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Resumo

Este artigo teve como objetivo analisar as concepções de gênero em livros didáticos de Sociologia.
Procuramos identificar se existia a abordagem de tal temática nos livros didáticos e compará-las.
Para tanto, usamos como fundamentação teórica as perceptivas de gênero de Jonn Scott (1994)
visto como construção social, histórica e relacional e de Guaracira Louro (1997) que reflete sobre o
papel da escola no processo de produção e reprodução dos estereótipos de gênero. A metodologia
utilizada caracterizou-se tanto como bibliográfica quanto documental, no qual foram analisados
pesquisas sobre o tema e três livros didáticos de Sociologia. Por meio da análise, foi possível
concluir uma inserção da temática gênero, embora de forma ainda incipiente.

Palavras-chaves: Relações de Gênero. Livros didáticos. Sociologia

Abstract

This article aimed to analyze the conceptions of gender in sociology textbooks. We tried to identify
whether there was an approach to such a topic in textbooks and to compare them. For this, we use as
theoretical foundation the gender perceptions of Jonn Scott (1994) as social, historical and relational
construction and Guaracira Louro (1997) that reflects on the role of the school in the process of
production and reproduction of gender stereotypes. The methodology used was characterized both as
bibliographical and documentary, in which were analyzed research on the subject and three didactic
books of Sociology. Through the analysis, it was possible to conclude an insertion of the gender
theme, although in an incipient way.

Keywords: Gender Relationships. Didatic books. Sociology.

Resumen

Este artículo tuvo como objetivo analizar las concepciones de género en libros didácticos de
Sociología. Buscamos identificar si existía el abordaje de tal temática en los libros didácticos y
compararlas. Para ello, usamos como fundamentación teórica las perceptivas de género de Jonn
Scott (1994) visto como construcción social, histórica y relacional y de Guaracira Louro (1997) que
refleja sobre el papel de la escuela en el proceso de producción y reproducción de los estereotipos de
género. La metodología utilizada se caracterizó tanto como bibliográfica y documental, en el cual se
analizaron investigaciones sobre el tema y tres libros didácticos de Sociología. Por medio del análisis,
fue posible concluir una inserción de la temática género, aunque de forma aún incipiente.

Palabras claves: Relaciones de Género. Libros didácticos. sociología

Introdução

Durante o Estágio na Educação Infantil, observou-se que a questão de Gênero é uma pauta diária da
escola, uma vez que muitas das atividades até mesmo as brincadeiras recai em brincadeiras ditas
femininas e brincadeiras ditas masculinas, sendo que quando uma criança migra para brincadeiras
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consideradas de certo gênero são mal interpretadas sofrendo com comentários que muitas vezes ela
não entende. Em uma das aulas observadas a professora foi procurada por uma mãe, pois seu filho
queria levar uma boneca para brincar na escola, mas ela tinha dúvidas de como os coleguinhas
reagiriam a brincadeira, por sempre ouvirem que boneca é só pra meninas.

Além disso no Estágio para o Ensino Médio na disciplina Sociologia, as questões de gênero também
se fizeram presentes, uma vez que alguns alunos apresentaram certa resistência em discutir
temáticas sobre as mudanças nos papeis masculinos e femininos que ocorrem em nossa sociedade.

Por exemplo, foi passado um filme chamado Billy Elliot para problematizar tais questões, no filme,
Billy é um garoto que tem talento para o balé, porém sofre pressões na família para lutar boxe, pois
balé seria atividade de menina, durante o filme é possível ver uma desconstrução dos familiares que
perceberam o talento de Billy para o balé e que isso não iria interferir em sua identidade de gênero,
nem sexual, tal filme gerou um debate em sala em que muitos concordaram que brincadeiras, esporte
e profissão não tem relação com um gênero ( feminino/ masculino) específico, no entanto outros
resistiram a tal ideia.

