperado quando crescer: ir pra rua em busca do 

sustento da família (MARTINS; HOFFMANN, 2007, p. 140). 

 

Assim, desde cedo meninos brincam e recebem estímulos para atividades que 

demandem aventuras para desbravar o desconhecido, e, talvez por isso eles apareçam em 

maioria nas atividades ligadas a invenções, aventuras, às pesquisas e à ciência, como pudemos 

observar nesta pesquisa. Do outro lado, as feminilidades são reproduzidas como afeitas ao 

mundo do lar ou da maternidade, como se para elas viessem esse treinamento para a 

maturidade, enquanto aos meninos, se voltassem questões de qualificação, hobbies e diversão, 

como veremos na subseção a seguir. 

 

5.3. O GÊNERO NAS PROFISSÕES, RELAÇÕES DE AFETO E CONSTITUIÇÃO 

DA FAMÍLIA NOS TEXTOS E EXERCÍCIOS DOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

No que diz respeito às profissões, observamos que, nos textos, os homens surgiram 

como batateiro (AP01, p. 65), piloto e desenhista (AP05, p. 144), vendedor de relógio (AP05, 

p. 205) e de artigos de couro, agricultores (BM01, p. 60; BM05, p. 110), guardas (BM01, p. 

60), como pirata e capitão (BM01, p. 78; BM02, p. 20), como gandula (BM01, p. 149), diretor 

de escola (BM01, p. 17) ou diretor de biblioteca (BM01, p. 18), cartunista e escritor (BM02, 

p. 46), analistas de jogos (BM03, p. 122), jogadores de futebol (BM03, p. 124), poeta e sábio 

(BM04, p. 77), soldado e cavaleiro (BM04, p. 155), rabino e padre (BM04, p. 164), 

marceneiro (BM05, p. 44), inventor (BM05, p. 52), biólogo (BM05, p. 84), paleoartista 

(BM05, p. 94), detetive (BM05, p. 129), astrônomo (BM05, p. 140), fazendeiro (BM02, p. 

126), dono de bar (BM02, p. 170) e lavrador (BM02, p. 144). 
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As mulheres apareceram como floristas (AP05, p. 250), cozinheiras (AP02, p. 184; 

AP05, p. 250; BM02, p. 20 e p. 144), fossem humanas adultas, meninas (BM04, p. 67 e p. 68) 

ou coelhas (BM03, p. 12). Apareceram, também, como vendedora de quitutes (BM03, p. 

168), escritora (BM05, p. 58), ou ainda como uma vovó dona de casa (BM01, p. 43). Nesse 

quesito cuidado com o lar, surgiram uma menina que arruma a casa, enquanto um menino fica 

sentado no sofá (BM05, p. 186), e uma mulher arrumadeira, enquanto o homem era 

colecionador de espadas (BM05, p. 92). 

Para Walkerdine, em termos de gênero a criança é pensada de modo que se coloque o 

menino como ágil, forte, desobediente e travesso, e as meninas que se preocupem com as 

tarefas escolares, enquanto o menino brinca; que seguem regras, sendo boazinhas e bem-

comportadas, enquanto ele desrespeita as regras de boa educação, ou que maltratem os 

animais, enquanto as meninas os adotam e cuidam como filhos. Ou seja, “a feminilidade 

torna-se o outro da infância racional” (WALKERDINE, 1999, p.77). 

Nos exercícios, os homens operavam como policial (BM04, p. 100), pianista (BM04, 

p. 116), mágico (BM04, p. 116; BM05, p. 189), cientista (BM03, p. 200; BM04, p. 118 e p. 

121), pesquisador (BM03, p. 20) e inventor (BM02, p. 107). Foram, também secretários 

(BM04, p. 145), condutor de carro de bois (BM02, p. 96), motorista de táxi e de carro 

funerário (BM05, p. 22), publicitário (BM04, p. 48), barbeiro (BM03, p. 170), caçador 

(BM03, p. 156), veterinário (BM02, p. 101; BM05, p. 187), artesão (BM05, p. 101), dono de 

loja (BM02, p. 87), carpinteiro (BM05, p. 175), pintor (BM02, p. 57), entregador de pizza 

(BM02, p. 159), sapateiro, verdureiro, açougueiro, doceiro e ferreiro (BM02, p. 65). 

