
DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO ATRAVÉS DA LEITURA 

CRÍTICA 

O conceito de gênero possibilitou que se enxergassem as 

relações entre gêneros não como algo inscrito na 
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produtos de uma construção social que é importante 
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1 Introdução 

 

Este trabalho apresenta o resultado parcial de uma pesquisa em andamento que vem 

sendo realizada, a partir da Linha de Pesquisa II - Leitura e Produção Textual: diversidade 

social e práticas docentes, do Programa de Mestrado Profissional em Letras, da Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB, em uma escola da rede pública de Pedras de Fogo, estado da 

Paraíba. 

O estudo surgiu de uma inquietação pessoal quanto à maneira como as adolescentes são 

vistas (e muitas vezes se veem), culminando na necessidade do desenvolvimento do 

pensamento crítico dos/das adolescentes, no tocante à desconstrução da imagem da mulher 

pautada em generalizações forçadas e sexistas, e tem como público alvo alunos e alunas do 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender como as reflexões sobre as questões 

de gênero, por meio da análise de anúncios publicitários de diferentes épocas, podem 

contribuir para o desenvolvimento da leitura crítica e para a desconstrução de estereótipos. 

Pretendemos, com a pesquisa, alcançar alguns objetivos específicos, dentre eles: revisitar o 

que dizem os estudos e as pesquisas acerca da leitura crítica, das questões de gênero e dos 

estereótipos, e do gênero textual anúncio publicitário; e analisar como os alunos e as alunas 

identificam as questões de gênero presentes na sociedade, através do gênero discursivo 

anúncio publicitário. 
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A Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC) aponta dez competências gerais 

da Educação Básica. Recorremos, principalmente, a duas delas para embasar a nossa escolha 

por discutir as questões de gênero através da leitura crítica:  

[...] Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo [...] e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. [...] Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos [...] (BRASIL, 2017, p. 9-10).  
 

O diagnóstico inicial demonstrou que alunos e alunas limitam-se a fazer leituras 

ascendentes dos textos, apresentando dificuldade para fazer inferências e não conseguem ler 

com criticidade, visto que, em um universo de vinte e nove alunos, sendo dezoito meninas e 

onze meninos, apenas duas alunas conseguiram perceber os estereótipos de gênero contidos 

em um dos anúncios publicitários da atividade diagnóstica inicial aplicada na turma 

investigada.   

 No dizer de Nunes (1994, p. 14), “A leitura é uma atividade ao mesmo tempo 

individual e social. É individual porque nela se manifestam particularidades do leitor [...] e é 

social porque está sujeita às convenções linguísticas, ao contexto social, à política”.  

O estereótipo de gênero é, para D’Amorim (1997, p. 122), “o conjunto de crenças 

acerca dos atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas crenças individuais 

ou partilhadas”. Os profissionais da educação, em especial os professores e as professoras, 

precisam fazer uma reflexão acerca dos padrões de gênero cristalizados na sociedade, para 

que não sejam disseminadores (as) e incentivadores (as) de preconceitos e estereótipos de 

gênero.  

Infelizmente, é comum haver nas escolas profissionais, homens e mulheres, portadores 

de pensamentos machistas, misóginos e sexistas, que se tornam opressores e opressoras de 

uma comunidade que muitas vezes só tem na figura dos professores e das professoras a 

chance de ter acesso a novas formas de enxergar o mundo. 

Os aportes teóricos da pesquisa são construídos com base em Auad (2019), Butler 

(2003), Carvalho (2010), Scott (1995), Koch e Elias (2014), Solé (1998), Kleiman (2002; 

2005), Freire (1989), Bakhtin (1997), Moita Lopes (1996), Fairclough (2003), entre outros. 

No que tange ao aspecto organizacional deste artigo, distribuímos as temáticas em três 

seções. Na primeira, discorremos acerca do gênero, dos estereótipos e das relações de gênero; 

na segunda, abordamos a importância da leitura crítica; e na terceira, tratamos do gênero 

discursivo anúncio publicitário. Em seguida, apresentamos a metodologia da pesquisa e os 

seus resultados parciais. Por fim, apresentamos algumas considerações finais.  
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2 Gênero e estereótipos de gênero 

O conceito de gênero foi proposto por teóricas feministas nos anos 1970, segundo os 

escritos de Carvalho (2010, p. 75). Para evidenciar que o sexo era um fator biológico, 

enquanto o gênero correspondia a um fator social, as teóricas feministas propuseram o 

estabelecimento da distinção entre “sexo” e “gênero”. As feministas objetivavam acentuar “o 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72). 

