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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa-intervenção teve a pretenção de análisar as 

representações da diversidade e a presença de ideologias no livro didático de 

Língua Inglesa, assim como propor uma reflexão sobre como os temas relacionados 

aos Diretitos Humanos são ali abordados. Esses objetivos motivaram a elaboração 

de um questionário com intuito de compreender a visão de um grupo voluntário de 

11 docentes de língua Inglêsa do Centro Interscolar de Línguas do Gama e delimitar 

sua percepção sobre como os Direitos Humanos podem ser relacionados a critérios 

para a escolha do livro de Inglês. A etapa seguinte deste estudo relacionou-se a 

análise de um título utilizado no nível Avançado 1 do curso de língua Inglesa da 

unidade escolar pesquisada. Esta análise buscou identificar a maneira como temas 

sobre diversidade eram abordados ao longo de capítulos, textos, imagens e 

atividades e quais ideologias estavam presentes no material. A pesquisa foi 

realizada a partir da perspectiva dos estudos em e para os Direitos Humanos quanto 

as questões da diversidade, da garantia da igualdade de direitos e da valorização do 

ser humano em todas as suas dimensões, sem preconcetos de nenhuma forma. Por 

fim, este trabalho monográfico pretendeu colaborar para construção de uma cultura 

de respeito e aceitação das diferenças e negação do preconceito e da exclusão nas 

salas de aula de inglês do Centro Interescolar de Línguas do Gama. Neste sentido, 

foram aplicados planos de aulas complementares aos conteúdos do curso de inglês 

em que se debateu com os alunos temas como racismo, preconceito, diversidade de 

gêneros e inclusão, a título de exemplo, com o objetivo de favorecer a construção de 

novos espaços para a disseminação desta nova cultura no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO, LIVRO DIDÁTICO. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O livro didático é uma ferramenta fundamental para o processo ensino-

aprendizagem. Segundo Santos e Mieto (2015), como professores, somos 

responsáveis pelo material que produzimos. A escolha adequada, no entanto, nem 

sempre se revela uma tarefa fácil. O LD também é uma ferramenta repleta de 

ideologias, podendo ser considerado uma leitura de uma suposta realidade que, 

consciente ou inconscientemente, pode reforçar estereótipos e preconceitos 

presentes nas relações sociais.  

Na afirmação de Franco (1992), a preocupação do governo com os livros 

didáticos teve início na legislação de 1938, pois já era considerado um instrumento 

político-ideológico e o Estado entrava como regulador e censor deste instrumento. 

Atualmente, os estudos sobre Direitos Humanos, cientes do poder ideológico do LD, 

têm se preocupado em sensibilizar professores sobre as formas de escolher os 

textos, as imagens, os filmes e as músicas, pertinentes para os conteúdos 

estudados, que possibilitem ensinar sem preconceitos de credo, de raça, de gênero, 

e com respeito aos direitos que todos temos à cidadania e à humanidade (SANTOS 

e MIETO). Neste sentido, alguns critérios que valorizem a diversidade e a pessoa 

humana merecem especial atenção de professores na hora de decidir o livro que os 

acompanhará em suas aulas. 

Desta forma, ao analisarem um material, docentes precisam refletir 

criticamente sobre como conteúdos e temas apresentados no LD representam a 

realidade no sentido de atenderem as necessidades do alunado, serem relevantes e 

contextualizarem adequadamente o momento histórico-social vivenciado. Torna-se 

necessário também, considerar experiências e conhecimentos prévios trazidos pelos 

alunos para a escola. O olhar do professor para este fator na hora escolha é uma 

forma de reconhecer que diferentes tipos de identidades se interrelacionam na 

escola e que esse fenômeno é um reflexo do mosaico cultural de nosso país. Em um 

contexto maior, é uma maneira de atender à demanda de uma educação para a 

diversidade e os Direitos Humanos que tanto almejamos, contribuindo, assim, para 

adoção de um material didático que melhor se adequa ao contexto escolar em 

questão.  
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Neste cenário da educação formal, entende-se que a ferramenta LD deva 

contribuir para o diálogo e a reflexão sobre o que se sabe e o que se pretende 

ensinar. E, dessa maneira, favorecer a construção do conhecimento e a valorização 

das singularidades e das diversidades que formam o universo escolar, 

independentemente de sua raça, credo ou gênero, por exemplo.  

O aprendizado, por sua vez, deve ser prazeroso e permitir a identificação do 

aluno com o que vê, escuta, sente e, então, aprende. Finalmente, o ato de ensinar 

dá ao professor a responsabilidade de tornar seu alunado capaz de construir e 

desconstruir saberes, tendo a ferramenta LD como meio para a formação de 

indivíduos plenos para a vida em sociedade, para o respeito e convívio com as 

diferenças e para o exercício de sua cidadania.  

O presente trabalho pretendeu colaborar para construção de uma nova 

cultura de respeito e aceitação das diferenças, negação do preconceito e da 

exclusão dentro das salas de aula de língua Inglesa do Centro Interescolar de 

línguas do Gama ao realizar uma análise sobre as representações das diversidades 

e ideologias presentes no livro didático de língua Inglesa (LDI). A análise teve por 

objetivo propor a discussão sobre como os temas relacionados à diversidade de 

gênero, idade, raça, credo e cultura abordados no material confirmam a existência  

de preconceitos e estereótipos nessa representação.  

Inicialmente a investigação buscou ouvir a opinião dos docentes de Inglês 

como Língua Estrangeira Moderna (LEM) acerca dos temas e critérios que achavam 

relevantes ao escolherem um LD. Em seguida, buscou-se relacionar a visão dos 

entrevistados com os estudos em e para os Direitos Humanos. Em outro momento, 

um título utilizado no nível Avançado 1 do curso de língua Inglesa do Centro 

Interescolar de línguas do Gama (CIL GAMA) foi escolhido para ser analisado 

quanto a forma como tópicos sobre diversidade eram abordados ao longo 

doscapítulos do LDI, em seus textos, imagens e atividades propostas e quanto as 

ideologias presentes ali. A pesquisa foi realizada a partir da perspectiva dos estudos 

em e para os Direitos Humanos quanto às questões da diversidade, da garantia da 

igualdade de direitos e da valorização do ser humano em todas as suas dimensões. 

A etapa final da pesquisa relacionou-se a aplicação de planos de aulas 

complementares aos conteúdos do curso de inglêsnos quais temas como racismo, 

preconceito, diversidade de gêneros e inclusão, a título de exemplo, foram debatidos 
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em sala de aula com o objetivo de favorecer a construção de novos espaços para a 

disseminação desta nova cultura no espaço escolar 
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2 – O PRECONCEITO E A DIVERSIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE 
LÍNGUA INGLESA EM CONTEXTO 

 

O contexto desta pesquisa-intervenção foi um Centro Interescolar de 

Línguas, situado na cidade-satélite do Gama, CIL GAMA, escola denominada de 

natureza especial que compõe a estrutura da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF). As Escolas de Natureza Especial são unidades com 

tipologia de atendimento diferenciadas das demais unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal (DF), cujo objetivo é oferecer espaço, tempo e 

oportunidades formativas com metodologias de ensino específicas e 

aprofundamento curricular, com vistas ao desenvolvimento integral dos estudantes 

(Art. 315, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal). 

Para a melhor compreensão do contexto estudado, algumas particularidades 

sobre a unidade escolar (UE) serão apresentadas: 1) as matrículas são opcionais e 

ocorrem semestralmente no sítio da SEEDF; 2) são oferecidos os cursos de Língua 

Estrangeira Moderna (LEM) Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Japonês na 

modalidade presencial, exclusivamente, a alunos devidamente matriculados na 

Educação Básica; 3) o atendimento a alunos que não se encaixam neste perfil está 

em fase de regulamentação pelos órgãos competentes e essa mudança resultará 

em alteração do público de atendimento para o ano de 2016; 4) os cursos dividem-

se em três diferentes currículos - Pleno, Específico e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). O currículo pleno é ofertado a partir do 6° ou 8° ano do ensino fundamental, o 

currículo específico, a partir do 1° ano do ensino médio e o currículo EJA, a partir do 

1° segmento do ensino de jovens e adultos, como consta no Regimento Escolar da 

Rede Pública do Distrito Federal de 2015. 

A escola atende cerca de 5.000 alunos, dos quais um número expressivo 

provém de outras cidades satélites vizinhas e entorno do DF. Embora as 

dificuldades que muitos alunos encontram para estudar sejam grandes e variadas, 

ao longo de sua história, o CIL GAMA coleciona relatos de experiências bem 

sucedidas. Fato que evidencia seu poder transformador social. A oportunidade de 

estudar uma língua, especialmente para alunos carentes, revela-se um diferencial na 

vida de muitos deles por viabilizar melhores possibilidades de acesso ao ensino 
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superior e ao mercado de trabalho, além de ampliar os horizontes culturais e 

proporcionar aos aprendizes educação para a cidadania.  

