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Resumo: No presente trabalho, discutiremos como as relações de gênero são abordadas 

nos livros didáticos “Tempos Modernos, Tempos de Sociologia” e “Sociologia”. Nossa 

intenção é refletirmos sobre a existência de diferenças significativas no que diz respeito 

ao tratamento dado às relações de gênero nesses dois livros, visto que foram produzidos 

de maneiras distintas. Assim, analisaremos um livro que tem um caráter comercial e 

está ligado ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, e outro que é público, e 

foi produzido a partir de uma iniciativa do governo do Estado do Paraná. Desse modo, 

acreditamos que a artilação entre Gênero, Livro Didático e Sociologia oferece grande 

potencial para serem analisados em uma investigação sociológica, como é o caso desta 

pesquisa que nos propusemos a realizar, uma vez que os livros didáticos podem ser 

importantes aliados na desconstrução e desnaturalização das desigualdades de gênero.  
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1. Introdução 

 

Pretendemos investigar no presente trabalho dois livros didáticos de Sociologia, 

o “Tempos Modernos, Tempos de Sociologia”, de 2010, de Helena Bomeny e Bianca 

Freire-Medeiros (coordenadoras), e o livro didático público do Paraná, de 2006, 

intitulado “Sociologia” e escrito por várias/os autoras/es. Nossa intenção é perceber de 

que maneira as relações de gênero figuram nesses dois livros, visto que, todo o processo 

desses livros são dados de forma distinta, ou seja, um deles tem um caráter comercial e 

foi selecionado pela comissão de análise de obras didáticas do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD (2012-2014), através inscrição no edital do programa; e, o 

outro, é público, tendo sido produzido por educadoras/es da rede pública, a partir do 

Projeto de Formação Continuada FOLHAS, e, distribuído e disponibilizado pelo 

governo do Estado do Paraná.  
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2. Gênero e livro didático: breves reflexões 

 

Iniciaremos nossa reflexão, com uma breve discussão sobre a categoria análitica 

gênero, tomando como base os textos da historiadora Joan Scott, da educadora Guacira 

Lopes Louro e a tese sobre “tecnologia de gênero”, de Teresa de Lauretis.   

Segundo Joan Scott (1995), gênero significa “[...] o saber a respeito das 

diferenças sexuais [...] Tal saber não é absoluto ou verdadeiro, mas sempre relativo”, 

sendo que “seus usos e significados nascem de uma disputa política e são os meios 

pelos quais as relações de poder –  de dominação e de subordinação – são construídas” 

(SCOTT, 1995, p. 12-13). Guacira Lopes Louro dialoga com Joan Scott e afirma que a 

construção dos gêneros e das sexualidades “dá-se através de inúmeras aprendizagens e 

práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é empreendida de modo explícito ou 

dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais” e também “culturais”, 

ou seja, “é um processo minucioso, sutil, sempre inacabado” (LOURO, 2008, p. 18). 

 Para Teresa de Lauretis (1987), o gênero deve ser visto “como representação e 

como auto-representação, e produto de diferentes tecnologias sociais [...], e de 

discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas”, assim como, “das 

práticas da vida cotidiana” (LAURETIS, 1987, p. 206). Desse modo, poderíamos 

compreender a educação – e consequentemente o livro didático – como importante 

tecnologia de gênero, ou seja, “produz e reproduz gênero” (LAURETIS, 1987, p. 206). 

No que diz respeito ao livro didático, pensamos ser relevante defini-lo, porém, 

conforme expõe Alain Choppin (2004), ao se estudá-lo, “a primeira dificuldade 

relaciona-se à própria definição do objeto” (CHOPPIN, 2004, p. 549). O autor esclarece 

que isso resulta da “multiplicidade de suas funções, a coexistência de outros suportes 

educativos e a diversidade de agentes que ele envolve” (CHOPPIN, 2004, p. 549-552). 

Para Munakata (2004), podemos comprender por livro didático, “o livro 

produzido para fins educacionais, visando principalmente ao público escolar” 

(MUNAKATA, 2012, p. 58). Célia Cristina de Figueiredo Cassiano (2004), tem uma 

visão aproximada de Munakata (2004), no que diz respeito a definição de livro didático. 

Para Cassiano (2004) o livro didático é aquele que vai ser utilizado em “aulas e cursos, 

na situação específica da escola, isto é, de aprendizado coletivo e orientado por um 
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professor” (CASSIANO, 2004, p. 33-34). Segundo a autora, pode ser considerado 

didático, portanto, aquele que foi “escrito, editado, vendido e comprado em função da 

escola [...]” (CASSIANO, 2004, p. 34). 