As mulheres, por sua vez, surgiram como enfermeira (BM04, p. 116), professora 

(BM04, p. 173 e p. 196; BM05, p. 165 e p. 189) ou diretora de escola (BM05, p. 97), 

bibliotecária (BM03, p. 206), jornalista (BM03, p. 164), atriz (BM05, p. 187) ou dubladora 

(Texto 04 – BM05, p. 102), por possuírem uma “voz mais leve”. 

 
TEXTO 04 
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Em comum tanto aos textos, quanto aos exercícios, as masculinidades foram retratadas 

como médico, que orienta menina a jogar fora bichos de pelúcia por causa da alergia, (Textos: 

AP04, p. 53; BM04, p. 136/ Exercícios: BM05, p. 31), ministro (Textos: AP05, p. 250; 

BM04, p. 12/ Exercícios: BM04, p. 145), professor (Textos: BM01, p. 17; BM05, p. 101/ 

Exercícios: BM03, p. 151; BM04, p. 56 e p. 188; BM05, p. 90), astronauta (Textos: BM03, p. 

19/ Exercícios: BM04, p. 198), pescador (Textos: BM01, p. 32/ Exercícios: BM03, p. 20), 

jornalista (Textos: BM02, p. 46/ Exercícios: BM03, p. 171; BM04, p. 145), lenhador (Textos: 

BM03, p. 102; BM04, p. 24/ Exercícios: BM04, p. 176), juiz (Textos: BM04, p. 24/ 

Exercícios: BM03, p. 151) políticos (Textos: BM04, p. 197/ Exercícios: BM04, p. 145), dono 

de padaria (Textos: AP05, p. 211/ Exercícios: BM05, p. 165), paleontólogo (Textos: BM05, p. 

84/ Exercícios: BM05, p. 90) e cozinheiro, ainda que seja o pior do mundo (Textos: AP05, p. 

168/ Exercícios: BM02, p. 19). As feminilidades surgiram como médica (Textos: AP05, p. 

144/ Exercícios: BM04, p. 145), costureira (Textos: BM02, p. 101/ Exercícios: BM04, p. 161) 

e padeira (Textos: AP05, p. 250/ Exercícios: BM02, p. 96). 

O que percebemos diante do exposto é que tudo o que se relaciona a automóvel é 

tomado como adequado às masculinidades, como se as mulheres não fossem afeitas à direção. 

Por outro lado, elas cuidam da organização casa, de toda a dinâmica para mantê-la em ordem, 

sendo representada, nos livros, pela típica dona de casa que cuida das crianças e/ou do 

marido. Para eles, as atividades ligadas à cozinha, sempre são retratadas como necessárias à 

prática da profissão, e as atividades laborais masculinas aparecem significativamente 

retratadas nos LD. As feminilidades, além de serem retratadas em um número bem menor de 

profissões em relação às masculinidades, suas ações tendem a ser ligadas ao lar e ao afeto.  

O modelo de casal retratado nos textos permaneceu o heterossexual, seja representado 

por personagens, como Chico Bento e Rosinha (AP03, p. 148), príncipe e princesa (BM01, p. 

66), retratando o amor entre menino e menina (AP05, p. 53), entre dois meninos e uma garota, 

pela qual ambos eram apaixonados (BM03, p. 169), ou representados por animais através do 

amor entre boi e vaca (BM03, p. 103), do rato que marca encontro com uma „garota‟ (BM05, 

p. 168), baseado no amor romântico, ainda que o fim desse amor fosse a procriação (BM03, p. 

141). 
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TEXTO 05 

 

Com base nesses exemplos, observamos que é reincidente a veiculação de 

relacionamentos entre casais heterossexuais, sendo esse modelo tido não apenas como 

esperado, mas normalizado como única possibilidade. Tal situação não condiz com a 

diversidade das relações de sexualidade vivenciadas na sociedade, além de que permanece a 

representação amorosa a partir de um modelo hegemônico heterossexual, como se a 

homossexualidade ainda fosse uma questão desviante, „anormal‟. Retratam-se, portanto 

homens e mulheres enquanto gêneros „inteligíveis‟, ou seja, “aqueles que, em certo sentido, 

instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e 

desejo” (BUTLER, 2010, p. 38).  

