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INSAURRIAGA, Mariana Mirapalheta. O Diálogo Entre o Ensino de História e as Relações 

De Gênero: Uma Abordagem dos Livros Didáticos de História Sobre a Invisibilidade do 

Feminino Entre o Período de 1996 Até 2014. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (História 

Licenciatura) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2014. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa se destina a analisar os Livros didáticos como fonte e objeto de estudo. 

O texto que se segue tem como propósito através de uma abordagem genderificada discutir as 

relações de Gênero, no que compreende os livros nos capítulos que se destinam ao período 

medieval. Sendo assim, nossa proposta será de perceber como as intrincadas relações de 

Gênero se fazem presentes nos Livros Didáticos. A partir disso, o propósito será de analisá-

los através dos textos e das imagens contidas nos manuais. No que tange o trabalho empírico, 

debruçou-se em dez Livros Didáticos entre os últimos anos da década de 1990 e a primeira 

dos anos 2000. Os exemplares foram escolhidos através dos critérios de: editoras de maior 

expressão no mercado do Livro Didático (bloco das dez primeiras), segundo o PNLD, ano de 

publicação e maior incidência de livros dessas editoras no acervo do Laboratório de Ensino de 

História (LEH), onde o material foi pesquisado. Estes livros foram escolhidos aleatoriamente 

dentro do recorte temporal proposto, justamente para que se pudesse observar algumas 

editoras no decorrer desse período, pois o objetivo também foi de perceber se haviam 

alterações de uma coleção para outra.  As análises foram subsidiadas pelo referencial teórico 

da autora Joan Scott, pois entendemos que as Relações de Gênero estão atravessadas de 

poder. Poderíamos nos arriscar em dizer que os Livros Didáticos representam um dispositivo 

que simboliza estas relações desde a ideologia daqueles que o escrevem, ele molda, cria 

conjunturas desde uma demanda da sociedade do presente, assim nos revela muito mais do 

nosso tempo do que daquele que pretende representar. 
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Relaciones De Género: Una Abordagen de los Libros Didácticos de Historia Sobre la 
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Este estudio investiga los Libros Didácticos como fuente y objeto de estudio. El texto 

que sigue tiene como objeto una abordage genderificada, discutir las relaciones de Género, no 

que se relacciona con los libros en los capítulos que analizan el tiempo medieval. Siendo así, 

nuestra propuesta és observar como las intrincadas relaciones de Género se hacem presentes 

en los Libros Didácticos. Desde este punto de vista, el propósito és analisar los LDs desde los 

textos y imagenes. Nuesro trabajo empírico se detiene em dez libros didácticos entre las 

ultimas décadas de los años de 1990 y la primera de los años 2000. Los ejemplares fueran 

seleccionados desde los critérios: edictoras de mayor expresión em el mercado del Libro 

Didáctico (bloque de los diez primeros), segundo el PNLD, año de publicación y mais grande 

incidência de libros de estas edictoras em el acerbo del Laboratorio de  Enseñanza de Historia 

(LEH), sitio em lo qual el material fue investigado. Estos libros fueran elegidos desde uma 

mirada aleatória en el marco del medievo, justo para que fuera posible observar algunas 

edictoras en lo discurrir de este período, puesto  que uno de los obejetibos, también,  fuera de 

mirar se habian alteraciones de uma colección para otra. Las analises fueran sustenidas por el 

referencial teórico de Joan Scott, puesto que se entiende que las Relaciones de Género se 

hacen plenas del poder. Se puede decir que los Libros Didácticos representan uno dispositibo 

que simboliza estas relaciones desde la ideologia que aquelles que lo escribem, elle moldea, 

cria conjunturas desde uma demanda de las sociedades del presente, así nos revela mucho más 

del nuestro tiempo de que áquel que quiere presentar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensarmos a história a partir das Relações de Gênero é um fenômeno recente na 

pesquisa histórica, porém não menos importante, muito pelo contrário, surgiu sobre uma 

demanda social gritante dentro de distintas sociedades.  

Através da ampliação da noção de fonte histórica da Nova História Cultural francesa, 

que possibilitou a efervescência das renovações dos métodos de se pensar história no século 

XX, pode-se concretizar o estudo daquilo que ainda não tinha “voz”, ou aquelas temáticas que 

sofriam retaliações dentro da academia. Fato este, que, observava-se por não ser a história de 

cunho mais nacionalista, que se ocupava com os grandes vultos, com biografias e que 

principalmente enfocada e reproduzida por um discurso embasado nos atos políticos e 

econômicos, que por muito tempo e ainda hoje é chamada de história positivista.  