De acordo com Auad (2019), a partir da década de 1980, pesquisadoras brasileiras 

foram se apropriando de maneira mais sistemática do conceito gênero, o que levou à 

potencialização da “percepção da desigualdade entre o masculino e o feminino e entre 

mulheres e homens, como uma construção social” (AUAD, 2019, p. 18). 

A produção de desigualdades, consoante Auad (2019), está relacionada à maneira como 

se organizam as relações de gênero na sociedade, e a superação dessa situação é dificultada 

pela existência de visões naturalistas a respeito de mulheres e meninas, homens e meninos.  

A autora acrescenta ainda que as relações de gênero, quando consideradas como 

socialmente construídas, levam à percepção de que uma gama de atributos masculinos e 

femininos considerados “naturais” correspondem, na verdade, às relações de poder, e que tais 

relações vão sendo apropriadas como “naturais” em virtude “de tanto serem praticadas, 

contadas, repetidas e recontadas” (AUAD, 2019, p. 19).  

Auad (2019, p. 20) informa que “as diferenças anatômicas entre homens e mulheres [...] 

não teriam nenhuma significação valorativa em si mesmo não fossem os arranjos de gênero 

vigentes em nossa sociedade”. Além disso, ela esclarece que as distinções estabelecidas entre 

masculino e feminino variam de uma sociedade para outra e dentro de uma mesma sociedade 

com o passar do tempo. Sendo assim, os critérios que determinam o que é “ser homem” e o 

que é “ser mulher” não precisam ser necessariamente únicos e inflexíveis.   

No dizer de Butler (2003, p. 25), “o gênero não é um substantivo, mas demonstra ser 

performativo, quer dizer, constituinte da identidade que pretende ser. Nesse sentido, o gênero 

é sempre um fazer, embora não um fazer por um sujeito que se poderia dizer que preexiste ao 

feito”.  

Vivemos em uma sociedade em que o comportamento de homens e mulheres é prescrito 

desde o seu nascimento. Há perspectivas sociais pré-estabelecidas para a criança que vão 

desde o modo de falar e andar à profissão que ela deve escolher no futuro. É comum a 

imagem da menina ser associada à fragilidade, à feminilidade e à maternidade, e à do menino 

à força, à virilidade e à independência, desde os tempos mais tenros, o que transparece que 
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tais características são aptidões natas e instintivas, quando, na verdade, não passam de um 

aprendizado sociocultural, promovido no decorrer de um longo processo de socialização. 

As diferenças entre homens e mulheres são compreendidas, no senso comum, como se 

fossem determinadas biologicamente, entretanto as Ciências Sociais apontam que tais 

diferenças são socialmente construídas, conforme sinaliza Saffioti (1992, p. 191) quando 

atesta que “O gênero é uma maneira de existir do corpo e o corpo é uma situação, ou seja, um 

campo de possibilidades culturais recebidas e reinterpretadas” e que “[...] o gênero se 

constrói-expressa através das relações sociais” (SAFFIOTI, 1992, p. 191). 

Não é o sexo anatômico que define a conduta dos homens e das mulheres. Os padrões 

associados a corpos masculinos e femininos são impostos pela cultura dominante. Frases 

como “toda mulher nasceu para ser mãe”, “as meninas são mais calmas”, “os meninos são 

agitados e agressivos” e a famigerada “homem não chora” são reverberadas a todo o 

momento, em diferentes âmbitos sociais e por pessoas de todas as classes sociais. Em uma 

tentativa de dar explicações acerca das diferenças entre meninos e meninas, as pessoas 

relacionam determinado comportamento a um grupo específico de indivíduos apenas por 

serem do sexo masculino ou feminino e, assim, vão sendo reproduzidos os estereótipos de 

gênero. 