Diante de tais situações vivenciadas no ambiente escolar, emergiu a inquietação se os materiais
didáticos usados em aulas de Sociologia para o Ensino Médio fornecem subsídios necessários para
uma orientação sobre a temática de gênero. Neste sentido a problemática central desta pesquisa é
saber como os livros didáticos de sociologia abordam a temática de gênero

Neste sentido o objetivo geral deste artigo foi analisar as concepções de gênero em livros didáticos de
Sociologia. Para atingir esse objetivo, procuramos identificar se existe abordagem de tal temática nos
livros didáticos e comparar as concepções de gênero que estão explícitas ou implícitas nesses
materiais didáticos.

A pesquisa se justifica do ponto de vista acadêmico e social. Na perspectiva acadêmica, uma vez
quem embora os estudos sobre gênero tenham aumentado nos últimos, os trabalhos que enfatizam
materiais didáticos ainda são limitados, tendo pouca sistematização e visibilidade. Do ponto de vista
social, na medida em que falar sobre gênero é uma demanda da sociedade uma pauta que está em
evidência e os docentes deve ter o suporte necessário para agir e reagir quando tais questões são
colocadas nas aulas fundamentando uma prática pedagógica alicerçadas em atitudes que respeitem a
diversidade de expressões, sentimentos, gostos que os alunos podem ter no ambiente escolar.

Em suma, tratar sobre relações de gênero é dialogar diretamente com a realidade vívida, pois é
impossível falar em gênero sem ter um caráter político e social. Neste sentido, quando relacionamos
gênero e educação, percebemos que a escola tal como a mídia, pode muitas vezes
produzir/reproduzir desigualdades de gêneros seja pelos diferentes papeis exigidos entre meninos e
meninas, seja pela veiculação de determinadas representações nos materiais didáticos utilizados no
ambiente escolar.

Fundamentação teórica

Para realizarmos o estudo sobre as relações de gênero no livro didático de Sociologia utilizaremos, a
categoria histórica gênero apresentada por Joan Scott. Os estudos sobre gênero foram
preconizados pelos estudos sobre a história das mulheres, porém da forma como estava sendo
realizado não correspondeu de maneira satisfatória na medida que abordava as mulheres de forma
estanque, ou seja, separada da dita história masculina. Neste sentido, a formulação apresentada por
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Jan Scott foi fundamental na consolidação do campo de estudo ao perceber gênero de um lado
como uma construção social na medida em que

Examinar gênero concretamente, contextualmente e de considerá-lo um
fenômeno histórico,produzido, reproduzido e transformado em diferentes
situações ao longo do tempo. Esta é ao mesmo tempo uma postura familiar
e nova de pensar sobre a história. Pois questiona a confiabilidade de termos
que foram tomados como auto-evidentes, historicizando-os. A história não é
mais a respeito do que aconteceu a homens e mulheres e como eles
reagiram a isso, mas sim a respeito de como os significados subjetivos e
coletivos de homens e mulheres, como categorias de identidades foram
construídos (SCOTT, 1994: 19).

Sendo assim, a utilização do termo gênero visou a superação do ponto de vista biológico na
denominação de homens e mulheres, procurando ressaltar a perspectiva histórica e de construção
social como fundamentais na constituição da feminino e do masculino. Do outro lado, o aspecto
igualmente ressaltado na categoria gênero foi sua forma relacional. Desse modo,

O gênero sublinhava também o aspecto relacional das definições
normativas das feminilidades. As que estavam mais preocupadas com o fato
de que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de
forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para introduzir
uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta opinião,
as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma
compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente
separado. (SCOTT, 1994: 3).

Logo, a compreensão da maneira que é apresentada o gênero feminino no livro didático passa
diretamente pela observação das representações das mulheres que são construídas e veiculadas no
manual didático, bem como a relação estabelecida delas com os sujeitos históricos do gênero
masculino, não sendo pensados de forma dicotômica, afinal o entendimento de um passa
necessariamente pelo ligação que mantém com o outro.