Sobre o casamento, foram retratados casamentos no mesmo padrão heterossexual, mas 

a partir da história de meninos/homens, tais como a figura de Ricardo, um menino que sabe o 

que quer: casar e ser muito feliz (AP03, p. 175); de Frederico, cujas pretendentes eram uma 

mulher cozinheira e uma bela amada (BM02 p. 20), ou ainda de um príncipe que só queria 

casar com uma princesa de verdade (BM02, p. 198). Nos exercícios, o relacionamento, 

também heterossexual, aparece através de um trecho de parlenda popular, na descrição de um 

flerte pela garota: “pisquei para o mocinho, mocinho gostou” (BM02, p. 88). De acordo com 

Sabat (2004, p. 97), essa normalização de algumas subjetividades como “heterossexual, tem 

como efeito sua „naturalização, jogando para o campo da anormalidade outras identidades que 

se constituem diferentes das hegemônicas”. 

Para Louro, (2001) uma noção singular de gênero e sexualidade sustenta currículos e 

práticas das escolas. Mesmo que se concorde com as várias possibilidades de gêneros e de 

sexualidade o que acaba sendo veiculado na instituição de ensino, muitas vezes reflexo desses 

LD aqui tomado como estudo, é que se necessite orientar as ações dos/as discentes tomando 

um molde padrão adequado e legitimamente normal de masculinidade e de feminilidade, na 

qual o modelo das relações é o heterossexual e se afastar dessa visão torna as subjetividades 



101 
 

desviantes e patologizadas, ou seja, tais normas operam nas “frações mais tênues da conduta” 

(FOUCAULT, 2014, p.149).   

Em relação às subjetividades genitoras, as mulheres surgiram nos textos como mãe 

(BM02, p. 102) em um total de 15 vezes, o que representa um percentual de 78,95%, seja 

aquela que leva a filha ao médico (BM04, p. 136), ou que avisa à professora por bilhete que 

filha foi ao médico (AP01, p. 159); são as que lavam roupas e louças do dia anterior em cestos 

transbordando trabalho (AP05, p. 149), que vão à feira (BM01, p. 194) ou a que vai às 

compras com o filho (BM05, p. 62), além de cuidar da higiene dele (BM04, p. 90), de vibrar 

quando ele decide arrumar quarto (BM05, p. 80), ou que ainda está gestante, mas 

visivelmente muito feliz (BM04, p. 102 e p. 168). Isso ressalta a completude feminina 

bastante romantizada, associada à famigerada maternidade como ápice. 

Elas também apareciam como meninas, mães de boneca, realçadas pelo diminutivo 

(BM03, p. 118), mãe de cachorro, mesmo que depois esse cuidado virasse obrigação da mãe 

da menina (BM03, p.137) ou vieram antropomorfizadas, como a mamãe pata (BM03, p. 163), 

como a coruja, mãe de filhotes lindos (BM03, p. 177), boas mães como as crocodilo-fêmeas, 

zelosa, como a mamãe zebra (AP02, p. 54) ou cuja proteção estivesse representada pela 

mamãe panda (BM01, p. 86). É a feminilidade sendo relacionada à leveza e à emotividade, 

como se as atitudes femininas fossem ligadas às emoções, enquanto as masculinas fossem 

guiadas pela racionalidade. Realçamos, ainda, que essa representação antropormofizada de 

maternidade reforça a naturalização dessa condição de ser mãe como consequência de uma 

questão biológica da mulher. 

No dizer de Cardoso (2011, p. 54 e p. 55), historicamente algumas características são 

tidas como femininas, a exemplo da “organização, capricho, atenção, paciência, doçura, 

habilidade manual”, entre outras; e como características masculinas a racionalidade, 

esperteza, habilidade de abstração do pensamento. Talvez por isso, os LD retrataram as 

masculinidades como pouco participativas em relação ao cuidado com os filhos ou ao serviço 

na esfera doméstica, já que executam, muitas vezes, tarefas convencionalmente masculinas 

direcionadas para a esfera pública. As poucas vezes em que as masculinidades apareceram 

como pai foi durante dois exercícios (BM04, p. 95 e p. 196), no texto, quando pergunta ao 

filho como foi a aula (BM04, p. 144), ou como pai ausente, visto que o filho roda o mundo à 

sua procura. (BM04, p. 106), o que representa um percentual de 21,05%.  