Ao passo que tal relação é estabelecida, impõe-se a esses grupos um padrão de 

comportamento que teoricamente deve ser seguido por todos os homens e por todas as 

mulheres, o que na prática não acontece. E, infelizmente, essas generalizações são muitas 

vezes ensinadas pelos pais, repetidas na escola e nas igrejas (com o aval das famílias), 

propagadas pelos meios de comunicação de massa e vivenciadas cotidianamente.  

Roso e colaboradores (2002, p. 78) afirmam que os estereótipos podem:  

[...] gerar uma relação de opressão onde, a partir do olhar da maioria, o 

‘outro’ (minoria) se apresenta com uma conotação negativa, e a ‘maioria’, 

uma positiva. As pessoas não podem ser como querem; têm que ser como a 

maioria [...] ou serão consideradas desviantes, inadaptadas ou marginais. 

Nessa relação de opressão, os estereótipos surgem e se cristalizam” (ROSO 

E COL., 2002, p. 78). 
 

É preciso atentar para o fato de que as diferenças entre homens, meninos, mulheres e 

meninas “são resultantes do modo como às relações de gênero foram construídas na nossa 

sociedade ao longo do tempo” (AUAD, 2009, p. 39). Outro ponto crucial que precisa ser 

levantado é a definição do homem e da mulher como seres opostos, vistos com 

particularidades positivas e negativas, que desencadeiam os estereótipos sexistas e resultam 

na constituição de valores e princípios diferentes para cada sexo. 
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As construções sociais e culturais de gênero são geradoras de desigualdades e, também, 

determinantes dos estereótipos (de gênero e sexistas) que permeiam a sociedade, promovendo 

opressões, julgamentos e injustiças, além de disseminar preconceitos. Entretanto, nas palavras 

de Auad (2019), as desigualdades não são inatas nem imutáveis, e da mesma forma que foram 

construídas, podem ser transformadas.  

Para isso, é imprescindível quebrar as fronteiras pétreas que separam o masculino e o 

feminino em nossa sociedade, e que parecem ser imutáveis e intransponíveis para algumas 

pessoas que insistem em permanecer em uma zona de conforto, que é confortável para 

algumas (os homens) e extremamente desconfortável para outras (as mulheres).  

 

3 A importância da leitura e da leitura crítica  

A leitura, quer seja por prazer, para fins de estudos ou a título de atualização e 

informação, configura-se como uma importante ferramenta para a aprendizagem dos 

indivíduos, visto que, além de ajudar na organização de uma linha de pensamento, melhora o 

vocabulário, aprimora a escrita e estimula a criatividade. Entretanto, fazer com que os alunos 

e as alunas do Ensino Fundamental adquiram o hábito da leitura e gostem de ler não tem sido 

tarefa das mais fáceis. 

Não podemos afirmar que os alunos e as alunas não leem, uma vez que eles/elas passam 

o dia com celulares em punho, acessando suas redes sociais. Eles/elas leem. A questão é: o 

que estão lendo? O que desperta o interesse desses/dessas adolescentes? Não nos parece que 

sejam as leituras do contexto escolar, já que quando as realizam, na maioria das vezes, fazem 

leituras superficiais do texto, limitadas a decodificação e a localização de informações 

explícitas, eximindo-se de fazer reflexões, o que nos faz levantar um questionamento: os 

alunos e as alunas, de fato, não conseguem fazer inferências e localizar informações implícitas 

no texto ou são os textos trabalhados (ou a forma) em sala de aula que não despertam o seu 

interesse?  

Sobre a atividade da leitura, Kleiman (2002, p. 16) lembra que “Ninguém gosta de fazer 

aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma 

boa caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela é 

difícil demais, justamente porque ela não faz sentido”. Talvez esteja aí a chave para o 

desinteresse dos alunos e das alunas. 

Alunos e alunas costumam realizar atividades de leitura na escola por obrigação. E é 

muito comum que esses leitores não consigam fazer uma leitura eficiente do que leem. Eles 

leem, mas não compreendem o que leem de forma autônoma, não se envolvem com a leitura, 
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não conseguem fazer previsões, inferências e questionamentos, nem se posicionar 

criticamente diante do que está sendo lido.  