Além disso, Scott enfatiza que a elaboração da ideia de gênero estabelece um vínculo direto com a
perspectiva do poder, na medida em que “significações de gênero e de poder se constroem
reciprocamente”. Para melhor compreender a relação intrínseca é importante perceber o poder em
sua diferentes nuances, não de maneira centralizadora,e sim entendê-lo descentralizado. “O poder
não tem mais um único centro, como o Estado, por exemplo. O poder está espalhado em toda a rede
social”. Logo, as questões de gênero são produzidas e negociadas imersas nas relações de poder.
(SILVA, Tadeu da, 2010:148).

A pesquisadora Guaracira Louro corrobora com essa perspectiva e apresenta o papel da escola na
produção e reprodução das desigualdades de gênero. Ela assevera que

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a
escola produz isso. (...). Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam,
através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento,
hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna
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começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela
também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente
separou os meninos das meninas. (...) Os novos grupos foram trazendo
transformações à instituição. Ela precisou ser diversa: organização,
currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, explícita ou
implicitamente, "garantir" — e também produzir — as diferenças entre os
sujeitos. (LOURO, 1997:57).

Quando a autora afirma que escola (de forma geral) e o currículo (de forma especifica) são meios de
produção de desigualdades, torna-se evidente a pertinência da perspectiva de Louro na análise de
livros didáticos nessa proposta de pesquisa na medida em que a forma como a material didático
apresenta as relações de gênero vai ser fundamental na construção e formação dos sujeitos
escolares.

Logo, identificar e analisar as concepções apresentadas nos manuais didáticos sobre o gênero nos
fornecerá indício dos caminhos e os descaminhos da formação social dos alunos sobre relações de
gênero. É interessante mencionar as diferentes e contraditórias representações que muitas vezes
emergem na abordagem sobre a feminino, nem sempre constituem um avanço, por exemplo, a
heroicização e a vitimização.

Tais abordagens, pode ter uma intenção de superar as desigualdades entre os gêneros, porém recai
em estereótipos que não ajudam a compreender a complexidade que envolve esse sujeito histórico,
desse modo compreender os meandros da significações das representações fundamenta-se na
compreensão de gênero em suas as múltiplas faces, muitas vezes dispares, porém que faz parte de
sua constituição sem simplificações.( OLIVEIRA, 2016)

É imprescindível ressaltar que ao dimensionarmos a complexidade do gênero feminino está implícito
também a sua diversidade, afinal não há “a mulher universal” há construção de diferentes mulheres
nos mais diferentes contextos históricos, seja sob o ponto de vista social ricas, seja sob a
perspectiva da identidade sexual lésbicas, bissexual, heterossexual e sob a questão étnica brancas,
negras, indígenas, etc.

Na revisão de literatura observamos alguns trabalhos que se aproximam do tema desta pesquisa.
Entre eles, convém mencionar a pesquisa denominada Relações de Gênero E Sexualidade em
Livros Didáticos De Biologia Do Ensino Médio na qual os autores procuraram fazer uma análise das
noções de gênero e sexualidade em livro didáticos de Biologia, afim de de verificar nas obras se há
uma naturalização das relações de gênero e sexualidade . (SILVA, M.; SOUSA, R.; GALVÃO, L,
2015).

A pesquisa constatou que 9 dos 10 livros analisados ao tratarem sobre a reprodução humana e
temas próximos fez apenas sob ponto de vista biológico sem outras problematizações, apenas um
livro apresentou questões de gênero e de sexualidade sem se pautar somente em aspecto biológico.
(SILVA, M.; SOUSA, R.; GALVÃO, L, 2015).

Outra pesquisa que é importante citar foi a realizada por Gabriela Diniz e Sandro Santos denominada
“Discutindo as Relações entre os Gêneros em Livros Didáticos de Ciências” que teve como objetivo
fazer uma análise quantitativa e imagética das representações de gênero, em livros didáticos de
Ciências do 8° ano do ensino fundamental.