Essa costumeira feminilidade materna e matrimonial reduzida à esfera do privado ou 

do lar, foi ressignificada como uma que dá conta, além daquelas responsabilidades, de outras 
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inseridas no mercado laborativo, mas que ainda luta por esse reconhecimento e remuneração 

igualitária. Infelizmente, e concordando com Martins e Hoffmann, (2007, p. 144), 

 

as sociedades institucionalizam a segregação sexual estabelecendo 

diferenças entre o papel do homem e o da mulher. Percebe-se que as 

atribuições sociais de cada sexo, veiculadas nos livros, são definidas de tal 

forma que a delicadeza feminina é colocada em oposição à dureza masculina 

e, ao dar ao homem um caráter ativo, concede-se à mulher, automaticamente, 

um caráter passivo; se o homem é duro, a mulher é suave, doce e meiga. Tal 

antagonismo é evidente nos livros didáticos, pois enquanto o homem corta as 

árvores com machado, a mulher rega o jardim cultivando flores; enquanto o 

homem joga lixo nos rios, a mulher enfeita a casa; enquanto o homem mata 

os animais em caçadas, a mulher alimenta o cachorrinho; enquanto o homem 

polui o ar com cigarro, carro e indústrias, a mulher brinca com as crianças na 

pracinha, rodeada de flores. E assim por diante. 

 

Assim, diante das análises por nós empreendidas, percebemos que a constituição das 

famílias vem se modificando ao longo do tempo, bem como a participação feminina no 

mercado de trabalho. Mas mesmo participando ativamente desse mercado e atuando 

simultaneamente em papéis produtivos e no cuidado com os filhos e o lar, ainda se percebem 

desigualdades de gênero, seja por rotular algumas profissões e demandas como tipicamente 

masculinas ou tipicamente femininas, seja pelo número inferior em que as mulheres aparecem 

em profissões de destaque, ou pelo número inferior de possibilidades de profissões retratadas 

nos LD em relação ao mercado masculino. 

Realçamos, por fim, que os resultados das análises das imagens na seção anterior se 

alinham aos desta seção, como já mencionamos aqui, por estarem imagens, textos e exercícios 

interligados. Parece simples, mas ao juntarmos os dados de análise, isso toma enormes 

proporções. Essa necessidade de reiteração performativa da norma quer pela escola, pelos 

materiais didáticos, pelo ambiente do lar de como devem ser ou se portar as feminilidades e 

masculinidades operam a partir de um discurso cujo poder reiterativo produz “fenômenos que 

ele regula e constrange” e “dissimula as convenções” (BUTLER, 2001, p. 155), de modo que 

os moldes adequados sejam repetidos a todo o tempo. 

Assim, nos preocupam as implicações que esse contato de meninos/as durante o 

percurso escolar com LDs que ainda segmentam as relações de gênero com tão poucas 

possibilidades de subversão. Adicionamos a isso, as orientações do professor cujo caráter é 

bastante superficial, e, além de não embasá-los nessas discussões, não fornecem muitas 

sugestões de atividades para abordá-las. Em contato com tais atividades, é errôneo acharmos 

que as crianças apenas as executam, uma vez que, ao solicitar que meninos/as falem de si, 

eles/as se constituem, constroem narrativas sobre si mesmos/as, refletem e repensam as 
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inúmeras situações vivenciadas. Faz-se mister, portanto mais discussões, abordagens, 

atividades e problematizações sobre as relações de gêneros nas diversas instituição de ensino, 

seja às endereçadas a crianças ou a profissionais da docência. 
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6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

É notório que escola e currículo apresentem grande importância para a formação das 

subjetividades. Neles veiculam inúmeros discursos que reificam, muitas vezes, o padrão 

normativo das relações de gênero, mas também permitem outras possibilidades de resistência 

ao tomado como dado e rematado.  Concordando com Camargo (2012, p. 104), esses 

“discursos estão inexoravelmente implicados no que as coisas são, e a linguagem não apenas 

descreve ou comenta as coisas, também as institui”. Assim, no contexto escolar, os LD se 

destacam como material que apoia e suplementa o cotidiano dos/as docentes, além de se 

constituir como local privilegiado para a veiculação e instituição de valores e 

performatividades através da linguagem, seja verbal, nos textos, exercícios e orientações ao 

docente, ou visual, nas imagens e ilustrações de modo que haja a contínua reiteração das 

normas. 