De acordo com a BNCC, “o tratamento das práticas leitoras compreende dimensões que 

estão inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão” (BRASIL, 2007, p. 72). Uma das 

dimensões apresentada no documento são as “Estratégias e procedimento de leitura”, que traz 

justamente a inferência listada como relevante quando a cita como um objetivo a ser 

alcançado, a saber: “Inferir ou deduzir informações implícitas” (BRASIL, 2007, p. 74). 

Para que o educador possa intervir em sala de aula mediante as dificuldades dos alunos 

e das alunas e possa, também, refletir acerca da importância da leitura no processo de ensino-

aprendizagem, é imprescindível que ele conheça as concepções de leitura.  

O processo de leitura é abordado através de diversas explicações que podem ser 

agrupadas em torno dos modelos hierárquicos ascendente (buttom up) e descendente (top 

down). No modelo ascendente, o foco está no autor do texto, e a leitura “é entendida como a 

atividade de captação das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os 

conhecimentos do leitor, a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos 

sociocognitivo-interacionalmente” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 10). Solé (1998) pontua que as 

propostas de ensino baseadas no modelo buttom up valorizam as habilidades de 

decodificação, pois o leitor ao decodificar o texto pode compreendê-lo totalmente.  

 Já o modelo descendente, segundo Solé (1998), diz o inverso, isto é, o leitor, em vez 

de limitar-se à decodificação, faz uso do seu conhecimento prévio e de recursos cognitivos 

para fazer antecipações sobre o texto, observando-o para confirmá-las. A leitura, de acordo 

com Koch e Elias (2014, p. 10), “é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua 

linearidade [...]”. As autoras acrescentam que cabe ao leitor “o reconhecimento do sentido das 

palavras e estruturas do texto” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 10). 

Diferentemente das duas concepções citadas anteriormente, o modelo interativo (ou 

interacional) integra os demais enfoques utilizados para explicar o processo de leitura ao 

longo da história, e não se centra nem no texto nem no leitor, apesar de considerar relevante o 

uso dos conhecimentos prévios por parte deste para a compreensão dos textos, conforme Solé 

(1998). Koch e Elias (2014) afirmam que o sentido dos textos se dá por meio da interação 

texto-sujeitos, não sendo algo que preexiste a essa interação. A leitura, para as autoras, é “uma 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos [...]” (KOCH E ELIAS, 

2014, p. 10, grifos das autoras).  

Apesar de tecer algumas críticas ao modelo interacional, Moita Lopes (1996) aponta-o 

como sendo o mais adequado para ser executado na escola. Ele sugere que esse modelo seja 
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colocado em prática com o apoio da análise do discurso e propõe um modelo interacional em 

que a leitura busque desenvolver a consciência crítica de que a linguagem é reflexo das 

relações de poder da sociedade, uma vez que a leitura acontece a partir de contextos sociais. 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC – sinaliza que cabe ao componente 

Língua Portuguesa “proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a 

ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas 

diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras 

linguagens” (BRASIL, 2017, p. 67-68). Já dentre os objetivos a serem alcançados com as 

práticas de usos e reflexão da língua, o documento menciona: “Fazer apreciações e valorações 

estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos 

verbais e de outras produções culturais” (BRASIL, 2017, p. 72). 

A compreensão crítica do ato de ler, conforme Freire (1989, p. 9), “[...] não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas [...] se antecipa e se alonga 

na inteligência do mundo”. O autor ainda anuncia que a leitura crítica da realidade ''pode 

constituir-se num instrumento [...] de ação contra-hegemônica" (FREIRE, 1989, p. 14). 

Nas palavras de Meurer (2000, p. 160),  

[...] Ler criticamente significa estabelecer, a partir de um determinado texto, 

associações mentais que possibilitem compreender que em diferentes 

práticas discursivas os indivíduos criam, recriam e/ou transformam 

estruturas sociais de dominação, desigualdade e discriminação (MEURER, 

2000, p. 160). 
 

É preciso fazer com que alunos e alunas reconheçam a leitura como uma atividade que 

possibilita a aquisição de autonomia e a ampliação de seus horizontes, fazendo com que 

deixem de lado a passividade e passem a encarar a realidade como protagonistas e não como 

meros coadjuvantes de uma história escrita e lida por outrem, assumindo, assim, o seu papel 

de cidadão. Daí a importância do desenvolvimento da capacidade de alunos e alunas leem 

criticamente, já que, por meio da leitura crítica, os indivíduos constroem suas próprias 

opiniões, sendo destituídos de certezas e convidados a explorar o mundo que os cercam.  

