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Resumo A inclusão, segundo Carvalho (2005), é um termo polissêmico quanto à sua aplicação, 

podendo remeter aos espaços onde ocorre e aos sujeitos aos quais se refere. Aplicando-se esse termo 

ao campo educacional, tem-se a chamada educação inclusiva, conceito que, inicialmente, abarcava a 

inserção na escola de pessoas com deficiência e passa a abranger quaisquer pessoas que representem 

categorias excluídas histórica e socialmente do processo educacional (Martins, 2006; Silva & Reis, 

2011). Assim, a política de educação inclusiva visa à garantia do acesso de todos os alunos à escola, 

independente de suas diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, físicas, intelectuais, 

emocionais, linguísticas e outras (Dutra, 2008). Entendemos que, da mesma forma que a escola não 

pode ignorar essas diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos (Mantoan, 2006), 

os materiais pedagógicos utilizados nesse locus também não o podem. Todavia, além de a escola 

reconhecer o que é diferente, é necessário implementar “uma política favorecedora da diversidade” 

(González, 2002). Como se pode observar tal política em materiais pedagógicos e, mais 

especificamente, no livro didático, uma das ferramentas historicamente usadas para promover 

preconceitos? Nesse contexto, tem um papel importante o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que define critérios de avaliação dos livros didáticos de distintas áreas do conhecimento 

distribuídos para escolas públicas brasileiras. Um desses critérios estabelece que “é expressamente 

vedado manifestar, nos seus próprios textos e ilustrações [...], preconceitos que levem a 

discriminações de qualquer tipo” (Guia do PNLD, 2010). Neste trabalho, pretendemos analisar como 

a diversidade se manifesta no livro didático de português (LDP) em relação à (não) representação de 

diversas categorias sociais e (não) veiculação de preconceitos e estereótipos. Do ponto de vista 

metodológico, utilizamos como corpus coleções de língua portuguesa do Ensino Fundamental 1 e 2 

aprovadas pelo PNLD e utilizadas em escolas públicas brasileiras; nesse caso, examinamos o livro 

do aluno e o manual do professor. Como resultados preliminares, constatamos que aparecem 

textos/questões referentes à diversidade - étnica, regional, social, linguística, de gênero - no LDP; 

porém, em alguns momentos, a discussão feita é superficial e ainda se evidenciam passagens que 

podem disseminar estereótipos e preconceitos, obstáculos à inclusão social (Crochík, 2011). 
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