Dessa maneira, em nosso trabalho, optamos por apreender o livro didático em 

toda a sua multiplicidade, entendendo que ele pode assumir, ou assume, “funções 

diferentes, dependendo das condições, do lugar e do momento em que é produzido e 

utilizado nas diferentes situações escolares” (BITTENCOURT, 2004, p. 1). Assim, 

analisamos os livros didáticos de Sociologia, percebendo que esses podem ser vistos 

como “produto cultural”, “mercadoria ligada ao mundo editorial”, “suporte de 

conhecimentos e de métodos de ensino das diversas disciplinas escolares”, “veículo de 

valores ideológicos e culturais” (BITTENCOURT, 2004), entre muitas outras dinâmicas 

que se inter-relacionam e formam esse objeto complexo. 

Assim, segundo Fúlvia Rosemberg, Neide Cardoso de Moura e Paulo Vinícius 

Baptista Silva (2009, p. 490-491), embora os debates acerca da “análise das imagens de 

„mulher‟, „relações de gênero‟, „sexismo‟, „estereótipos sexuais ou de gênero‟, nos 

livros didáticos se iniciam no Brasil nas décadas de 1960-1970, as análises a partir dessa 

perspectiva de gênero, apesar dos avanços, permanece “esporádica, de autorias 

individuais, sem se organizar em grupos que debatam divergências teóricas ou 

políticas”, e, que, de fato, “efetuem o monitoramento de permanências e mudanças no 

conteúdo dos livros didáticos” (ROSEMBERG; MOURA; SILVA, 2009, p. 502) 

Nesse sentido, acreditamos que as análises dos livros didáticos a partir de um 

olhar feminista e das teorias de gênero, precisam somar-se à Sociologia e a Educação – 

assim como com outras áreas do conhecimento –, no sentido da defesa de uma educação 

inclusiva e não discriminatória no que diz respeito a gênero, raça/etnia, classe, geração, 

entre outros, incluindo nisso, a elaboração de livros didáticos que não (re)produzam as 

desigualdades de gênero, visto que, estamos de acordo que “representar os gêneros de 

forma distinta e desigual”, contribui “para a construção e manutenção de outras 

desigualdades sociais” (OLIVEIRA, 2011, p. 147). 
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3. O programa nacional do livro didático e o projeto folhas: o livro didático 

comercial e o público 

 

Buscaremos desenvolver a partir desse momento, alguns aspectos referentes ao 

processo de constituição do PNLD e do Projeto FOLHAS, para então, iniciarmos uma 

reflexão dos dados obtidos sobre as relações de gênero nesses livros didáticos. 

A história do Programa do Livro Didático no Brasil tem seu início em 1929, 

passando por diversas mudanças e influências em sua constituição, até o ano de 1985, 

quando o PNLD ganha esse nome e fica mais próximo dos moldes que conhecemos 

hoje. A partir de informações fornecidas pelo Ministério da Educação – MEC, em sua 

página na internet, a execução do PNLD segue as seguintes dinâmicas: adesão, edital, 

inscrição das editoras, triagem/avaliação, guia do livro, escolha, pedido, aquisição, 

produção, análise de qualidade física, distribuição e recebimento (BRASIL, 2013, s/p).  

Em todo esse processo, Segundo Sampaio e Carvalho (2011, p. 1) “a cada edição 

do PNLD, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), adquire mais de 100 milhões de livros”. Os 

livros escolhidos “são distribuídos para mais de 150 mil escolas públicas espalhadas por 

todo o território brasileiro” (SAMPAIO, CARVALHO, 2011, p. 1). Desse modo, a cada 

edição do PNLD, afirmam Sampaio e Carvalho (2011), com base em informações 

disponibilizadas pelo MEC, “o FNDE gasta mais de R$ 1 bilhão” (SAMPAIO, 

CARVALHO, 2011, p. 1). Com esses números “o PNLD é o segundo maior programa 

de distribuição de livros didáticos do mundo, ficando atrás apenas do programa chinês” 

(SAMPAIO, CARVALHO, 2011, p. 1).  

Dessa maneira, podemos observar que existe um grande mercado de livros 

didáticos, e que, para as editoras, o Estado, ou ainda, o programa PNLD, é um excelente 

comprador. No entanto, conforme salienta Höfling (2000), devemos estar atentas/os 

para toda essa dinâmica de interesses e gastos do programa, pois: 

 

Trazer para o interior da arena decisória de políticas públicas sociais 

mecanismos – e interesses – próprios de relações mercadológicas 

deveria ser, no mínimo, motivo de muitas discussões e de análises 

mais apuradas. É inegável que os parâmetros para análise, avaliação e 

mensuração de políticas sociais, de programas que envolvem gastos 

públicos, obedecem a uma lógica distinta – ao menos deveria ser 

assim – da que rege a esfera privada, no caso, a de mercado 

(HÖFLING, 2000, p. 168). 
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No que diz respeito ao Livro Didático Público do Paraná, em 2004, surge no 

Estado o FOLHAS, que era uma “projeto de formação continuada e valorização dos 

profissionais da Educação da Rede Estadual do Paraná, instituído pelo Plano Estadual 

de Desenvolvimento Educacional” (LEAL; OLIVEIRA, 2008, p. 7).  Esses materiais, 

ou melhor, Folhas, constituiriam “na produção colaborativa, pelos profissionais da 

educação, de textos de conteúdos pedagógicos” e que depois, seriam utilizados como 

apoio ao trabalho docente (LEAL; OLIVEIRA, 2008, p. 7).  