 

4 O gênero discursivo anúncio publicitário  

A língua é “utilizada por meio de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, 

advindos dos integrantes de diversas esferas da atividade humana”, de acordo com Bakhtin 

(1997, p. 279). Cada enunciado, segundo ele, corresponde a condições específicas e a 

finalidades de cada uma dessas esferas, apresentando em sua dimensão conteúdo temático, 
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estilo e construção composicional, estruturas que se fundem no todo do enunciado e são 

marcadas pela especificidade de uma esfera da comunicação.  

Nas palavras do autor “[...] cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso." 

(BAKHTIN, 1997, p. 279, grifos do autor).  Ele enuncia que os gêneros do discurso 

apresentam uma riqueza e uma variedade infinitas em virtude de ser inesgotável a variedade 

virtual da atividade humana. Levando em consideração o conceito de Bakhtin acima citado, 

podemos considerar que o anúncio publicitário é um gênero discursivo, uma vez que 

contempla as dimensões essenciais a todo gênero. Para Fairclough (2003), o anúncio 

publicitário é um gênero situado, relativamente estável, pertencente à ordem do discurso da 

publicidade. 

O anúncio publicitário é um gênero muito comum e pode ser encontrado em suportes 

variados como jornais, revistas, folhetos, televisão, outdoors, cartazes e na internet. E, hoje 

em dia, faz parte da rotina escolar, visto que se tornou objeto e instrumento de ensino. É certa 

a sua presença em livros didáticos de Língua Portuguesa, que cada vez mais abrem espaço 

para a discussão de práticas discursivas do cotidiano.  

Sendo assim, acreditamos que os alunos e as alunas, ao menos por meio do livro 

didático, têm acesso a esse gênero, cuja abordagem é recomendada ao Ensino Fundamental 

pela BNCC, ao citar como umas das habilidades para esta etapa: 

[...] Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 

outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias) [...], de forma a 

perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias 

semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos 

gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros (BRASIL, 

2017, p. 141).  
 

O anúncio publicitário é um gênero discursivo multissemiótico ou multimodal. Os 

textos multissemióticos ou multimodais, conforme Kleiman (2005, p. 48) são aqueles “que 

combinam diferentes modos de representação (imagens, música, cores, língua escrita, língua 

falada), que devem ser levados em conta na sua interpretação”.  

A BNCC sinaliza a importância dos gêneros multimodais para a vida escolar, social e 

cultural dos estudantes e de sua leitura para o desenvolvimento da leitura crítica quando diz:  

[...] A vivência em leitura a partir de práticas situadas, envolvendo o contato 

com gêneros escritos e multimodais variados, de importância para a vida 

escolar, social e cultural dos estudantes, bem como as perspectivas de análise 

e problematização a partir dessas leituras, corroboram para o 

desenvolvimento da leitura crítica [...] (BRASIL, 2017, p. 244). 
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Há vários processos ideológicos presentes no anúncio publicitário. A partir do momento 

que os anúncios estimulam as pessoas a comprarem um produto a todo custo, vendendo-o 

como algo belo, maravilhoso, natural, único, e até mesmo associando a esse produto status, 

padrões de beleza, estereótipos de gênero e estereótipos sexistas, eles estão exercendo certo 

poder sobre as pessoas, já que muitas vezes sugerem possibilidades de transformação, fazendo 

com que o consumidor pense que vai adquirir as mesmas qualidades do produto e, até mesmo, 

reproduza comportamentos preconceituosos legitimados por meio do anúncio, no caso, por 

exemplo, de anúncios que reproduzem padrões de beleza e estereótipos.   

A pesquisa está estruturada na análise de anúncios publicitários de diferentes épocas 

voltados para a temática da mulher, sob uma visão machista, sexista e misógina. Pretendemos 

fazer com que os alunos e as alunas percebam os estereótipos de gênero presentes em 

anúncios das décadas de 1940 a 1980, fazendo uma analogia com alguns anúncios da 

atualidade, com a intenção de detectarmos se os estereótipos de gênero ainda persistem nesse 

gênero discursivo.  