No entanto, quando se tem a ampliação dos campos históricos, com a criação da 

Escola do Annales, permite-se então que aqueles que não tinham representação, como por 

exemplo, o povo tão marginalizado socialmente, aparecesse nas pesquisas. Assim surge à 

história dos “excluídos”, e, nessa categoria um desses sujeitos que a compõem são as 

mulheres.  

Logo, em consequência dessa abertura, surge para história como sujeito partícipe da 

sociedade. Por conta disso, as pesquisas em História começam a ampliar seu campo de 

atuação, e nessa leva de novos temas surge a História das Mulheres e da Leitura, que serão 

fundadoras dos assuntos que norteiam o presente objeto de estudo. Assim, nesse contexto, de 

renovações científicas, surgem os estudos sobre Gênero e Livros Didáticos, norteados pelos 

dois grandes campos históricos acima explanados.  

Portanto, esta pesquisa se ocupa em juntar esses dois campos históricos e 

problematizar questões sobre as Relações de Gênero dentro dos Livros Didáticos. Na 

perspectiva dessas abordagens, o primeiro capítulo se ocupa em teorizar sobre a História das 

Mulheres, sobre os movimentos sociais feministas dos anos 1960 e o surgimento da categoria 

de análise Gênero. O objetivo é esclarecer o caminhar histórico sobre o surgimento da 

categoria Gênero, pois as fontes são analisadas através da “lente” das Relações Gênero, aonde 

as reflexões são embasadas na autora Joan Scott, que tem contribuições que nos possibilitam 

problematizar essa categoria com as relações de poder. Scott diz que o Gênero é uma das 
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primeiras formas de dar significado às relações de poder. E entendermos que essas relações se 

configuram diretamente dentro dos livros escolares fará com que nossa leitura perceba 

questões que antes nos passavam despercebidas.  

Já o segundo capítulo foi destinado a teorizar sobre os Livros Didáticos. Abordou-se 

o quão novo se configura esse estudo e seu difícil mapeamento, pelo fato da sua complicada 

conceituação, além disto, os poucos estudos e a precária preservação desses materiais. Bem 

como, desbravamos um pouco sobre o espaço desse objeto, dentro e fora do ambiente escolar. 

Problematizando-se as questões que levam esse material a ser tão mal visto por professores, 

educandos e comunidade no geral. Logo, esse estudo nos possibilitou analisar os Livros 

Didáticos como objeto de estudo e assim entender a sua materialidade. Isso nos guiou até os 

processos de criação, aprovação pelos editais, escolha dos professores (as), circulação e 

distribuição desses livros. Com isso, percebe-se a significativa teia que envolve o processo 

dos planos educacionais para os Livros Didáticos. O aporte teórico da pesquisa nesse 

momento foi guiado por vários teóricos do tema como, por exemplo, Alan Choppin, Circe 

Bittencourt, Antônio Batista, Ana Maria Galvão, Célia Cassiano, Ana Maria Monteiro, 

Kasumi Munakata entre outros.  

O último capítulo foi reservado para as análises empíricas do objeto e fonte de 

pesquisa. Nesse momento destinou-se ao diálogo entre as teorias e o objeto. Logo, foi nessa 

etapa que cruzamos os dados obtidos com as explanações teóricas dos dois capítulos 

anteriores. No entanto, foi nesse capítulo que o problema de pesquisa foi explorado através do 

entrecruzamento das coletas e abordagens tanto qualitativas, quanto quantitativas do apanhado 

geral de dados de toda a pesquisa.  

Então como foi feita a parte metodológica que nos permitiu essa divisão dos 

capítulos? Para que se pudesse confrontar esses dados dentro do capítulo destinado para 

História Medieval, tanto nas imagens quanto no texto, a seleção e abordagem dos dados 

aconteceram da seguinte maneira: primeiro foi feito um levantamento dos dados dos livros no 

que compreende sua totalidade, posteriormente as abordagens ocorreram só nos capítulos 

selecionados como dito acima.  

