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RESUMO - Este trabalho pretende discutir as relações de gênero em livros didáticos de inglês. É 

importante que Livros Didáticos não tragam estereótipos de gênero (papéis construídos socialmente 

para homens e mulheres), (OLIVEIRA, 2008), para que preconceitos não venham a ser reforçados, e 

sim, desconstruídos. Portanto, tem-se por objetivo, auxiliar na desconstrução das desigualdades de 

gênero, buscando uma maior equidade entre os sujeitos em práticas cotidianas e corriqueiras. Com 

tais discussões, é possível promover a reflexão dos educandos/as, para que eles/as construam uma 

visão crítica, e consigam, assim, se posicionar contra preconceitos, discriminações e desigualdades 

(de qualquer espécie). O referencial teórico utilizado são os estudos de Auad (2002, 2003, 2006), 

Louro (2003, 2008) e Oliveira (2008). Como metodologia, fazemos análises de representações 

femininas (fato, problema indicado) dentro de um livro didático (documento) e a partir disso, é 

possível discutir se o que está ali representado é realmente um fato, ou um ponto de vista do (s) autor 

(es). O livro didático analisado é Keep in Mind aprovado pelo PNLD em 2011 (Programa Nacional do 

Livro Didático), de Inglês para os 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, elaborado pelas 

autoras Elizabeth Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela Editora Scipione em 2011. Os 

resultados finais podem auxiliar no desenvolvimento de uma concepção consciente de gênero em 

nossa sociedade atual, ajudando a promover a igualdade entre homens e mulheres, e aproximar o 

público dessas discussões. Este trabalho faz parte de uma das pesquisas desenvolvidas pelo 

programa de extensão NUREGS – Núcleo de relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade. 
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