 

5 Metodologia e resultados parciais 

O trabalho de campo está sendo desenvolvido em uma escola da rede pública do estado 

da Paraíba, localizada no município de Pedras de Fogo, Paraíba, por meio de uma pesquisa-

ação aplicada a alunas e a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 14 

e 17 anos, residentes nas zonas urbana e rural da cidade, e que apresentam uma situação 

socioeconômica variada. A pesquisa utilizará como procedimentos geradores de dados a 

pesquisa bibliográfica, a observação participante, a roda de conversa e oficinas temáticas.  

Inicialmente realizamos uma análise do livro didático adotado na turma (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2017) e verificamos a existência de vinte e cinco anúncios publicitários 

distribuídos nas quatro unidades do livro. Observamos a presença de estereótipos de gênero 

em apenas um anúncio publicitário, mas a sua incidência foi percebida em outros dois gêneros 

discursivos presentes no livro didático: poema (duas incidências) e tira (três incidências).  

Até o momento, foi aplicada, em duas horas-aulas, uma atividade diagnóstica inicial 

dividida em duas partes. A primeira parte compreendeu um questionário composto por seis 

perguntas a respeito dos hábitos de leitura dos alunos e das alunas; a segunda foi uma 

atividade em que foi solicitado aos alunos e às alunas que explicitassem o que observavam em 

dois anúncios publicitários e apresentassem a sua opinião a respeito da mensagem que eles 

transmitiam.  
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O quadro a seguir sintetiza os dados referentes à análise da primeira parte da atividade 

diagnóstica que abordava os hábitos de leitura: 

Quadro 1 – Síntese dos dados da primeira parte da atividade diagnóstica 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisarmos os dados, percebemos que os alunos e as alunas não têm aversão à 

leitura, posto que 32% da turma gosta de ler, 65% gosta de ler “às vezes” e apenas 3% 

demonstrou não gostar de realizar leituras. Além disso, a maioria revelou realizar leituras uma 

ou duas vezes por semana (38%) ou todo dia (24%). Quando perguntados sobre o que gostam 

de ler, por meio de uma pergunta aberta, o gênero literário romance foi um dos mais citados, 

com uma incidência de 38%, principalmente entre as meninas (oito), enquanto apenas um 

menino apontou gostar de ler esse tipo de texto, o que pode sugerir certa rejeição dos meninos 

relacionada a questões de gênero, visto que o gênero literário romance é comumente visto 

como “coisa de mulher”. As palavras “aventura” e “ficção" também foram citadas por 38% da 

turma, sendo sete meninas e quatro meninos, descontruindo, assim, a ideia de que as meninas 

só gostam de romance, de princesas e de coisas tidas como “bobas”. Um percentual de 76% 

dos alunos e das alunas afirmou só compreender “às vezes” o que leem.  

Em relação aos anúncios publicitários, quase a metade da turma informou que lê o 

gênero (48%) e pouco mais da metade (52%) disse que não lê, enquanto quase toda a turma 

(90%) informou só compreender “às vezes” as mensagens dos anúncios publicitários lidos. 

Segundo Nery (1990, p. 55), "a familiaridade do leitor com o gênero situacional de um texto a 

ser lido constitui-se num fator facilitador da leitura, uma vez que este conhecimento facilita o 

processo de formulação de hipóteses e de previsão de sentidos, processo este inerente a toda 

leitura". 

1. Você gosta de ler? Sim               32% Não               3% Às vezes           65% 

2. Com que frequência você lê? Todo dia    

24% 

1-2 x p/ sem.   

38% 

1 x por mês    

7% 

Raramente    31% 

3. O que você gosta de ler? 

(Pergunta aberta) 

Aventura, ficção        

38% 

Só redes sociais         

10% 

Romance  

38% 

HQs     

21% 

Livros 

21% 

Gibi 10% Dicionário 7% Crônica  7% Conto       14% Jornais e revistas 7% Memes     3% Bíblia    3% Nada 3% 

4. Quando você lê, compreende o 

que está lendo?   

Sempre                 24% Às vezes          76% Nunca             0% 

5. E a leitura de anúncios 

publicitários? Você costuma fazer? 