No contexto global atual, no qual as relações se estreitam e a informação 

viaja em intervalos de tempo surreais, torna-se imprescindível aprender uma língua 

estrangeira. Assim, o seu ensino assume um papel central na formação dos futuros 

cidadãos. Porém, atender a essa nova demanda pressupõe a oferta de uma 

educação de qualidade, que atenda às necessidades dos alunos e da sociedade. 

Assim, os conteúdos apresentados para o ensino de LEM visam nortear a prática 

docente reflexiva e de qualidade social, colaborando com a formação do indivíduo 

em suas dimensões com vistas a sua integralidade. O ensino e aprendizagem da 

língua estrangeira cumprem papel especial quando educam para a cidadania e para 

os direitos humanos, quando educam para a sustentabilidade e, também, para a 

diversidade. (Currículo em Movimento da Educação Básica de Ensino Fundamental 

anos finais, SEEDF). 

Embora seja inegável a importância social que o ensino de língua 

estrangeira tem para a formação do indivíduo como cidadão, o alcance desse 

objetivo diversas vezes torna-se um grande desafio. O ensino de uma língua 

estrangeira, especificamente o Inglês, corre o risco de desvirtua-se em um tipo de 

educação excludente. Isso porque apesar da expectativa de que o aprendizado de 

uma língua estrangeira ocorra de forma motivadora e prazerosa, não há garantias de 

que a experiência no aprendizado seja sempre bem sucedida. A reflexão sobre as 

práticas pedagógicas mais eficientes que objetivem assegurar a inclusão das 

diversidades, a valorização do indivíduo, de sua trajetória e o contexto histórico-

social inclui a decisão sobre qual o melhor material didático utilizar e que tipo de 

mensagem pretende-se transmitir ao alunado. Neste sentido, é fundamental 

questionar se o LDI contribui para a inclusão e respeito às diversidades, para a 

desconstrução de estereótipos, para a valorização da mulher, para a promoção da 

discussão sobre os temas e o incentivo a aceitação do outro. 

Neste contexto é importante a compreensão de que o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), desenvolvido para a distribuição de obras didáticas aos 

estudantes da rede pública de ensino, ainda não abarca as escolas em sua 

totalidade. O PNLD visa garantir o direito constitucional à Educação Básica para os 

cidadãos dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos (BRASIL, 1988, Art. 208, I). No 

entanto, o programa não abrange algumas escolas da SEEDF, como o caso dos 
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Centros Interescolares de Línguas. Assim, a adoção dos livros nos Centros dá-se 

por iniciativa do seu corpo Docente e, portanto, os alunos precisam adquiri-los, não 

havendo distribuição gratuita como acontece nas outras escolas da rede. 

Um dos títulos adotado no curso de LEM-Inglês de um Centro Interescolar 

de Línguas do Gama, o livro American English File 4, segunda edição, da editora 

Oxford, utilizado no nível Avançado 1 foi o objeto dessa pesquisa. Este livro não faz 

parte do material oferecido pelo Ministério da Educação. Fato que aumenta ainda 

mais a responsabilidade pela decisão do LDI a ser utilizado, primeiro por ser um 

material de custo elevado e também por ser um material comumente produzido para 

um público internacional, ou seja, um livro de produção em massa que dificilmente 

abordará com propriedade a realidade do aluno do contexto escolar estudado. 

Sob a luz das ideias propagadas pela educação em/e para os Direitos 

Humanos, este trabalho de pesquisa pretendeu demonstrar que o livro didático 

usado para o ensino de língua Inglesa e suas culturas poderia ser um meio para que 

se perpetuassem preconceitos e estereótipos enraizados no inconsciente coletivo 

social. A partir dessa premissa, a pesquisa questionou a predominância de 

determinados modelos sociais no LDI e de mensagens preconceituosas e 

estereotipadas que reproduziam tais modelos, considerados determinados padrões 

sociais. A pesquisa pretendeu responder se havia ou não uma sensibilização quanto 

à questão da diversidade presente no LDI e se o professor de inglês era consciente 

sobre o fato. 
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3 – A SELEÇÃO, AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AS 
IDEOLOGIAS PRESENTES NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUAS 

 

 Segundo Santos e Mieto, diversas mudanças nas orientações do 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) para a seleção dos livros ocorreram nas 

últimas décadas. Entre elas a inclusão de critérios que vão de encontro com os 

Princípios Fundamentais da Pessoa Humana expressos na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). A lei brasileira assegura a todas as pessoas igualdade de direitos e 

a não discriminação, independentemente de sua etnia, orientação sexual ou credo. 

A Lei maior brasileira garante a todos o direito à cidadania e a dignidade da pessoa 

humana como consta em seu artigo primeiro. 

A proposta do PNLD de construção da cidadania e da ética necessária para 

o convívio social busca contribuir para que o LD não venha veicular preconceitos de 

origem, cor, condição socioeconômica, etnia ou gênero, por exemplo. Embora o que 

se perceba é que ainda há um longo caminho a seguir, como nos sugere a citação 

de Fernandes (2005, apud SANTOS e MIETO): 

 
Apesar desse fato incontestável de que somos, em virtude de nossa 
formação histórico–social, uma nação multirracial e pluri-étnica, de 
notável diversidade cultural, a escola brasileira ainda não aprendeu a 
conviver com essa realidade e, por conseguinte, não sabe trabalhar 
com as crianças e jovens dos extratos sócias mais pobres, 
constituídos, na sua grande maioria, de negros e mestiços. 
(FERNANDES, 2005, p. 380). 

 

A escola como espaço para o desenvolvimento social e formação de 

crianças, jovens e adultos tem o dever de desenvolver a cultura do reconhecimento 

e convívio como a pluralidade, com todas as formas de diferenças de maneira 

harmônica e sem preconceitos de nenhuma espécie. Por isso, o LD urge em atender 

a critérios que assegurem espaços e visibilidade às identidades historicamente 

marginalizadas. Há a necessidade também de se estabelecer a discussão que 

possibilite que sejam dados os primeiros passos na construção desta nova cultura 

social de respeito e aceitação do humano. 

Não seria diferente na aula de línguas que o LD não merecesse especial 

atenção. Segundo Brown (2002), o material de suporte mais óbvio e comum na aula 

de línguas provem do livro texto. De fato, o LD é uma ferramenta essencial, embora 

não atenda todas as necessidades de professores e alunos. Nessa perspectiva, 
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voluntários foram convidados a responderam a um questionário sobre a importância 

de critérios baseados nos Direitos Humanos para a seleção do LDI, e os resulados 

serão apresentados a seguir. 

 

3.1 – ANÁLISES DA PESQUISA SOBRE CRITÉRIOS PARA A 
SELEÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS 

 
 

O grupo pesquisado foi composto de 11 professores de língua Inglesa, 

dentre eles 5 homens e 6 mulheres, todos em exercício no Centro de Línguas em 

questão, com tempo de docência entre 5 a 24 anos de experiência em sala de aula. 

As perguntas relacionaram-se aos critérios que consideram importantes para a 

escolha de um livro didático e se estes eram observados ao analisarem um novo 

material. Os indivíduos entrevistados foram questionados quantos aos seguintes 

temas: 1) O tempo de docência; 2) preconceito étnico-racial; 3) gênero e 

respeito/aceitação a/da diversidade sexual; 4) naturalização da heterossexualidade 

(RIOS e SANTOS, 2008) e o silêncio em relação ao tema na legislação e no LD; 5) 

(des) valorização da imagem da mulher; 6) a ideologia apresentada no LDI; 7) não 

representação de estereótipos e preconceitos de qualquer espécie e, por fim; 9) a 

memória de um momento em que o LDI tenha abordado um tema de maneira 

preconceituosa em um texto ou imagem (Vide Anexo 1 para questionário). O 

questionário aplicado foi baseado nos critérios apresentados em editais destinados 

às editoras dos livros para o PNLD.  