Foram analisados pelos autores três livros didáticos que fazem parte do Plano Nacional do Livro
Didático (2011), eles constaram

demarcações de espaços diferentes para homens/mulheres. Há
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predominância de imagens relacionadas ao masculino, em detrimento do
feminino. Nas ocupações/profissões, as mulheres ocupam o ambiente privado,
enquanto o homem domina espaços públicos. Há destaques para os homens
em diversas áreas e, para as mulheres, o cuidado: mães e
professoras/cuidadoras, colocando em funcionamento estereótipos que
influenciam o EC. ( Diniz, G.; Santos, S, 2011).

Logo, foi possível visualizar os livros didáticos analisados como espaço de reprodução dos
estereótipos sobre gênero, com a separação dos papeis desempenhados pelos homens dos
realizados pelas mulheres, configurando permanência das visões superficiais sobre os gêneros.

Destacamos também o trabalho realizado por Samira do Prado Silva que analisou um livro didático
público e um comercial de Sociologia e chegou à conclusão que

Há um grande número de ocupações “masculinas” reproduzidas nos mesmos,
em detrimento dos trabalhos exercidos por mulheres. Nesse sentido, há uma
presença de trabalhos tipicamente vistos como “masculinos” ligados
principalmente a força/inteligência/poder e em maior quantidade, e “femininos”,
mais presentes no que diz respeito à esfera do cuidado e em menor
quantidade nos livros (SILVA,2014:8).

De maneira geral Samira Silva (2014) observou analisando sujeitos (homens e mulheres) que os
papeis sociais apresentados pelos livros reproduzem estereótipos de gênero, considerando os livros
como reprodutor das desigualdades de gênero.

Tal pesquisa se aproxima da pesquisa aqui realizada por tratar de análise de gênero em livros
didáticos de Sociologia, no entanto se distancia uma vez que a presente pesquisa não analisa os
sujeitos que aparecem no livro didático, mas sim as abordagem sobre o tema gênero, ou seja, tais
conteúdos aparecem explicitamente em um capítulo próprio ou a temática é abordada de maneira
implícita em outros conteúdos, ou mesmo se há um silenciamento sobre tal questão como
mencionado na primeira pesquisa citada.

Metodologia

A metodologia empregada na pesquisa foi tanto a pesquisa bibliográfica quanto documental. A
pesquisa bibliográfica “é fundamental para que se conheça e analise as principais contribuições
teóricas sobre um determinado tema ou assunto.”(UNISUL, 2007:67) Já pesquisa documental

assemelha-se muito com a pesquisa bibliográca. Ambas adotam o mesmo
procedimento na coleta de dados. A diferença está, essencialmente, no tipo de
fonte que cada uma utiliza. Enquanto a pesquisa documental utiliza fontes
primárias, a pesquisa bibliográca utiliza fontes secundárias. (UNISUL,
2007:75).

Neste caso a fonte de pesquisa é o livro didático de sociologia para situarmos a dimensão, a
importância e complexidade de tal objeto. Iniciaremos com uma definição

(...) impressos em papel, que veiculam imagens e textos em formato linear e
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seqüencial, planejados, organizados e produzidos especificamente para uso
em situações didáticas, envolvendo predominantemente alunos e professores,
e que têm a função de transmitir saberes circunscritos a uma disciplina escolar
(FREITAS, 2009:14).

Neste sentido, percebemos que os livros didáticos possuem características específicas que os
distinguem dos outros tipos de livros ou de outros recursos usados em sala de aula. Além disso, a
relevância do livro no Ensino de História deve-se ao fato dele ser um mediador na transmissão e
recepção do conhecimento histórico, constituindo-se como um recurso imprescindível no
desenvolvimento das aulas de história, na seleção dos conteúdos e no planejamento anual dessa
disciplina. (ARAÚJO, 2001; CHOPPIN, 2004).