Sim                       48% Não                        52% 

6. Quando você lê anúncios 

publicitários, compreende as 

mensagens neles contidas? 

Sempre                  3% Às vezes        90% Nunca          7% 
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Os dados da análise da segunda parte da atividade diagnóstica, que apresentava aos 

alunos e às alunas os anúncios publicitários, estão sintetizados no quadro a seguir:  

 

                                                      

 

 

 

              Quadro 2 – Segunda parte da atividade diagnóstica 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os dados da tabela nos mostram que apenas 7% dos alunos e das alunas (duas alunas) 

conseguiram perceber os estereótipos de gênero presentes no “Anúncio 1”, e nenhum aluno 

ou aluna captou o estereótipo posto no “Anúncio 2”, comprovando a relevância da nossa 

pesquisa.  

Acreditamos que, a partir das reflexões desenvolvidas durante todas as atividades que 

serão realizadas durante a execução do projeto de intervenção, alunos e alunas poderão passar 

a perceber o papel persuasivo do gênero anúncio publicitário na sociedade capitalista em que 

vivemos, bem como o seu poder de exploração de desejos, incentivo ao consumo e 

disseminação do machismo, do sexismo, da misoginia, do androcentrismo, dos estereótipos de 

gênero e sexistas e das relações de poder, desenvolvendo habilidades para a realização de uma 

leitura crítica, assim como a conscientização da importância da desnaturalização desses 

conceitos ainda cristalizados em um mundo contemporâneo e globalizado, para que tenhamos 

uma sociedade justa, igualitária, empática e que respeite os princípios da equidade.   

 

6 Considerações finais  

É necessário reconhecer que a categoria gênero, nas últimas décadas, passou por 

análises e intensas discussões que até hoje não conseguiram ultrapassar os muros das escolas, 

e, com isso, as construções sociais e culturais de gênero continuam sendo perpetuadas 

Anúncio 1 Não entenderam    45% Leitura ascendente      41% Leitura descendente     7% Leitura crítica  7% 

Anúncio 2 Não entenderam    52% Leitura ascendente     28% Leitura descendente   21% Leitura crítica  0% 

ANÚNCIO 1 ANÚNCIO 2 
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continuamente em um espaço que, obrigatoriamente, deveria promover questionamentos e 

quebra de paradigmas.   

Acreditamos que a leitura crítica de anúncios publicitários de diferentes épocas pode 

contribuir para promover reflexões acerca dos estereótipos de gênero, desconstruindo 

certezas, promovendo inquietações e, consequentemente, ampliando os horizontes dos alunos 

e das alunas em relação ao modo como enxergam o mundo, o outro e a si mesmo.  

Somos conscientes de que a nossa proposta é importante e, ao mesmo tempo, 

extremamente delicada, visto que atinge de maneira direta valores sociais e culturais 

cristalizados na sociedade e, é claro, nas famílias dos alunos e das alunas. Contudo, também 

sabemos que alguém precisa enfrentar a situação e problematizar as questões de gênero tanto 

na escola quanto fora dela. 

Os livros didáticos, principal ferramenta utilizada pelo professor em sala de aula, e, em 

muitos casos, o único livro que os alunos e as alunas da escola pública têm acesso na escola e 

em casa, precisam abordar as questões de gênero, colocando-as em discussão e 

problematizando-as, para que os conceitos errôneos arraigados em nossa sociedade sejam 

pouco a pouco transformados em fonte de luta, sororidade, empatia e empoderamento.   

A escola, enquanto instituição social disseminadora do saber e do conhecimento 

científico, tem a responsabilidade de combater toda espécie de discurso opressor, 

configurando-se como um espaço aberto ao debate e ao diálogo, onde as inquietações são 

compartilhadas e onde são iniciadas as transformações sociais, sem jamais comungar com 

ideias e pensamentos carregados de qualquer tipo de estereótipo ou preconceito.   

Entendemos que é da escola a obrigação de emancipar socialmente alunos e alunas, 

fazendo com que estes/estas se apropriem de uma conscientização crítica do mundo e 

vislumbrem a possibilidade de lutar por um mundo mais justo para homens e mulheres. 
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