Em relação à importância de se considerar o tema preconceito étnico-racial 

na avalição do material didático, nove dentre os onze docentes afirmaram que sim 

que era importante considerá-lo. Argumentaram que o Brasil se constituia de uma 

sociedade pluriétnica, portanto fundamental para a superação de preconceitos e 

promoção da multiculturalidade e a identificação de aluno/professores com as 

identidades sociais apresentadas no material. Outro ponto relevante que foi 

apontado diz respeito ao engano de valorizar o material apenas por não conter 

personagens negros em posições sociais inferiores, quando outras formas de 

preconceitos poderiam estar expressas no LDI. Sugeriu-se, inclusive, a ampla 

discussão sobre o tema em sala de aula com a promoção do entendimento de 
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igualdade entre todos. Mas, apesar de diversos argumentos a favor, discutiu-se, por 

outro lado, a falta de tempo hábil para uma análise mais minuciosa do LD em 

relação ao tema. Alguns indivíduos expressaram ter conhecimento sobre a mudança 

da legislação no que se refere ao LD e apontaram para o fato de que essa mudança 

inevitavelmente se refletiria nas práticas pedagógicas. Por outro lado, apenas um 

dos pesquisados afirmou que procurava diversos outros pontos ao avaliar o LDI 

como, por exemplo, a relação entre língua e cultura, mas não costuma observar o 

preconceito étnico-racial. Outro indivíduo pontuou que associa o critério a outros na 

escolha do LDI, observando se o engajamento contido no arcabouço cultural do livro 

se distanciava ou não da realidade dos alunos.  

O segundo tópico discutido foi gênero e respeito à diversidade sexual. A 

grande maioria considerou fundamental observar o tema como critério. 

Demonstraram valorizar a importância do convívio como a diferença sexual, apesar 

do assunto suscitar polêmicas. Um dos indivíduos, por exemplo, relatou que 

acreditava que certas formas de afronto acabavam por favorecer o aumento da 

discriminação ao invés de incentivar o respeito à diversidade. Dentre os favoráveis, 

mencionaram, por exemplo, que gênero e sexualidade eram constituintes das 

identidades sociais e mereciam sim, atenção, assim como a questão étnico-racial. 

Houve, porém, alguma divergência enquanto a maneira como assunto devesse ser 

explicitado no material e discutido em sala de aula, como na fala de um dos 

professores que disse ser louvável o ato de valorizar o respeito à diversidade, à 

dignidade da pessoa humana e a convivência com a diversidade sexual, desde que 

respeitado o fator reciprocidade e observada a faixa etária do público em questão, 

pois certos temas em debate exigiam maturidade e serenidade quanto aos 

“respeitos” supracitados. Apenas um professor disse não considerar importante 

valorizar a convivência com a diversidade sexual, mas não esclareceu seu 

argumento. A crítica mais frequênte, porém, relacionou-se ao fato de o tema não ser 

abordado como deveria, ou até mesmo não ser considerado. Um dos indivíduos 

expôs a existência de temas transversais sobre o assunto, que não se 

aprofundavam adequadamente na questão, disse que a sexualidade humana era 

composta de forma muito complexa, o que afetava várias das relações humanas e a 

sociedade como um todo. Mencionou que o tema ainda estaria em evolução tanto 

para a ciência quanto para a sociedade e a religião e que seria necessária muita 

cautela sobre o assunto e a forma como deveria ser abordado num livro didático. Um 
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ponto particularmente interessante relacionou-se ao público que o LDI desejava 

alcançar. Segundo uma das professoras pesquisadas, os livros voltados para o 

público infanto-juvenil eram geralmente liderados por um personagem principal do 

sexo feminino. 

Sobre a citação de que há a predominância do silêncio sobre a diversidade 

sexual e a naturalização da heterossexualidade no material didático, houve uma 

opinião unânime sobre a polêmica que envolve o tema. Contudo houve também uma 

concordância na timidez na qual o assunto tem sido tratado no LD.  Os participantes 

relataram, assim, algumas possíveis explicações para os fenômenos, obviamente 

que esse é um tema que carrega, implicitamente, as próprias crenças do professor. 

A grande maioria dos entrevistados, porém, considerou que o respeito e aceitação 

das diferenças sexuais eram primordiais para que uma orientação não fosse 

preterida em função das outras, mas apontaram que o que se via hoje refletia o que 

a sociedade pensava, e isso incluiria os professores. Alguns argumentos que 

suportaram as ideias se referiam, por exemplo, a defesa de uns como a orientação 

sexual sendo uma diferença, e outros reivindicando isonomia sexual 

independentemente da opção. Ou seja, o que antes fora tratado como diferença, 

hoje lutam para que seja  tratado como igualdade. Houve um questionamento nos 

resultados sobre a livre manifestação do pensamento e crenças, sem imposição de 

ideias, explicitando a discordância em relação à teoria da naturalização da 

heterossexualidade. Mais além, falou-se do silenciamento de várias outras 

identidades não hegemônicas de diferentes ordens, étnico-raciais, 

gênero/sexualidade e classe. E que apesar do assunto ainda ser um tabu em nossa 

sociedade, no ponto de vista de um dos participantes, o respeito ao ser humano 

deveria ultrapassar a questão da sexualidade, pelo fato de não estar ligado a 

julgamentos quanto à opção sexual. Outro ponto de vista foi o de que faltavam 

argumentos científicos para que educadores podessem tratar o tema e esclarecer o 

assunto a respeito do qual não dominavam com segurança. Na lembrança de um 

dos participantes, uma imagem que bem ilustrava o apagamento das referências ao 

homossexualismo, por exemplo, referia-se aos estudos de biografias para grupos 

em níveis intermediários de inglês em que celebridades como Freddie Mercury e 

Ricky Martins tinham suas biografias apresentadas sem que se mencionasse o fato 

de haverem se declarado homossexuais. 
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O tópico posterior abordou a questão da promoção da imagem da mulher, se 

ocorria de maneira positiva no LDI ou não. Os participantes expressaram a 

preocupação com a valorização da imagem feminina e também da inclusão no LD 

de todas as minorias, alvos de discriminação social. Uma das falas colocou que o LD 

deveria refletir a realidade e mostrar que todos têm direitos e deveres, e, portanto, 

somos merecedores de respeito, independentemente de escolhas pessoais, mas por 

nossa cidadania e humanidade. As opiniões divergiram quanto à representação que 

se tem da mulher nos livros, o que indicou que a análise era muito pessoal e 

pressupunha a experiência de cada um. Metade dos participantes reconheceu a 

histórica valorização da mulher na sociedade, mas quanto ao LD defenderam que 

além da mulher deveria ser promovida a dignidade da pessoa humana e que, em 

relação à primeira, fossem encontradas ferramentas de valorização do gênero. Os 

depoimentos mais acalourados ,�porém,  partiram de mulheres, que por sua vez 

conseguiam facilmente reconhecer os estereótipos ligados a imagem feminina, como 

por exemplo, a futilidade e a vaidade. Dessa forma, demonstraram a expectativa de 

que idealizadores de livros didáticos (re) pensassem seus atributos acerca de sua 

concepção, principalmente no que dizia respeito às imagens que retratavam a 

função, o papel e o desempenho da mulher dentro da sociedade, hoje diferentes de 

outrora. Por fim, mencionou-se que em livros infanto-juvenis, a imagem da menina 

era transmitida de maneira proativa e estudiosa, no ponto de vista de uma das 

professoras. 

A pergunta seguinte questionou se concordavam com a abordagem de 

gênero para a construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária. Os 

participantes foram enfáticos em dizer que sim, um deles levantou o questionamento 

de que mais importante que abordar a questão de gênero, seria reforçar a questão 

do respeito ao ser humano e resgatar velhos princípios, como viver em sociedade, 

com o ensino da cidadania. A maioria, no entanto, apresentou argumentos 

favoráveis como: 1) a visão de que o LD devesse trabalhar para desconstruir 

estereótipos e, assim, construir justiça social; 2) desvincular ideias pré-concebidas 

sobre posições sociais baseadas no gênero, ao representá-los de forma distinta e 

desigual; 3) o LD contribuiam para a manutenção das desigualdades, por isso se 

deveria resgatar o papel da escola de não discriminar e nem fortalecer laços de 

exclusão; e 4) a temática tem evoluido junto com a mentalidade de quem escreve e 

de quem utiliza o LD. 
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Quanto à desconstrução de estereótipos, os professores pesquisados 

reconheceram a existência de conceitos ideológicos e preconceitos em 

representações presentes no LDI. Em suas palavras relataram que havia no LDI 

ideias generalizadas que acabavam por rotular as pessoas, desconsiderando que 

cada ser humano era diferente um do outro e que mesmo que tivessem afinidades, 

eram pessoas com ideias diferentes. Houve, porém, o entendimento de que 

devessemos, enquanto educadores, questionar as representações trazidas pelo LDI 

e, então, conscientizar os alunos para que soubessem lidar com as diferenças, para 

que não se perpetuasse um pensamento preconceituoso em relação a estereótipos 

que eventualmente vinhessem a se deparar no LDI, no convívio social ou em seus 

diversos meios de interação, virtuais ou não. 