Para seleção dos livros a serem analisados levaremos conta dois critérios: o primeiro fazer parte do
Programa Nacional de Livros Didáticos, por perceber a importância de tal programa que distribui
livros didáticos para escolas públicas de todos país e o segundo foram usados livros que foram
oferecidos pelas editoras no momento de seleção do livro didático.

Embora, esse processo de distribuir livros na escola não seja respaldado pelo Mec que oferece aos
professor o Guia de livros didáticos para subsidiar a escolha, não podem diminuir a influência que a
distribuição material dos livros ainda hoje tem relevância na escolha dos livros pelos docentes.

Desse modo, foram selecionados três livros conforme o Quadro 1:

Quadro 1: Fontes usadas na análise

Sigla usada nas análises Referência da fonte analisada

Livro didático um - LD1
BOMMENY, Helena. Tempos modernos,
tempos de Sociologia. 3.ed. São Paulo:
Editora Brasil, 2016.

Livro didático dois - LD2 ARAÚJO,S; BRIDI, M; MOTIM, B.
Sociologia. 2ed. São Paulo: Scipione, 2016.

Livro didático três - LD3
OLIVEIRA, L; COSTA, R. Sociologia para
jovens o século XXI. 4ed. Rio de Janeiro.
Imperial Novo Milênio, 2016.

Foram observados inicialmente o sumário dos LDs com a finalidade de observar se nos títulos e
subtítulos dos capítulos existia uma referência direta à temática relações gênero ou alguma
abordagem sobre as mulheres, além disso foram selecionados alguns capítulos que mesmo sem
explicitar a temática de gênero pudesse mencionar ao longos de outros conteúdos.

Após seleção da unidade de análise foi feita a leitura e retirada das principais assertivas sobre
temática afim de sistematizar quais as abordagens sobre a temática relação de gênero aparece nos
livros didáticos e, posteriormente, compará-las. Os resultados das análises podem ser observados no
item a seguir.
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Análise dos Livros didáticos de sociologia

Neste sentido, foi realizada a análise de três livros de Sociologia do Ensino Médio aprovados pelo
Programa Nacional de Livros Didáticos ( PNLD) para o ano de 2018. Para efeito de sistematização
do resultados utilizaremos a sigla LD1, LD2, LD3 para nos referirmos livros didáticos (LDs)
analisados. .

No LD1, foram selecionados capítulos sobre a Família, Trabalho, Juventude e Movimentos Sociais.
Observamos que apenas os dois primeiros fazem uma abordagem parcial do tema gênero.
Enquanto o terceiro que trata de movimentos sociais menciona em um parágrafo a luta das mulheres
contra o patriarcalismo, sem desenvolver o tema ou aprofundar o debate. Já o quarto que apresenta
o tema juventude não o faz sob perspectiva de gênero silenciando que os anseios, expectativas dos
jovens foram e podem ser diversas se forem vistas sob as questões de gênero.

No capítulo intitulado a Família no mundo de Hoje foi possível observar em dois momentos
discussão sobre as questões de gênero, de um lado quando retratou sobre a novas configurações
de família e apresentou como conceito de família “como um conjunto de pessoas que se relacionam
entre si por laços afetivos”, diante de tal definição rompem-se com uma visão tradicional de família e
ampliar o olhar sobre os papeis que podem ser desempenhado tanto por homens quanto por
mulheres em famílias monoparentais, famílias compostas por pessoas do mesmo sexo e família
intergeracionais. (ARAÚJO, SILVA, 2016:78).

De outro lado, cita mesmo sem aprofundamento teórico o significado de relações de gênero e de
como o sistema patriarcal por muitos séculos oprimiu as mulheres, além de demonstrar que grande
parte da reconfiguração familiar atual, deve-se ao movimento da mulheres que busca a igualdade de
gênero seja no ambiente doméstico ou no mundo trabalho. Neste capítulo menciona também a
diversidade sexual com legitimidade legal como componente dessa reconfiguração familiar.
(ARAÚJO, SILVA, 2016).

