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Resumo 

A presente proposta apresenta os resultados parciais de pesquisa realizada por professores/as pesquisadores/as da FaE – Faculdade de Educação/ UEMG campus de Belo

Horizonte. Nossa pesquisa se propõe a empreender uma análise qualitativa e comparativa de dois livros didáticos da segunda série do ensino fundamental utilizados em escolas

ligadas à Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. O primeiro, a obra de Maria Raquel Apolinário (2005) publicada pela editora Moderna, Projeto Pitanguá,

marcadamente a unidade 2 e o segundo livro publicado pela editora Scipione de autoria de Alves e Cavalcante (2014). O nosso olhar se dirige à abordagem relativa às questões

de identidade e diferença de gênero. Para efeito desta comunicação apresentamos uma análise, ainda parcial, do primeiro livro, Apolinário (2014).

Sabemos o quanto é delicado para os/as professores/as tratar as questões de gênero, seja por razões de natureza moral/religiosa, seja por preconceito ou simplesmente por não

saber como abordá-las com os/as alunos/as. Desse modo, o livro didático configura-se como um importante recurso de apoio aos docentes, e de aprendizado pela diferença.

Baseando-nos em aportes teóricos oriundos das teorias pós-estruturalistas, intencionamos visibilizar e problematizar as normatizações sociais relativas às identidades de gênero,

levando em conta a visão apresentada por Guacira Lopes Louro (2014) sobre a construção social e discursiva das identidades masculinas e femininas. A noção de gênero, nessa

perspectiva, é considerada uma construção sociocultural e histórica; desse modo, a noção de feminino e de masculino deve ser contextualizada levando-se em conta as

diferentes sociedades e os momentos históricos aos quais essas categorias se referem. Visto dessa maneira, o conceito de gênero pretende afastar “... proposições

essencialistas sobre os gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não para algo que existe apriori” (LOURO, 2014: 27).

Segundo Cláudia Cordeiro Rael (2013), a escola é uma das instâncias sociais das mais importantes na construção e difusão dos diferentes saberes; ela é, também, um espaço no

qual as visões de mundo são produzidas e desconstruídas. Assim, os livros didáticos são importantes, pois apresentam e representam concepções sociais de gênero, raça e

etnia, sexualidade, classe social, dentre outras. Esses aspectos realçam a relevância dos estudos sobre livros didáticos. Intencionamos analisar a “construção e/ou

desconstrução” das visões de gênero e como essas produzem as diferenças. Realçamos a importância de se compreender e aceitar as diferenças de identidades de gênero

distintas das convenções sociais normativas. Uma das questões importantes no processo de educar reside em questionar os padrões hegemônicos de tratamento direcionado à

parte da população que sofre com o preconceito e a discriminação, tentando eliminar, tanto quanto possível, a depreciação e a punição a quem não se vê reconhecido/a em sua

diferença (MISCOLCI, 2016). Assim, lançamos nosso olhar para a maneira como os livros didáticos representam os diferentes tipos de família, sexualidade e relações de gênero,

mas também se os silenciam.  Apresentaremos os resultados da análise da unidade 02 do livro de Apolinário intitulado “Como é a sua família”, em que a autora destaca as

representações de gênero em algumas das imagens veiculadas sem, entretanto, problematizar a concepção de gênero relativa à temporalidade histórico/social.  Ao abordar

conceitualmente os diferentes tipos de família, ela se refere à quantidade maior ou menor de seus filhos/as sem dar espaço para os diferentes arranjos familiares destoantes da

heteronormatividade presentes nas sociedades contemporâneas. Em outros momentos, como quando ela estabelece uma comparação entre “uma família de 100 anos atrás” e

uma família do ano 2000, a autora centra o olhar na diminuição da taxa de natalidade, mas não problematiza o conceito de família, enfatiza a mulher dentro das convenções de

gênero cuja ênfase se dá na maternidade, desconsiderando as diferentes esferas sociais nas quais as mulheres transitam para além da esfera privada. Até mesmo quanto

enfatiza a mulher que trabalhava fora de casa e se sustentava, no caso, um resumo biográfico de Chiquinha Gonzaga, ela o faz sem questionar as normas de gênero, seja dos

anos remotos ou da contemporaneidade. A crítica à perspectiva da identidade de gênero normativa figura apenas no caderno de informações dirigido aos professores/as onde se

sugere que seja trabalhado a concepção de gênero não biologizante e os costumes e valores culturais, de forma a estimular a reflexão sobre semelhanças e dessemelhanças no

tempo e no espaço sócio-histórico, bem como as desconstruções culturais de determinadas visões de gênero; porém, o texto voltado para as crianças não problematiza tais

aspectos. Portanto, a análise da unidade 02 nos mostra que a discussão/apresentação comparativa de gênero, no passado e no presente, feita por Apolinário, não só reitera as

convenções sociais relativas ao assunto, como silencia outras identificações de gênero ao não apresentá-las e problematizá-las.
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