O objetivo do último questionamento foi desenhar um perfil do professor de 

língua Inglesa no que se refere à sensibilização da existência ou não de 

preconceitos e/ou sexismo no material didático utilizado, o LDI. Do grupo, quatro 

docentes responderam que não se recordavam de uma situação presente no LDI 

que transmitia uma imagem preconceituosa ou sexista. Neste grupo, 

especificamente, chama atenção o relato de que os livros de língua inglesa eram 

voltados à gramática e, portanto, não caberia tal análise que ela seria apenas 

aplicável a livros das ciências humanas - sociologia, história, geografia, etc. Livros 

destas disciplinas deveriam passar por uma análise criteriosa quanto a conteúdos 

preconceituosos, sexistas ou politicamente tendenciosos. Um dos professores deste 

gupo afirmou que apesar de não se recordar de uma situação pontual, lembrava-se 

de situações em sala de aula que suscitaram diversos debates devido à presença de 

conteúdo com teor supostamente preconceituoso, principalmente racial e contra a 

mulher. Sete professores relataram episódios nos quais tinham se deparado com 

conteúdos preconceituosos e sexistas. Seguem os relatos: 

 

Professor 1:  

“Lembro-me de uma atividade de áudio em um livro didático, no qual falava 

sobre o Carnaval. Senti que havia uma conotação preconceituosa, pois senti que 

existia uma valorização do Carnaval como uma imagem estereotipada do brasileiro, 

como se todos os brasileiros gostassem de Carnaval, eu pessoalmente não gosto. 

Acredito que a cultura de um povo deve ser bastante explorada e não limitada a 

certas pequenas práticas.” 
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Professor 2: 

“Por vezes o estereótipo é muito velado, mas lembro de uma edição do 

(livro) Interchange (Cambridge) onde havia um texto falando dos problemas de uma 

família. O texto insinuava que o problema todo era pelo fato de a mãe de três filhos 

ter saído de casa para trabalhar, como se fosse um demérito o marido e os filhos 

mais velhos ajudarem nas tarefas domésticas. Até as roupas deles passavam 

aquele estereótipo de “família de pote de margarina”. Além disso, na mesma 

coleção, há um diálogo em que uma pessoa dá instruções a outra sobre o uso de 

um celular. E aí há o estereótipo do “japonês nerd” e da “loura burra” nas ilustrações 

junto com o diálogo propriamente dito. Ele faz comentários do tipo: primeiro não se 

esqueça de ligar (o aparelho celular).” 

 

 

 

Professor 3: 

“Recentemente, vi um exercício sobre família que tinha como foco a socialite 

americana Kim Kardashian. Achei a escolha curiosa, pois ela é célebre por um vídeo 

íntimo vazado na internet e sua família é notável pelas polêmicas da vida privada. 

Me perguntei se não havia outras mulheres com histórias de vida mais inspiradoras 

para os alunos. Além disso, observo que a maioria das imagens de mulheres nos 

materiais ainda é branca e jovem. A velhice parece não existir no universo do livro 

didático.” 

Professor 4: 

“Sim. Em geral, quando o livro didático mostra alguém com sacolas de 

compras são mulheres.” 

Professor 5: 
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Sim, não me recordo o nome do livro, mas lembro-me de uma figura que 

retratava a imagem da mulher como símbolo de dona de casa e mãe. A imagem 

feminina como submissão total, não podendo trabalhar fora e nem ajudar o marido 

em suas decisões. Uma forma de discriminação com a imagem da mulher na 

sociedade. 

Professor 6: 

“Sim. Na capa do livro Aprendendo a geografia do Paraná: geografia 

regional aparece um cidadão negro em posição social tecnologicamente inferior, 

trabalhando na roça, aos demais membros das capas que são asiáticos e brancos, 

que estão em posição social bastante superior.” 

Professor 7: 

“Quando utilizava o livro didático de inglês Interchange (e com base na 

análise que fiz dele), percebi a legitimação de várias identidades hegemônicas. Por 

exemplo, em relação às identidades étnico-raciais, há a predominância de pessoas 

brancas em detrimento das negras ou de outras cores (isso pôde ser percebido pelo 

maior número de pessoas brancas em relação às outras raças); quanto ao gênero, 

masculino e feminino eram representados, no geral, na mesma proporção; porém, 

havia a caracterização estereotipada do gênero masculino ligado ao homem, e do 

feminino ligado à mulher, com atividades “próprias” de cada gênero. Sobre isso, me 

recordo da imagem de um homem negro que está na cozinha, mas, naquele 

contexto, ele deixa a comida queimar. Apesar da possível desconstrução de gênero 

ao representar um homem na cozinha (lugar que, hegemonicamente, pertence à 

mulher), o efeito disso é o reforço do estereótipo de que lugar de homem não é na 

cozinha (pois quando tenta, não consegue fazer as tarefas bem). Quanto às 

identidades de classe, o pobre foi excluído, uma vez que eram representadas 

pessoas que possuíam capitais econômico e sociocultural alto ou mediano.” 

 

A partir da análise das respostas dos questionários, pode-se constatar que, 

de forma geral, os professores consideram-se preocupados com a inclusão de 

critérios relacionados ao ensino de Direitos Humanos para a escolha do LD, porém 

concordaram que na prática ainda há um distanciamento entre a abordagem do 

atual LD e o ideal de inclusão desses critérios no material. Nota-se também, que o 

olhar sobre os temas propostos nas perguntas produziu respostas que refletiam os 

próprios conceitos e preconceitos do professor, revelando-se aí mais um fator 
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adverso a aplicação de novas práticas pedagógicas para a o ensino de Direitos 

Humanos.  

Assim, com o objetivo identificar as representações sociais e ideologias 

presentes no LDI, a etapa seguinte da pesquisa se ateve da análise do LDI 

propriamente dita. Neste ponto, além do objetivo principal, um paralelo entre a visão 

do professor, demonstrada nos relatos acima, e a descrição das unidades de um LD 

que utilizam em suas aulas, o LDI analisado a seguir, foi traçado.  

 

3.2 – AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDEOLOGIAS PRESENTES 
NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUAS 

 

A segunda etapa desta pesquisa-intervenção consistiu de uma análise de 

dois capítulos de um título utilizado no curso de língua inglesa do CIL GAMA. A 

análise, porém, não contou com a participação dos docentes que foram sujeitos 

nessa pesquisa. O título analisado foi American English File 4, segunda edição, da 

editora Oxford, utilizado no nível Avançado 1. O estudo partiu do pressuposto que o 

material didático deve ser analisado criticamente quanto ao conteúdo e forma, mas 

também devem ser consideradas as ideologias apresentadas nos livros (SANTOS e 

MIETO, 2015). Neste contexto, buscou-se identificar questões relacionadas aos 

direitos humanos como o respeito à cidadania e a diversidade, as imagens do eu e 

do outro, e a construção de possíveis significados preconceituosos e ideologias 

encontrados no LDI (SANTOS e MIETO, 2015). Para esse fim, foram analisados 

textos, imagens e atividades propostas tanto escritas quanto orais e áudios.  

A primeira unidade analisada intitulava-se “Perguntas e Respostas”. O texto 

introdutório trazia uma entrevista na qual foram apresentados dois perfis de pessoas 

famosas em um jornal semanal. Ambas as representações reproduziam padrões 

sociais hegemônicos. Um homem inglês, jovem, branco, bem sucedido ator de 

cinema e televisão. Em sua entrevista, pode-se perceber preconceito em relação ao 

baixo poder econômico e a violência encontrada em países em desenvolvimento. 

Logo na primeira pergunta disse que sua memória mais feliz foi quando sentiu o sol 

em seu rosto após ter sofrido um sequestro relâmpago na África do Sul. Em outra 

pergunta ressaltou padrões de beleza e a não aceitação de si mesmo, ao responder 
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que o que mais lhe incomoda em sua aparência seria o tamanho de sua cabeça. A 

segunda entrevista, por sua vez, não apresentou conteúdo considerado 

preconceituoso ou ideológico, porém, o que mais chamou atenção foi a imagem 

reproduzida de mulher bonita, de olhos claros, jovem e branca de uma bem-

sucedida atriz americana. Apesar de ter promovido positivamente a imagem da 

mulher, não deixou de ser uma clara representação dos modelos apresentados 

repetidamente ao longo do LDI. 