Já o outro capítulo denominado “ O sentido do trabalho” trouxe com sub-tópico “As mulheres e o
trabalho”, apresentou um breve histórico sobre as funções desempenhadas pelas mulheres ao longo
do tempo, além de abordar a tripla jornada e a diferença salarial entre homens e mulheres.
(ARAÚJO, SILVA, 2016).

Já no LD2, foram selecionados os capítulos que abordavam sobre família, trabalho,e identidade, e
desigualdades, desses somente no capítulo intitulado “Qual a sua tribo” que tratou o conceito de
identidade não referiu-se a identidade de gênero nem identidade sexual. Nos demais capítulos
selecionados foram mencionados mesmo que brevemente sobre as relações gênero mesmo não
sendo o objetivo principal.

Desse modo, no capítulo intitulado “Brasil, mostra tua cara” trouxe como tópico “As muitas famílias”
no qual afirma que “uma das causas mais importantes da mudança familiar no Brasil é a alteração
do comportamento da mulher na sociedade” com aumento da escolaridade e da atuação no
mercado de trabalho e com a diminuição da fecundidade. Além disso, menciona exemplo de família
formadas por pessoas do mesmo sexo. (BOEMENY, Helena, [et al] 2016:224).

No outro capítulo “Quem faz e como se faz o Brasil, retrata o mundo trabalho e apresenta um tópico
chamado “E as mulheres E as crianças No qual em poucos parágrafos menciona que o trabalho
feminino mesmo sendo colocado como trabalho no âmbito privado foi desde muito tempo um
trabalho também exercido no âmbito público seja na lavoura, no comércio, na tecelagem.
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(BOEMENY, Helena, [et al] 2016:224).

Os autores ressaltam o aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho, porém com
menor remuneração na realização de mesmas funções que homens, com agravamento nas
situações que as mulheres são negras e pardas , possuindo menor remuneração que as mulheres
brancas. (BOEMENY, Helena, [et al] 2016:224).

Último capítulo que deve ser mencionado do LD2 analisado é denominado “Desigualdade de várias
ordens” que ao tratar de desigualdade, sociais, étnicas, econômicas traz um tópico chamado “Onde
estão e como vão as mulheres no Brasil em que menciona pela primeira vez o termo gênero
afirmando que uma palavra nova nos livros de Sociologia, mas fundamental na distinção dos
aspectos biológicos e sociais relacionados aos homens e as mulheres, uma vez que afirma que
gênero “é um atributo cultural, e não físico”. (BOEMENY, Helena, [et al] 2016:282).

Além disso, refere-se a tripla jornada feminina como algo ainda a ser modificado, uma vez que as
mulheres são sobrecarregadas e múltiplas demandas na sociedade, cita o papel das mulheres de
provedoras do lar, embora segundo dados do IBGE permaneçam as desigualdades em termo de
remuneração e de ocupações entre os gêneros.

No LD3 analisado, foram selecionados 5 capítulos que poderiam abordar a temática gênero, no
entanto nos capítulos que abordaram identidade, ser diferente é normal e trabalho, não fizeram
menção as questões de gênero, tal discussão aparece em dois capítulos específicos

Tais capítulos intitulados, respectivamente, ”Lugar de mulher é onde ela quiser – Relações de
gênero e dominação masculina no mundo de hoje” e “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que
é”- Debatendo a diversidade sexual e de gênero” já mostram tanto pelos títulos quanto por terem um
espaço específico para abordar tais questões uma diferenciação em relação ao outros dois livros
analisados.

No início do primeiro capítulo, os autores iniciam fazendo uma apresentação conceitual,
diferenciando sexo ( biológico) de gênero ( identidade social) utilizando diversos teóricos do assunto
para fundamentar e exemplificar tal diferenciação e destacando a noção de gênero como construção
social imersa em relações de poder. (OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016).