Observaram-se os detalhes com as seguintes diretrizes: contagem de todas as 

imagens que podem ser pensadas como representações das Relações de Gênero e todas as 

caixas boxs seguindo a mesma problemática. Essa abordagem minuciosa aconteceu em todas 
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as páginas dos livros. Logo em seguida, esse mesmo processo se deu, mas agora no que 

compreende os capítulos selecionados.  

Mas então o que diferencia nossa abordagem no capítulo? Ela se mostra distinta 

nesse momento, pois é nesse espaço que a pesquisa toma “fôlego” e parte para a discussão 

qualitativa. Ademais, é nessa etapa que são confrontados os dados do todo, com os dados da 

parte e os textos que contém no capítulo, assim, é a partir desse diálogo que se constroem os 

resultados finais do caminhar desse trabalho de pesquisa.  

O critério de escolha das fontes deu-se através da seguinte metodologia: escolheram-

se dez livros de editoras distintas que compreendiam a periodização de 1996 até 2014. Essa 

escolha esta respaldada nas pesquisas da tese de doutoramento da autora Cassiano, onde ela 

trabalha com os dados de vários dos PNLD‟s, que explicitam as editoras escolhidas como as 

dez primeiras no que tange a compra de livros, esses dados dizem respeito a faturamentos das 

editoras através da compra feita pelo governo.  

Além disso, embasou-se nos dados disponibilizados nos textos que foram usados na 

pesquisa e dos encontrados no próprio Programa do Livro Didático na Internet. Além disso, 

parte das fontes que pertencem ao acervo do Laboratório de Ensino de História da UFPEL, 

são compostas na sua maioria por Livros Didáticos das editoras: Ática, Saraiva, Scipione e 

Moderna que correspondem também ao nosso recorte.  

Sendo assim o objetivo foi perceber se as fontes utilizadas tinham abordagens 

distintas a partir dos dados obtidos, por isso, para tentar perceber esses processos pegou-se 

editoras e datações diferentes. Nosso critério por não escolher edições completas e dos 

mesmos autores, foi justamente para tentar observar se de uma editora para outra havia 

alterações significativas. Logo a presente pesquisa tentou a partir das teorizações comparar 

esses livros e observar se as questões que continham na análise oscilava na medida que 

trocava-se de editora.  

Acreditamos que, embora haja muito a ser pesquisado, o que aponta para a 

continuação desta pesquisa, é possível investigar desde o Livro Didático, com a lente da 

categoria Gênero, as formas de perpetuação de estereótipos ou mesmo provocações que 

buscam a desconstrução de forma fixas de feminilidade. 
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Capítulo I 

 

 

 

A INVISIBILIDADE DO FEMININO: FÊNOMENO QUE PERPASSOU OS 

SÉCULOS 

 

“A primeira coisa que atrai o observador descuidado é que as mulheres são diferentes 

dos homens. São o “sexo oposto” (embora eu não saiba por que “oposto”; qual é o “sexo 

semelhante”?) Porém, o fundamental é que as mulheres se parecem mais com os homens 

que qualquer outra coisa no mundo (SAYERS, Dorothy apud LAQUEUR, Thomas, 

2001, p. 13)”. 

 

 

2.1 A Negação do Feminino: um Espaço Restrito e Marcado pela Oposição Binária  

 

Alguns autores nos remetem a divisão dos papeis sexuais desde o surgimento da 

escrita, através das línguas. O autor Tomaz Tadeu da Silva diz que “[...] a língua não passa de 

um sistema de diferenças (2009, p. 77-8)”. Este mesmo autor nos fala das oposições binárias, 

onde, por exemplo, além das diversas categorias que ele cita temos homem/mulher, que é 

nosso foco de estudo dentro dos Livros Didáticos. Diz o autor que as “oposições binárias não 

expressam uma simples divisão do mundo em duas classes simétricas: em uma oposição 

binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro 

recebe uma carga negativa (Idem, p. 83)”. Inspirado em Jacques Lacan que nos diz que “A 

linguagem é o centro;  da teoria lacaniana; é a chave de acesso da criança à ordem simbólica. 

Através da linguagem é construída a identidade generificada (SCOTT, 1999, p. 82)”.  