A entrevista foi seguida por um artigo com a ilustração de outra mulher 

branca, em seus 40 anos, conduzindo uma entrevista de emprego com um 

candidato que tinha a cabeça de um Tiranossauro Rex. O título do texto era 

“Extreme Interviews”. Nele era descrito o perfil ideal para se conseguir um emprego, 

valorizando a competitividade entre os candidatos. O artigo esclarecia que a técnica 

de entrevistas extremas oferece “uma nova forma de separar candidatos brilhantes 

de meros candidatos muito bons” e que este método havia sido utilizado pela 

empresa Google para selecionar seus futuros empregados, por exemplo. A 

mensagem final oferecida dizia que no moderno mundo do trabalho, a sobrevivência 

depende do tipo de dinossauro que você realmente é; ressaltando as ideologias de 

competitividade e exclusão daqueles que não se adequarem aos perfis considerados 

ideais. Este texto transmitiu uma mensagem bastante preconceituosa e ideológica 

ao comparar a busca por um emprego com a sobrevivência na selva, onde apenas 

os mais fortes sobrevivem. Não promoveu inclusão e, ao contrário, estimulou a 

competitividade exagerada como pressuposto à inclusão social. A representação da 

mulher em uma posição social valorizada como a pessoa que realizava a entrevista, 

sugerindo ser chefe ou algo parecido, por outro lado foi positiva, embora o papel que 

desempenhou na imagem a tenha representado de forma negativa, ou seja, uma 

figura dura, insensível e objetiva que buscava apenas selecionar os melhores 

candidatos sem hesitar.  

Mais adiante na unidade, o LDI apresentou um texto em forma de áudio 

como um exercício de compreensão auditiva. A atividade contextualizava cinco 

exemplos de entrevistas extremas. No primeiro fragmento, mencionou a pergunta “O 

que faria você chutar um cachorro?”. Em resposta, o candidato ao emprego 

respondeu que chutaria um cachorro apenas na hipótese de ele ter uma gramática 

ruim ou não poder pontuar corretamente. Acredita-se que o objetivo esperado com o 

questionamento seria saber como os candidatos reagiriam em momentos de 
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extrema pressão. Embora o fato de considerar, mesmo que hipoteticamente, ferir um 

animal, sujeito de vulnerabilidade, seja uma ideia cruel. A mensagem transmitida foi 

extremamente negativa, sugerindo aos alunos um ato abominável, que se entende 

que não deveria constar em qualquer LD. No segundo fragmento, o texto mencionou 

outra entrevista de emprego feita por telefone em que o candidato foi questionado 

sobre sua altura e peso. A pergunta evidenciou o quanto a aparência é valorizada 

atualmente, agregando ao conceito de competência a padrões sociais de beleza, 

geralmente excludentes. Por outro lado, o fato do texto demonstrar que o candidato 

decidiu não aceitar o emprego, porque não gostaria de trabalhar em uma empresa 

que o julgasse por sua aparência, tenha sido positivo. A entrevista seguinte 

apresentou de forma bastante explícita a discussão sobre diversidade, evidenciando 

algumas mudanças no trato de questões que estão presentes no cotidiano social e 

estão sendo trazidas para o LDI e para a sala de aula. A abordagem do tema em 

questão abriu a possibilidade de reflexão e discussão sobre igualdade de gêneros e 

direitos. Permitindo aos alunos uma maior conscientização sobre a questão, 

incentivando mudanças no pensamento sobre a função social da mulher, 

demonstrando como ela é diversas vezes discriminada socialmente pelo seu gênero 

e sendo desvalorizada em sua competência profissional. No relato, dois candidatos 

a emprego, um homem e uma mulher, ambos aproximadamente da mesma idade, 

concordaram em tomar um café após uma entrevista em que concorreria a mesma 

vaga. Uma pergunta, porém, chamou a atenção da candidata. Como era casada, os 

entrevistadores perguntaram se pretendia ter filhos. Apesar de surpresa, ela 

respondeu que não tinha a intenção em curto prazo. Após a entrevista, no encontro 

para o café, ela perguntou ao outro candidato, que também era casado, se haviam 

lhe feito a mesma pergunta. O candidato, porém, respondeu que não. Para a 

candidata, apesar do fato de ambos terem conseguido o emprego, a impressão da 

pergunta ter sido sexista persistiu. Quanto à ilustração desta atividade, embora 

vários indivíduos tenham sido entrevistados no exercício, a imagem de um homem 

branco de aproximadamente 30 anos de idade foi escolhida. 

A segunda parte da unidade 1 abordava o tema “Crenças”. Neste momento, 

um texto que explicava o que a assinatura diz sobre as pessoas e como ela é parte 

de como nos apresentamos para o mundo. Após um expert em grafologia ter 

ensinado como interpretar a personalidade de alguém pela assinatura, relacionando 

a questão da autoestima à forma como as pessoas escrevem o seu nome, os alunos 
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foram solicitados a identificar as personalidades de figuras públicas como Barack 

Obama e Tom Hanks através de suas assinaturas. A atividade sugeriu rótulos como 

pessoas confiantes, muito confiantes, inseguras, arrogantes, confusas, 

desorganizadas, indecisas e discretas, determinados, otimistas, ambiciosas, 

emocionalmente estáveis, satisfeitos com a vida, etc. A crítica a esta atividade surge 

quando os alunos deveriam analisar as assinaturas dos colegas, o que poderia 

eventualmente rotulá-los negativamente e estabelecer um ambiente de competição e 

exclusão.   

No decorrer da unidade, um especialista em carreiras, Jeff Neil, em 

entrevista, mencionou a necessidade de perfeição exigida pelo mundo atual e a 

importância da imagem e da linguagem corporal nas entrevistas de emprego. A 

imagem que ilustrava esta última fala desvalorizava a mulher ao mostrar a imagem 

de uma jovem loura, vestida e sentada desleixadamente a espera de uma entrevista 

e ouvindo música com fones de ouvido. Neil esclareceu que candidatos mais 

propensos a conseguir um emprego, quando questionados a escolher uma árvore 

para descrevê-los, deveriam comparar-se a um carvalho pela força e estabilidade ou 

a um cactus pela persistência e autonomia. Mais uma vez, a tarefa do LDI favoreceu 

disseminação de uma cultura de competição e exclusão. 

Em outra prática de compreensão auditiva, pessoas na rua foram 

questionadas sobre entrevistas de emprego. A atividade pretendia contextualizar de 

forma autêntica o tema discutido na presente unidade. No grupo havia 3 mulheres e 

2 homens de diferentes nacionalidades. Uma mulher sul-africana, outra inglesa, um 

homem americano, um jovem holandês, além de uma mulher americana de 

descendência asiática, todos eram jovens tinha a pele clara. Apesar das imagens 

excluírem a figura do negro e pessoas mais velha, percebeu-se a tentativa de 

contemplar a diversidade cultural ao contar a experiência de diferentes pessoas. A 

tarefa ainda retomou a discussão sobre preconceito quando um dos entrevistados, 

um rapaz holandês chamado Josh, que aparentou ser o mais jovem do grupo, 

mencionou que apesar de ter ido bem nas entrevistas de emprego que participou, 

não foi contratado por ser muito jovem. Na sequência desta atividade, os alunos 

entrevistariam uns aos outros. A imagem que ilustra a tarefa da entrevista dos 

alunos, porém, chama a atenção por representar quatro pessoas jovens, bem 

vestidas para uma entrevista de emprego e, dentre elas, um candidato negro. A 
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primeira imagem que apareceu no LDI após 15 outras de pessoas brancas, ao longo 

da primeira unidade. 

A unidade 2 abordou o tema “Doenças”. O título do texto introdutório era 

“Confissões de um Cybercondríaco”. A ilustração do texto trouxe a primeira imagem 

de uma mulher negra, de cerca de trinta anos, que relatava que costuma consultar a 

internet como fonte de diagnóstico para sintomas que estava sentindo. O texto, 

porém, não trouxe a informação de que essa é uma tendência que atinge pessoas 

de diversas classes sociais, cores, gêneros e idades, acabando por associar o 

problema mencionado com a imagem da mulher, e da mulher negra, 

especificamente. Assim, não representou a mulher de forma positiva. Em inglês a 

palavra “cyberchondriac” não possui marcação de gênero. Desta forma, considera-

se importante pontuar aos alunos que o termo pode ser relacionado tanto a homens 

quanto a mulheres. Após o texto, havia uma atividade de compreensão auditiva em 

que uma médica opinava sobre o uso da internet para diagnósticos. Nessa imagem, 

a figura feminina foi valorizada ao ser representada por uma médica que parecia ser 

bastante experiente e segura, adotando uma postura que transmitia confiança e 

respeito.  

A segunda parte da unidade 2 teve a temática de “Envelhecimento e Idade”. 