Em seguida, os autores fizeram uma abordagem histórica do feminismo ressaltando as diversas
fases que vão desde da luta pela participação política, a busca de igualdade em relação aos homens
seja no mundo do trabalho, seja no ambiente familiar e sexual, passando pelo chamado feminismo
negro, no qual é ampliada a discussão para as especificidades das demandas das mulheres negras
que lutam tanto contra o machismo, quanto contra o racismo, e de outras demandas das identidades
femininas. Desse modo, afirmaram os autores que as (OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016)

(...) mulheres afrodescendentes, indígenas, quilombolas, lésbicas, bissexuais,
transexuais, travesti, isto é, essas que não pertencem ao mundo oficial e
escolarizado, através das lutas sociais fazem-se presentes neste momento,
batalhando pelo seu espaço e colocando-se como partes fundamentais da
construção de propostas de políticas públicas que envolvem seus direitos em
relação à saúde, à educação e ao emprego. (OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016).

Chegando a atual conjuntura que questiona veementemente a violência simbólica contra a mulher
expressa muitas vezes ao culpabilizar vítima em casos de violência e também a pautas relacionadas
ao transfeminismo, como o uso do nome social, ou seja, mudança do registro civil, uso do banheiro
feminino e a criminalização da transfobia. (OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016).
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Ao final desse capítulo, os autores esboçaram sobre a violência de gênero, bem como os
mecanismos legislativos usados para coibir tais violência como a Lei Maria da Penha (2006).
(OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016).

No segundo capítulo, os temas centrais foram identidade de gênero, orientação sexual, transfobia e
homofobia, foi realizada uma abordagem histórica sobe a orientação sexual em outro tempos e
culturas, além de destacar o movimento social LGBT na luta por direitos, visibilidade e combate a
violência, ressaltando um avanço que foi o “reconhecimento legal da união estável de casais do
mesmo sexo” (OLIVEIRA, L; COSTA, R., 2016:368).

Comparando as concepções de gênero que aparecem nos livros, podemos concluir que por uma
lado partem da mesma noção de gênero como construção social, no entanto no LD1 E LD2 a
abordagem teórica pra fundamentar a noção de gênero é mais limitada em relação ao LD3 que cita
as principais especialistas sobre relações de gênero fundamentado toda a abordagem sob
perspectiva teórica.

Outro ponto em comum ao comparar os livros didáticos é que noção de família aparece em todos na
concepção contemporânea de variados arranjos familiares, fugindo da noção de família patriarcal
como única aceitável, demonstrando que o novo papel da mulher, principalmente nas relações de
trabalho que foi outro tema recorrente nos livros.

Por outro lado, a principal diferença entre os livros ao compará-los é que o LD1 e LD2 deram pouco
espaço para tal temática como o objetivo principal do capítulo, aparecendo as questões de gênero
de forma implícita ou diluída em outras discussões, por exemplo, ao falar sobre a família, trabalho e
desigualdade no Brasil. Mesmo o LD1, fazendo um “mea-culpa”, afirmando que falar sobre gênero é
algo recente nos livros didáticos, o espaço dedicado a temática foi limitado tanto nele, quanto no
LD2.

Já no LD3, foi possível verificar uma abordagem ampla com capítulos explicitamente voltados à
temática com perspectiva histórica, teórica (vários autores citados) e sub temas diversos sobre
gênero e diversidade sexual que podem ser usados como subsídios no ambiente escolar.

Logo, com a análise desses três livros didáticos podemos concluir que é possível uma abordagem
sobre gênero em manuais didáticos de sociologia que embora apareça de forma tímida em alguns
dos manuais e mais fundamentada em outro cabe, sobretudo, ao professor os encaminhamentos
para que tal temática se faça presente de maneira responsável.
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