Esses LD, não só favorecem a constituição dessas subjetividades, como, a partir dos 

recursos por ele utilizados, acabam reproduzindo discursos que situam normativamente os 

modos de ser de cada individuo na sociedade.  Tanto seus textos, suas ilustrações, exercícios e 

propostas aos professores, quanto os documentos que o embasam, como os editais do PNLD e 

as leis que o regem acabam segregando modos de ser e ações adequadas a homens ou a 

mulheres, implicando possíveis identificações ao público a que se destinam esses LD, a partir 

das vivências pessoais.  

Mesmo que a política curricular do PNLD ultrapasse décadas – aqui foram analisados 

quinze desses anos –, pudemos perceber como o campo educacional é frágil e apresenta 

possibilidades de desestruturação, mesmo que, nos últimos vinte anos, a diversidade e outros 

temas relacionados tenham ganhado importância nas discussões internacionais e nacional, em 

discussões sobre o desenvolvimento e elaboração de políticas públicas, principalmente na área 

da educação. 

A partir dos textos legais e editais, conseguimos visualizar avanços na construção da 

categoria de gênero em tais políticas – indo de um raciocínio estritamente biológico para uma 

concepção mais relacional, por vezes flertando com o conceito de diferença, mas também o 

seu recuo recente diante de movimentos conservadores, já que a educação tem sido um dos 

alvos preferenciais do entrelaçamento da agenda conservadora nos costumes com a agenda 

neoliberal na economia. 

Com base no que foi apresentado, vimos que a partir dos anos 90 o contexto político 

brasileiro passou a usar bastantes referências à diversidade, motivado pela pressão de 

cumprimento dos acordos internacionais de combate às desigualdades raciais, de gênero e 
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outras, bem como por um contexto interno de intensas reivindicações. Notamos que o MEC 

não tem uma posição coesa sobre diversidade, de modo a orientar o conjunto de ações 

referentes à educação, e, assim, segundo Rodrigues e Abramowicz (2013), a ideia de 

diversidade acabou servindo como grande conceito guarda-chuva para o governo em 

negociação com os grupos conservadores. 

Mesmo que em meados de 2003 tenha se criado um cenário de grande expectativa 

acerca de uma reorganização das instituições e das políticas públicas, para que fossem 

contempladas questões de gênero, raça, sexualidade e outras desigualdades pensadas durante 

muito tempo de forma abstrata, as questões relativas à diversidade são apresentadas apenas no 

âmbito discursivo e abstrato de cultura/ diversidade/diferença, segundo os mesmos autores, 

não houve financiamento efetivo para reverter qualquer lógica. 

Quanto aos critérios de avaliação para aprovação ou exclusão das obras, pode-se 

afirmar o caráter geral e pouco característico dos itens avaliativos sobre as questões de 

diversidade de gênero, ou seja, defendeu-se a diversidade e a luta pela igualdade racial, que 

passaram a fazer parte da retórica do governo, mas não ascenderam ao status de política de 

Estado. Percebemos que, além de estar em reduzidos itens, compartilham espaço com outras 

categorias analíticas, tais como raças e etnias, o que pode prejudicar uma análise mais 

detalhada sobre as abordagens do gênero presentes nos LD, ou ainda são camuflados pelo 

clamor à tolerância tão presente no discurso neoliberal.  

Esse tolerar naturaliza um “padrão de onde os diversos partem e são constituídos como 

“outros” a serem aceitos e incorporados em uma racionalidade universal, que “respeita” suas 

particularidades sem ser questionada” (CARDOSO et al, 2019, p. 1472), mas antes de tolerar, 

respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é ativamente produzida. Desse 

modo, fica a critério de quem avalia julgar se as obras trazem preconceitos ou valorizam a 

atuação feminina em sociedade e nas áreas de conhecimento, bem como se os problemas com 

a categoria gênero têm força para reprovar toda uma coleção. Tais avaliações podem 

acarretar, portanto, silenciamentos ou aprisionamentos de gênero nas coleções de LD 

aprovados. 