A tarefa sugerida foi interessante por propor a discussão sobre estereótipos quando 

pediu que os alunos relacionassem adjetivos usados para descrever adolescentes e 

idosos de forma positiva e negativa. As seguintes características foram 

apresentadas: cabeça-oca, desleixado, temperamental, aventureiro, bondoso, mente 

pequena, mal-humorado, preguiçoso, centrado, teimoso, desentusiasmado, 

vulnerável, fraco e sábio. A discussão propôs estabelecer quais características 

poderiam ser consideradas estereótipos, quais estereótipos poderiam ser danosos, e 

se conheciam pessoas nesses dois grupos etários que se conformavam ou que não 

se conformavam com os estereótipos. A tarefa foi um bom exercício para estimular a 

compreensão dos alunos para a realidade que os cerca, tornando visíveis rótulos 

que naturalmente são utilizados, valorizando o convívio com o diferente e 

promovendo a aceitação, além de ter sido um excelente momento para incluir a 

discussão sobre Direitos Humanos na aula de inglês. 

O texto seguinte sob o título “Trocando Idades” relatava um exercício de 

estranhamento em que os atores Nick Sydney e Karoline Bell se caracterizaram de 

idosos para a realização de um documentário para a TV. Karoline era uma jovem de 
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29 anos e Nick de 32. No documentário revelaram a experiência de como foi 

envelhecer ainda jovens. As imagens que ilustraram o texto contrastaram ambos em 

suas idades atuais e após a transformação, já envelhecidos, com cerca de setenta 

anos. No lugar do outro, descreveram a sensação de invisibilidade de ser velho na 

sociedade moderna. Em um dos relatos, Karoline conta como foi uma experiência 

vivenciada em uma loja na qual havia sido bem tratada quando era jovem e atraente, 

e ignorada quando se caracterizou de idosa, fato que lhe causou um sentimento de 

perplexidade. A mensagem do texto propôs que a forma como as pessoas são 

tratadas dependi de como elas se apresentavam. O exercício trouxe uma proposta 

inteligente de abordar o estereótipo de ser idoso e os eventuais desafios que a idade 

revela. Este também demonstrou ser um ótimo momento para discussão e 

proposição de como é se enxergar no lugar do outro. 

A atividade seguinte abordava o tema vestuário. Nas imagens, havia 

celebridades como Adele, Jane Fonda, Joseph Gordon-Levitt e Mick Jagger. Os 

alunos precisavam observam as imagens e tecer julgamentos ao se posicionarem 

quanto à forma como estas pessoas se vestiam. Na atividade auditiva, dois 

jornalistas de moda levantaram a polêmica sobre se as pessoas deveriam se vestir 

conforme a sua idade ou não, e se havia diferenças na forma como homens e 

mulheres se vestiam conforme suas idades. Na entrevista, a jornalista Liza 

desmistificou o preconceito de que mulheres entre 60 e 70 anos não deveriam se 

vestir mais joviais que no passado e que o contrário também acontecia, meninas 

jovens se vestirem como mais velhas. Acrescentou que a regra não era se vestir de 

jovem ou velha, mas o que lhe caísse bem, favorecendo, então, a liberdade de 

expressão e escolhas. Já o segundo entrevistado, um homem chamado Adrian, 

demonstrou ser mais conservador. Ele expressou a opinião de que homens 

devessem considerar a idade na hora de se vestir, revelando preconceito e 

valorização de certos padrões sociais. Em ambas as entrevistas, havia o relato de 

que jovens tentavam se vestir para parecerem mais velhos quando desejavam 

serem levados a sério ou respeitados. A atividade, porém, favoreceu o debate 

quanto aos temas estereótipos e preconceitos relacionados à imagem das pessoas. 

Um ponto interessante, porém, foi a discussão sobre o fato de que escolhas fossem 

decisões pessoais e não devessem ser julgadas. Uma pessoa ser mais 

conservadora ou moderna é um questão de ponto de vista, devendo ambas serem 

respeitadas. Neste sentido, a diferença precisaria ser tratada como algo saudável, 
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sendo, assim, fundamental que os professores podessem se beneficiar de 

momentos como estes para proporem a discussão sobre diversidade na sala de 

aula. 

A atividade final da unidade pedia para que os estudantes relacionassem 

características que consideravam serem apropriadas a idade das pessoas, como 

cabelo branco, um só brinco na orelha, cabelo comprido, piercing e uma tatuagem, 

por exemplo. As pessoas representadas nas imagens eram um homem de meia 

idade de cabelos longos e grisalhos, uma adolescente de cabelo cor de rosa e uma 

jovem com um piercing no nariz. A atividade proporcionou as representações de 

diferentes identidades e questionou padrões sociais, dando ao aluno a oportunidade 

de expressarem suas opiniões sobre se as regras de conduta e comportamento que 

a sociedade impõe são válidas ou não. Os alunos tiveram a possibilidade de, por 

exemplo, questionar se devemos julgar como diferente uma pessoa por ser mais 

velha, usar um brinco na orelha e ter cabelo longo, no caso dos homens. O julgar 

negativamente uma mulher que veste roupas curtas ou provocantes e o fato de não 

poder expor o corpo da forma como melhor desejarem sem serem julgadas ou 

rotuladas. A tarefa produziu a oportunidade para questionarem, inclusive, o porquê 

de utilizarem tantos rótulos no ambiente escolar para designarem uns aos outros 

como “Nerds”, “Emos”, “Roqueiros”, “Burros”, “Gordos”, e tantos outros, além de 

questionar os possíveis danos que estes rótulos podem causar. Assim, aproveitar o 

momento para levantar o questionamento seria maneira válida de ajudar os alunos a 

trabalharem esta questão, despertando neles o entendimento de que os rótulos 

naturalmente utilizados podem ser extremamente negativos. 

 

3.3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO 

 

O livro didático não deve ser encarado como o centro da aprendizagem, 

especialmente porque contém falhas e expressa o ponto de vista e ideologias de 

seus autores especificamente. Deve ser compreendido como mais uma ferramenta 

de auxílio ao processo de ensinar e aprender porque ainda deixa muitas lacunas, 

que apenas o olhar sensível e crítico do professor poderá suprir com atividades 

relevantes ao conteúdo e a necessidades da turma.  



28 

 

Em relação às questões relacionadas aos Direitos Humanos e a diversidade, 

especificamente, fica constatado que ainda temos um longo caminho a trilhar. Mas, 

felizmente nem tudo é desesperança. A discussão foi lançada, e ao longo do 

processo de construção desta nova cultura e, apesar das dificuldades, 

inevitavelmente colheremos os frutos desses esforços. Esse fato ficou evidente no 

desenvolvimento do questionário de pesquisa quanto aos critérios relevantes à 

análise e seleção de um material didático aplicado no Centro de Línguas do Gama. 

Nele os professores participantes mostraram-se preocupados com a inclusão de 

critérios relacionados ao ensino de Direitos Humanos na escolha de livros, apesar 

do distanciamento há entre as abordagens atuais do LD e os ideais de inclusão 

desses critérios. Em seus depoimentos, foi possível verificar o olhar de cada um 

deles sobre os temas propostos nas perguntas e como seus conceitos, preconceitos 

e sua visão de mundo eram revelados, demonstrando dificuldades reais para a 

aplicação de novas práticas pedagógicas para a o ensino de Direitos Humanos. 

Na nova perspectiva de Educação em/e para os Direitos Humanos, nós, 

educadores, somos solicitados a desenvolver uma visão crítica sobre o uso de 

materiais didático que promovam a discussão sobre os direitos universais da pessoa 

humana quanto a: 1) o direito à vida, 2) o direito a não ser submetido à escravidão, 

3) o direito à segurança, 4) o direito de ter uma existência livre de fome, 5) o direito a 

proteção em relação às arbitrariedades, 6) o direito à liberdade de expressão e, 7) o 

direito a igualdade. Segundo Santos e Mieto, estes são direitos que visam à 

proteção e a garantia do desenvolvimento da pessoa humana, portanto, devem estar 

presentes na escolha do LD. 

