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Resumo da Dissertação:

A dissertação tem como objetivo compreender de que forma os livros didáticos de
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II abordam diversidades sexuais e de
gênero. Para isso, foram analisados dois livros de 8º e 9º anos, de duas editoras
diferentes com notória circulação no meio editorial e escolar, em unidades voltadas
para leitura e produção de textos. As análises dos livros foram fundamentadas pela
teoria da Argumentação, principalmente pelo Tratado da Argumentação de Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, em diálogo com teorizações sobre o discurso e
considerou produções acadêmicas sobre o livro didático de Língua Portuguesa na
educação, bem como em referências em estudos feministas, de gênero e
sexualidade. Com a análise dos livros destacamos alguns aspectos do livro didático
de Língua Portuguesa, como a relação com as demandas sociais e com as políticas
públicas, por meio do Programa Nacional do Livro Didático e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. Esperamos que a análise dos documentos contribua para a
reflexão sobre o papel dos discursos nos livros didáticos e sobre a importância do
letramento crítico para a incorporação das diferenças na sociedade.
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