 Um dos principais critérios de avaliação das obras do PNLD é a cautela que tais 

coleções devem ter em relação a não veiculação de estereótipos e preconceitos seja de 

quaisquer categorias, tais como condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de 

orientação sexual, de idade ou de linguagem, ou seja qualquer outra forma discriminatória e 

de violação de direitos. Mesmo com essa aparente vigilância, tais questões ainda são 

comumente encontradas nessas coleções, sejam em textos e exercícios, ou nas ilustrações 
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presentes nas mesmas. Isso ocorre, talvez, porque alguns estereótipos estão tão naturalizados 

que passam despercebidos por editoras, avaliadores/as e equipe pedagógica por reproduzirem 

o padrão heteronormativo hegemônico. 

Vale destacar que tais critérios de avaliação não são suficientes quando consideramos a 

vasta produção acadêmica brasileira sobre relações de gênero que apontam quão 

problemáticos são os LD no que se referem às subjetivações e seus posicionamentos frente às 

áreas de conhecimento. Para que se entenda como se perpetuam as violências, as ausências 

históricas, os estereótipos, as explorações e os preconceitos nos livros didáticos das diferentes 

disciplinas escolares, é fundamental observar como se dá a inscrição dos sujeitos em espaços 

tradicionalmente masculinos, brancos e heteronormativos, além de questionar a dicotomia em 

torno da qual  a identidade e a diferença  se organizam enquanto relações de poder.  

Quando tomamos os LD de língua portuguesa das séries iniciais do ensino fundamental 

como escopo de estudo, decidimos analisar as relações de gênero neles apresentadas e 

identificar conceitos e pressupostos relacionados às categorias de gênero e sexualidade 

utilizadas nesse currículo. Avaliamos as orientações oferecidas ao docente através do manual 

digital do professor e sua relação com a generificação curricular, além de discutir como as 

relações de gênero apresentadas nesses LD atuam nas subjetividades dos discentes. A partir 

disso, tentamos entender como as identidades de gênero de meninos e meninas eram produzidas, 

reforçadas e divulgadas pelos discursos que circulam nesses LD, descrevemos textos, exercícios, 

atividades e, principalmente, como as diferenças e as subjetividades de gênero são demarcadas, 

nomeadas, caracterizadas e produzidas. Analisamos quais tipos de condutas do feminino e 

masculino são valorizados nesses LD, além de perceber as relações de poder presentes nesses 

comportamentos.  

O que ficou perceptível foi a gama de investimentos sobre meninos e meninas, desde 

muito cedo, aos quais são apresentados modos de feminilidades e masculinidades embasados, 

sobretudo, na norma heteronormativa acionada a todo tempo, e amplamente divulgada em nossa 

sociedade. Nesse processo de reificação da norma, os discursos que permeiam o currículo, os LD, 

a família, a mídia, etc, operam juntamente com técnicas pedagógicas para estimular e regrar como 

meninos e meninas devem vestir-se, se portar, os brinquedos adequados a cada grupo, ou seja, 

como essas crianças devem produzir seus corpos masculinos e femininos. No entanto, também 

percebemos que essa construção das subjetividades acontece de modo conflituoso, pois, ao passo 

em que a norma procura incidir sobre os marcadores de gênero e delimitar fronteiras, acionam-se 

escapes, resistências e disputas de poder mostrando que essa naturalização não é linear e 

tampouco harmônica. 
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Notamos que as ilustrações se utilizaram das cores das vestimentas, utensílios e 

brinquedos como marcadores de gênero, assim como designaram modos de ser, condutas, 

brincadeiras e atividades laborativas distintas para meninas/mulheres e meninos/homens, de 

modo que são estereotipadas e estigmatizadas demandas socialmente aceitas e adequadas a 

cada gênero. O uso dos corpos como recurso de comunicação e convivência, questiona até 

que ponto meninos e meninas escolhem seus modos de ser, a maneira de se “portar, vestir e 

falar, ou se já estariam também capturados pelos diferentes modos de consumo da estética, da 

ciência e da tecnologia, que não deixam de ser novos códigos de disciplina e de controle para 

os corpos” (ROSA, 2004, p. 23). Assim, o modo como estão representadas as feminilidades, 

sempre ligadas ao rosa, com adereços e florezinhas, educadas, dóceis e dedicadas, acabam 

sugerindo que as masculinidades não devem se portar da mesma maneira, sob pena de serem 

enquadrados na homossexualidade, anormal e patológica para a norma. Do mesmo modo, as 

meninas podem se identificar com a passividade nas mais diversas situações, por ser a 

agilidade, a força e a tomada de decisões características e atributos representados pelo 

masculinos e reiterados nos LD analisados. 