No caso específico do LDI adotado e pesquisado, percebeu-se a 

predominância de padrões sociais específicos, como pessoas brancas, jovens e com 

maior poder econômico. Houve representações de pessoas mais velhas e/ou 

negras, mas em menor número. Em relação a homossexuais prevaleceu o que Rios 

e Santos (2008) propuseram, a predominância do silêncio sobre a questão da 

homossexualidade e sobre a naturalização da heterossexualidade. Outras 

representações de identidades como pessoas obesas e pessoas com deficiências 

estiveram ausentes no LDI. No que se refere ao negro, particularmente, o número de 

representações foi insignificante, a média de representação foi de 1 imagem de 

negro para 15 de pessoas brancas. 
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Em diversos momentos durante a análise, pode-se observar em textos e 

atividades, a transmissão de mensagens de cunho preconceituoso e ideológico 

como, por exemplo, a ideologia de perfeição para se encaixar socialmente e o 

preconceito de que apenas os melhores indivíduos poderiam conquistar um espaço 

no mercado de trabalho. Por outro lado, ficou evidente a tentativa de propor temas 

relacionados às diferenças e igualdade de direito. Um exemplo foi um momento 

específico em que se discutiram estereótipos e abriu-se a possibilidade para que os 

alunos conhecerem-se e reconhecerem-se no outro, promovendo um momento 

valioso para a discussão e aceitação do diferente. Mais além, ficaram evidentes 

algumas tentativas de valorização da imagem da mulher ao representa-la de forma 

positiva e em posições de maior igualdade em relação aos gêneros.  O LDI também 

abriu o diálogo para que comportamentos sexistas em que as mulheres tiveram suas 

competências julgadas devido ao seu gênero fossem discutidos. Essa proposta do 

LDI estudado mostrou-se uma contribuição bastante positiva para a garantia da 

igualdade de gêneros, assim como as tentavas de assegurar a mulher certo 

destaque na representação nos capítulos estudados, como médicas e atrizes bem 

sucedidas, por exemplo. O número de imagens de mulheres representadas do que 

imagens de homens, no entanto, foi praticamente o mesmo. 

Por tudo isso, pode-se considerar que o material analisado teve a 

sensibilidade de incluir diversos temas relacionados aos Direitos Humanos, muito 

embora de forma diversa do ideal. No espaço deixado pelo LDI, cabe ao professor 

fazer um bom uso desses temas e conduzir as discussões em suas turmas. Pode-se 

considerar, no entanto, que a escolha deste material foi feliz e nos dá esperança de 

que as mudanças já começaram. Escolhas assim abrem possibilidades para um 

ensino de Língua Inglesa que contemple a discussão sobre os Direitos Humanos e a 

diversidade. 

Por outro lado, como todo material tem suas falhas, ainda há questões a 

serem observadas e discutidas para que se tornem mais significativas ao contexto e 

descontruam ideologias e preconceitos propostos no LDI. Neste sentido, o professor 

deve sempre buscar adaptar o LD a realidade dos seus alunos, contextualizando os 

conceitos e considerando o próprio conhecimento dos estudantes como base para 

suas práticas pedagógicas. 
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Nesta proposta, a adaptação de planos de aula contribuiria 

significativamente para encorpar a discussão e aproximar o aluno dos conceitos a 

serem estudados. Dessa forma, a estratégia contribuiria para preencher os espaços 

que o LDI não consegue alcançar, fazendo a ponte entre o proposto e o que de fato 

se faz necessário. Assim, rodas de debates, projetos, filmes, músicas, exercícios de 

reconhecimento e estranhamento surgem como outras ferramentas importantes para 

auxiliar nesta questão. Neste trabalho foram sugeridos três diferentes planos de 

aulas, que servem como modelos para que se iniciem os diálogos sobre os Direitos 

Humanos e a inclusão nas salas de aula de Inglês (vide apêndice para planos de 

aula). Dois desses planos foram aplicados em uma turma voluntária do nível A1, do 

Centro de Línguas do Gama. 

Os resultados da aplicação dos planos de aula foram muito positivos. Em um 

primeiro momento, foi apresentada a discussão do Filme “The Help”. A profundidade 

dos temas apresentados pelo filme motivou uma produtiva discussão que culminou 

em projetos de pesquisas sobre as questões de preconceitos e igualdade racial, 

direitos das domésticas negras nos Estados Unidos na época do Movimento dos 

Direitos Civis Americanos, discriminação, entre outros. Essa pesquisa resultou em 

um projeto que foi apresentado como avaliação oral dos alunos. Os trabalhos foram 

surpreendentes e demonstraram a sensibilidade e a maturidade de jovens 

estudantes do Ensino Médio, em sua maioria, em abordar temas tão polêmicos. 

O segundo plano de aula aplicado na mesma turma foi o debate sobre as 

novas configurações familiares no Brasil segundo o IBGE. Nesta aula foram 

apresentados slides com estatísticas do IBGE que refletiam os números das novas 

configurações familiares no Brasil. Após um debate introdutório sobre o tema, foi 

entregue uma atividade fotocopiada extraída do livro Taboos and Issues dos autores 

MacAndrew e Martinez (2002). O título da atividade era “Gays and Families”. O texto 

serviu como roteiro para o debate mediado pelo professor. Apesar de polêmico, o 

objetivo da atividade não foi causar choque ou estranhamento aos alunos. Pelo 

contrário, a ideia era promover o debate sobre o assunto. A discussão foi tão 

produtiva que deu oportunidade para que um aluno homossexual expressasse sua 

opção sexual diante da turma, assim como suas opiniões a respeito do tema. 

Surpreendentemente para a média de idade dos alunos, a turma em geral foi muito 

receptiva e demonstrou novamente maturidade e capacidade de discutir questões 
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que fazem parte da vida em sociedade e, não diferentemente, da escola. Esta 

também foi uma oportunidade de incluir alunos de diferentes formações familiares 

como famílias lideradas por mães soleiras, por pais, famílias tradicionais e tantas 

outras diferentes constituições. (Vide apêndice para plano de aula)  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É incontestável que no desenvolvimento de um projeto de pesquisa-

intervenção o aprendizado seja coletivo como foi colocado pela Coordenação deste 

curso de Especialização em/e para os Direitos Humanos, no Contexto da 

Diversidade Cultural. Durante o seu desenvolvimento, todos aprendemos: 

comunidade escolar de um modo geral, estudantes, tutores/as, pesquisadores, 

educadoras/es, orientadoras/es, e principalmente quem desenvolve a pesquisa. 

Sem sombra de dúvidas, o trabalho é árduo e exaustivo, porém os 

resultados vão além das expectativas. São extremamente gratificantes. A sensação 

de dever cumprido é indescritível e aquele olhar maravilhado para todas as 

possibilidades que o futuro nos reserva e que só o conhecimento pode nos 

proporcionar é impagável O aprendizado nos faz enxergar o mundo com outros 

olhos, modificando nossas práticas pedagógicas com o objetivo de transformar a 

sociedade para torná-la um lugar melhor para todos, onde nos respeitamos e nos 

aceitamos. Enquanto educadores, temos esse poder. E a transformação começa 

dentro de nossas salas de aula. Nas palavras de Freire (apud Currículo em 

Movimento para a Educação Básica ensino fundamental séries finais): 

“A escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de 
espaço físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de 
seu conteúdo. A escola é um lugar de instrução e socialização, de 
expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de encontros e 
desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas dimensões 
humanas se revelam e são reveladas.” 

 

No pensamento de Freire, a escola é feita de pessoas e para pessoas 

singulares e diferentes. Pessoas em formação e transformação em todas as suas 

dimensões e complexidades. E a escola é o lugar onde essa transformação é 

possível, mas também é o espaço de conflitos e enfrentamentos. Ensinar requer 

coragem. Coragem para tentar realizar o impossível e fazê-lo da melhor maneira, 
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com sinceridade e comprometimento. Essa difícil tarefa cabe a nós educadores e 

educadoras. 

Os Pressupostos Teóricos do Currículo em movimento para a Educação 

Básica complementam as ideias de Freire ao dizer que o ser em educação é 

multifuncional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um 

ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável 

complexidade de sua presença. O que torna a função de educar ser de grande 

reponsabilidade. 

Educar exige consciência social, requer um posicionamento crítico diante 

dos enfrentamentos. Requer ação para que no processo não haja espaço para o 

comodismo, requer uma nova atitude e um novo fôlego, para que a educação 

sempre se renove seguindo os movimentos histórico-sociais em constante 

modificação. Ensinar requer aprender para ensinar e fazê-lo com generosidade, 

paciência e, sobretudo, amor. Amor pelo o que se faz, amor ao semelhante e 

respeito por ele, não importa qual seja a sua diferença. 
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6 – APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA 
 
“Apesar desse fato incontestável de que somos, em virtude de nossa formação 

histórico–social, uma nação multirracial e pluriétnica, de notável diversidade cultural, 

a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e, por 

conseguinte, não sabe trabalhar com as crianças e jovens dos extratos sociais mais 

pobres, constituídos, na sua grande maioria, de negros e mestiços.” (FERNANDES, 

2005). 

A partir de sua prática pedagógica, considere os questionamentos a seguir e 

responda de acordo com o seu ponto de vista: 

1. Você é professor ou professora? 

2. Há quanto tempo você dá aula? 

3. O tema preconceito étnico-racial deve estar presente na avaliação de um livro 

didático a ser adotado? Você leva esse fato em consideração ao analisar o 

material? 