Assim, esse projeto pretendia viabilizar meios para que as/os professoras/es 

pesquisassem e aprimorassem seus conhecimentos, produzindo “textos de conteúdos 

pedagógicos, com base nas Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental e Médio e 

seus conteúdos estruturantes, nas disciplinas de cada nível de ensino” (LEAL; 

OLIVEIRA, 2008, p. 3). Dessa ideia, o Livro Didático Público começou a ser elaborado 

em 2005, tendo sua primeira edição no ano de 2006. Muitos foram os motivos 

destacados pelo governo do Paraná para desenvolver esse livro, como: “falta de 

flexibilidade do mercado editorial de livros didáticos” (PRADO, 2010, p. 100); e/ou 

pelo Paraná dispor “de uma rede pública de ensino superior de qualidade destacada e 

comprovada”, que podia e foi aproveitada pelo Estado. Além disso, em 2005, o MEC 

começa a distribuir livros didáticos para o ensino médio. Porém, a iniciativa na ocasião 

“não contemplou o Paraná e Minas Gerais por estes estados possuírem programa 

próprio” (LEAL; OLIVEIRA, 2008, p. 3).  

Dessa maneira, esses livros didáticos foram produzidos e disponibilizados a 

partir dos Recursos Educacionais Abertos (REA) que são “instrumentos destinados ao 

ensino, aprendizagem e pesquisa, disponibilizados para toda a comunidade” (SEED, 

2008, s/p), visto que “o conhecimento produzido pela humanidade deve ser público” 

(LEAL; OLIVEIRA, 2008, p. 7). Assim, de acordo com informações do site da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED-PR (2008, s/p) “o Livro Didático 

Público é um exemplo de política pública para a educação”. Essa iniciativa do Governo 

do Paraná beneficiou mais de 450 mil estudantes no Estado (SEED, 2008, s/p). Além 

disso, segundo a SEED (2008), foram “5,4 milhões de exemplares, de doze disciplinas 

[...]”, sendo “o custo médio por livro de R$ 2,70, menos do que um décimo do valor de 

um livro didático comercial nas livrarias” (SEED, 2008, s/p). Em 2010, o governo de 
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Roberto Requião (2003-2010) chega ao fim e o projeto FOLHAS e o Livro Didático 

Público não tem continuidade no governo atual. 

 

4. Breve análise sobre os livros didáticos e considerações finais 

 

De acordo com nossa análise, as relações de gênero permeiam os dois livros 

didáticos. A presença do gênero masculino em todas as esferas pesquisadas nesses 

livros didáticos é maior, quando comparada com as do gênero feminino. Exemplos 

dessa presença massiva do masculino nos livros em questão podem ser observados 

quando notamos um maior número de palavras que remetem ao gênero masculino e o 

poder. Além disso, podemos observar essa situação também quando analisamos as 

ocupações citadas nos livros. 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.  

As imagens, em especial as coloridas, ou seja, aquelas com maior destaque nos 

textos, também estão em maior quantidade para o gênero masculino. Assim como as 

referências de autoras/es, personagens, etc. também estão relacionadas, em grande 

maioria, ao gênero masculino, o que nos permite sugerir que os dois livros 

(re)produzem desigualdades de gênero, ou seja, funcionam como uma importante 

tecnologia de gênero, aos moldes do que afirmou Teresa de Lauretis.  

De acordo com nossa análise, podemos observar que há permanências dos 

padrões tradicionais de gênero. No entanto, também podemos notar que, embora em 

poucas ocasiões, há alguns “avanços” nesses livros didáticos. Exemplos disso podem 

ser encontrados em ambos os livros, como a presença de uma imagem no livro 

“Sociologia”, de uma mulher na ocupação de pedreira. Ou ainda, o uso, embora sutil e 

em pouca quantidade, da flexão de gênero no livro “Tempos Modernos, Tempos de 

Sociologia”, entre outras.   

Desse modo, embora notamos no livro “Tempos Modernos, Tempos de 

Sociologia” uma maior incidência frequencial de palavras que remetam ao gênero 

masculino nos diferentes aspectos e situações investigadas – quando comparado ao livro 
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“Sociologia”, do Paraná –, não podemos dizer que esse é mais problemático no que diz 

respeito às desigualdades de gênero, visto que, em menor ou maior grau, esses livros, 

em nossa opinião, continuam a “representar os gêneros de forma distinta e desigual” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 147). Desse modo, acreditamos que esses livros contribuem “para 

a construção e manutenção das desigualdades de gênero” que, por sua vez, “contribuem 

para a construção e manutenção de outras desigualdades sociais” (OLIVEIRA, 2011, p. 

147). 
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