Além disso, notamos que a atividade laboral das mulheres não tem muito realce, de 

modo que ainda persistem discursos que trazem as feminilidades afeitas ao serviço doméstico 

e ao contexto do lar, seja ao cuidar do esposo, seja à maternidade, além de estarem ligadas a 

características as que já mencionamos no parágrafo anterior, entre outras, enquanto se 

direcionam as masculinidades ao serviço fora do âmbito doméstico, aos estudos e as 

aventuras. 

As coleções didáticas estão permeadas por situações que, de modo performativo, 

podem ser tomadas como moldes em âmbito escolar, ser reproduzidas e implicar na 

perpetuação e naturalização relações desiguais oriundas de questões de poder. Esse retrato do 

mercado laborativo apresentado nos texto, exercícios e ilustrações reitera de forma desigual as 

relações de gênero, apesar da luta feminina e de suas conquistas enquanto trabalhadoras 

tenham ascendido na sociedade atual. Percebemos, outrossim, que as possibilidades de 

relacionamentos de amor e afeto entre os pares, referências implícitas de sexualidade, 

presentes nos LD se resumem ao padrão heterossexual, reafirmando a dicotomia masculino e 

feminino para as afetividades e, consequentemente, para as sexualidades. Desse modo, 

observamos que a homossexualidade ou quaisquer outras formas de expressão da sexualidade 

não foram retratadas nos LD analisados. Esse silenciamento sugere que os discursos apoiados 

e legitimados pelo consenso social têm maior poder maior de influenciar seus leitores, e, 

assim, a ausência dessas possibilidades reafirma o incomodo em relação à “manifestação 
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aberta e pública de sujeitos e práticas não heterossexuais” (LOURO, 2010, p. 29), presente 

mais do que nunca no conservadorismo neoliberal que assola nosso panorama político-

educacional. 

Esperamos que as análises por nós empreendidas possam auxiliar na percepção desses 

processos de generificação, na reflexão sobre as abordagens de gênero e sexualidade que já são 

tratadas na escola e nos LD, que, do mesmo modo que em nós foi provocado, possamos 

questionar o pensamento binário oposicional com o qual estamos acostumados a lidar e que 

passemos a pensar em pluralidade no que respeita a constituição dos sujeitos. Não pretendemos 

aqui formular críticas ou fazer exigências a respeito desses LD, mas algumas ações, como a 

seleção equânime para as feminilidades e masculinidades em termos de autoria de textos, 

imagens, exemplos em exercícios, além de outras possibilidades para tais categorias, diferentes 

das costumeiras e conhecidas, como mulheres afeitas ao lar, homens fortes, meninos ágeis e 

meninas dóceis, por exemplo. Desse modo, o discurso a ser utilizado por este artefato de 

importante circulação nas escolas do Brasil teria um caráter mais justo. 

É urgente que percebamos o currículo e, em especial os LD, como veículos de novas e 

inúmeras possibilidades, seja na vida ou na sociedade. Faz-se mister tomar as subjetividades 

como plurais, múltiplas subjetividades que se transformam, e que não são fixas ou 

permanentes, de modo que o binarismo hegemônico masculino/feminino seja perturbado, para 

que se desestabilizem as hierarquias entre sujeitos desse binarismo e suas perspectivas 

desiguais, e que se desestabilize e ressignifique a legitimidade da heterossexualidade como 

única forma de sexualidade. Propondo-se plurais, pode-se pensar em multiplicidades de 

possibilidades, sem taxá-las como normais ou anormais, ruins ou boas, erradas ou certas, mas 

possibilidades de que se sejam desestabilizados os engendramentos, as separações. Urge, 

portanto, a construção de gênero nos moldes da diferença. 
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