4. Gênero e respeito à diversidade sexual é um critério utilizado para análise de 

livros didáticos? Você considera essencial valorizar a diversidade e a 

dignidade da pessoa humana e a convivência com a diversidade sexual?  

5. Você concorda que há a predominância do silêncio sobre essa questão e 

sobre a “naturalização da heterossexualidade” no material didático?  

6. Você concorda que o livro didático deve promover positivamente a imagem da 

mulher? Você considera que isso é observado na escolha do livro didático em 

sua escola? 

7. O livro didático deve abordar a temática de gênero, com o objetivo de 

construir uma sociedade não sexista, justa e igualitária. Você concorda com 

essa afirmação? 

8. Você concorda que o livro não deve apresentar estereótipos e atitudes 

preconceituosas de qualquer espécie? 

9. Você se recorda de uma imagem ou texto no livro didático que utiliza que 

transmitia uma imagem preconceituosa ou sexista? Você poderia descrevê-

la? 
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APÊNDICE B – PLANO DE AULA 1 

 
Identificação: 

Esta aula é uma sugestão de debate com duração de cerca 1 hora e 30 minutos e 

abordará o tema: mulheres obesas são discriminadas no trabalho. 

 

Objetivos: 

Essa aula intenta proporcionar um debate crítico sobre o tema: mulheres obesas são 

discriminadas no trabalho; não encontram emprego facilmente, recebem salários 

mais baixos; chefes mais obssecados pelo corpo ideal tendem a despedir um 

funcionário obeso mais facilmente. 

O debate será baseado no artigo de Lindsay Goldwert do jornal New York Daily 

News e terá como objetivo despertar a visão crítica e reflexão dos alunos para as 

várias formas de discriminação e preconceitos sofridos na sociedade moderna. 

 

Procedimentos: 

Serão necessários para esta aula cópias do texto, quadro, pincel, cartolinas e 

pincéis para a produção de cartazes. 
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APÊNDICE C – PLANO DE AULA 2 

Identificação: 
Esta aula se dará uma escola de línguas pública do DF que atende a alunos da 

Rede Oficial de Ensino. Os alunos estudam inglês, francês e espanhol. Será uma 

aula de LEM inglês para nível médio, ou seja, uma turma do nível avançado 1, 

composta por alunos com idades entre 15 e 20 anos, adolescentes que moram no 

Gama e entorno de Brasília. Terá duração de 1 hora e 30 minutos e abordará o 

tema: As novas configurações familiares no Brasil segundo o IBGE. 

 

Objetivos: 

Essa aula intenta proporcionar um debate crítico sobre o tema. Será realizada na 

sala de aula e terá como objetivo despertar a visão crítica dos alunos para as 

diferentes formações familiares da sociedade de hoje. 

 

Procedimentos: 

Será necessário para esta aula um data show, laptop, quadro, pincel, cópias da 

atividade proposta e pen-drive. 

Como estratégias de ensino serão apresentados slides com estatísticas do IBGE 

que refletem os números das novas configurações familiares no Brasil. Em seguida, 

serão feitas perguntas introdutórias aos temas. Após esta introdução, será entregue 

uma atividade que orientará o debate. Nesta atividade, os alunos terão oportunidade 

de comparar entre a realidade do Brasil e dos EUA. 

Seguindo texto “Gay Families” extraído do material fotocopiado do livro Taboos and 

Issues, (MACANDREW e MARTINEZ, 2002) e o roteiro com adaptações, o debate 

será mediado em momentos alternados entre pares, grupos e atividades individuais. 

Por fim, os alunos realizarão a estatística da turma. Será avaliada a participação dos 

alunos durante os diversos momentos da discussão e a criatividade e a criticidade 

dos comentários durante o debate e sua participação na elaboração da estatística da 

turma. 



37 

 

APÊNDICE D – PLANO DE AULA 3 

 

 
 
 
 

 

 

Identificação:  

Professora: Denise Aquino 

Componente curricular: LEM inglês  

Níveis: Avançados 1, 2 e 3 (idades entre 15 e 20 anos). 

Duração: quatro aulas de 1 hora e 30 minutos 

Assunto: Os marcadores de exclusão social no filme Histórias Cruzadas (2011) 

Temas: Marcadores de exclusão social: racismo, sexismo, misoginia, elitismo, 

etarismo e suas vulnerabilidades. 

Objetivo Geral: 

 Despertar a visão crítica dos alunos para os marcadores de exclusão social e 

os sujeitos vulneráveis a eles bem como proporcionar um debate crítico 

sobre os temas da aula como base no Guia para discussão disponível na 

página da internet. 

Objetivos específicos:  

 Expor os temas relacionados à exclusão; 

 Proporcionar identificação e/ou reconhecimento do outro; 

 Elicitar o vocabulário relacionado aos temas da aula; 

 Favorecer o debate na língua alvo (treinamento linguístico). 

 Confrontar a tese apresentada no filme com a realidade vivenciada no Brasil e 

na nossa comunidade escolar. 

 Escrever um novo final para o filme que venha refletir a opinião dos alunos. 

Procedimentos: 

 Uso de recursos audiovisuais; 

 Apresentação de slides para identificar os personagens, eliciar o vocabulário 

na língua inglesa e apresentar as perguntas que orientarão o debate; 
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  Facilitar a construção dos conceitos dos marcadores de exclusão social 

apresentados no filme; 

 Mediar o debate nos pares, grupos e na sala; 

 Sugerir a elaboração de texto baseado em um dos temas propostos 

discorrendo sobre os tópicos e, por fim sugerir um novo final para o filme. 

 Apresentar o trabalho oralmente em forma de seminário para avalição oral do 

bimestre. 

Recurso:  

 Datashow, laptop, quadro, pincel, cópias da atividade proposta, CD e pen-

drive, folhas sufit e canetas. 

Avaliação:  

 Será avaliada a participação dos alunos durante os diversos momentos da 

discussão, a assimilação dos conceitos e a criatividade e a criticidade dos 

comentários durante o debate e na elaboração de um novo final para o filme. 

Este trabalho culminará em um seminário que será a nota oral do bimestre. 
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7 – ANEXOS 

ANEXO 1 

OBESE WOMEN ARE DISCRIMINATED AGAINST IN THE WORKPLACE; 
HEAVIER FEMALES DENIED JOBS, OFFERED LOWER SALARIES. BODY-
OBSESSED BOSSES MORE LIKELY TO TURN DOWN A HEAVIER 
EMPLOYEES. 

TETRA IMAGES/GETTY IMAGES                                                                            NEW YORK DAILY NEWS 

Wednesday, May 2, 2012, 11:20 AM 
 

 
OBESE WOMEN FACE HEAVY DISCRIMINATION IN THE WORKPLACE. 

BY LINDSAY GOLDWERT 
 
 

Larger sized women are likely to come face-to -face with some heavy discrimination 

in the workplace. Obese women were more likely to be denied employment, receive 

lower salaries, and perceived to have less leadership potential, according to research 

published in the International Journal of Obesity. 

Study participants were asked to view resumes that came with photos of the potential 

employees. The photos were before and after images of women who had undergone 

bariatric surgery. 

The test subjects were then asked to make judgements on the applicant’s “suitability, 

starting salary, and employability," said Psychologist and lead researcher Dr Kerry 

O'Brien. 

The results weren’t kind. 

"We found that strong obesity discrimination was displayed across all job selection 

criteria, such as starting salary, leadership potential, and likelihood of selecting an 

obese candidate for the job,” O’Brien told Medical News Today. 

The answer of whether your employer is fat-phobic may also lie in his or her own 

self-esteem issues. 

Results show that the more body obsessed a employer is, the more likely he’ll turn 

down a heavier employee. 

IS WEIGHT-LOSS SURGERY FOR YOU? 

"The higher participants rated their own physical attractiveness and the importance of 

physical appearance, the greater the prejudice and discrimination," said O'Brien. 

http://www.nydailynews.com/authors?author=Lindsay-Goldwert
http://www.nydailynews.com/topics/Kerry+O'Brien
http://www.nydailynews.com/topics/Kerry+O'Brien
http://www.medicalnewstoday.com/releases/244791.php
http://www.nydailynews.com/life-style/health/health-library?page=weight_loss_surgery
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The study showed that employers are more likely to stick to stereotypes when it 

came to hiring obese employees. 

“The reasons for this prejudice appear to be related to our personalities, how we feel 

about ourselves, with attributions, such as, obese people are lazy, gluttonous etc 

merely acting as justifications for our prejudice,” said O’Brien.
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ANEXO 2 

 

 



42 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

 
 

 