“Fixar uma determinada identidade
1
 como a norma é uma das formas privilegiadas 

de hierarquização das identidades e das diferenças (SILVA, 2009, p. 83).” Este fenômeno cria 

uma categoria universal, que no caso da presente análise, parte de um filtro genderificado, 

seria a categoria que o masculino representa ao longo da história. Entendendo que as mulheres 

                                                           
1
 Usamos o autor Tomaz Tadeu da Silva, referente às suas contribuições sobre identidade e oposição binária. 

Para maior compreensão sugiro a bibliografia do autor e em específico o texto que utilizamos. SILVA, Tomas 

Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. In: A produção Social da Identidade. ed. 

9ª. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 73- 102.  
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pouco foram ouvidas ao longo dos períodos históricos e que muito do que temos sobre elas 

parte de uma escrita masculina e totalmente centrada nas figuras predominantes.  

Tomaz Tadeu da Silva continua suas reflexões sobre identidade e diferença dizendo 

que “a identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões 

com relações de poder (2009, 97)”. Ele diz através das reflexões do suíço Ferdinand de 

Saussure, que “a linguagem é fundamentalmente um sistema de diferença (Idem, p. 77).” Em 

outras palavras, é na linguagem, nas línguas faladas que se constroem identidades, alteridades 

e, portanto, é onde se expressam as diferenças, no caso de nosso estudo, trata-se de verificar 

na linguagem a expressão das diferenças de gênero. Outra questão interessante presente no 

texto do autor é quando ele fala que a identidade está muito firmada na separação entre o 

“nós” e o “eles”, essa demarcação de fronteiras segundo o autor esta impregnada de relações 

de poder. Nosso objetivo aqui não é nos apropriarmos do conceito de Identidade de uma 

forma densa e aprofundada, mas citarmos as contribuições do autor, pois elas dialogam com o 

nosso propósito de entender as relações de Gênero como uma categoria de tensões entre os 

sexos, que está sempre transpassada por fortes relações de poder, e firmada pelas diferenças 

no sentido de afirmar o que não é o universal, o que é estranho, inferior, diferente. Aqui 

entendemos que as mulheres ao longo da história se constituíram no “outro”, nos “eles”, no 

estranho, no diferente, impregnado de carga negativa.  

Criadas sobre o mito da mulher traidora, as mulheres sempre carregaram e continuam 

carregando o fardo da inferioridade. Durante séculos estiveram sobre a “neblina” promovida 

pela historiografia no que tange sua presença na história. Relegadas ao esquecimento pouco, 

ou quase nada sobre elas aparece nos registros desde o surgimento da escrita. Porém, isso não 

quer dizer que não estiveram presentes lado a lado com os homens construindo a história das 

civilizações. Mas, mesmo que não fossem uma maioria expressiva, muitas se insurgiram e 

marcaram suas passagens pela história da civilização, mesmo que timidamente.  

No entanto, boa parte do que se tem registrado sobre as mulheres esta sob um viés, 

como já foi dito, da história contata pelos homens. Ademais, eles tinham o direito ao saber. 

Desde sempre, coube aos homens “pegar a pena” e escrever a história. Já às mulheres era 

delegado à ignorância e a submissão. A ênfase do discurso que se dirigia a elas recaia sobre o 

cuidado da casa, do marido e dos filhos, salvo uma ou outra exceção, pouco se tem registrado 

da história pelo “olhar feminino”.  
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Compreender que a história quase sempre foi feita pelos homens e para os homens, 

nos permite olhar criticamente através dos textos e buscar conferir qual o espaço que foi 

delegado ao feminino. Dito isso, lançaremos mão das reflexões de (SCOTT, 1999) e 

(PERROT, 2010) para entender um pouco dessas relações de Gênero que se deram no 

decorrer da história.  

Nosso material empírico são os Livros Didáticos, ao mesmo tempo objeto e fonte de 

estudo e pesquisa. Dado o complexo suporte didático que se transformou o livro desde seu 

surgimento, deixaremos o próximo capítulo para tratar do Livro Didático e sua materialidade. 

Porém, se faz importante dizer que nossa pesquisa se preocupa em problematizar no Livro 

Didático os capítulos que se dedicam aos conteúdos de História Medieval a partir de nossas 

referências teórico-metodológicas filiadas aos Estudos de Gênero e à História das Mulheres. 

Desde esta perspectiva lançaremos mão de alguns dados, e comentários referentes a 

História das Mulheres no que compreende este período e temática. Por fim, o presente 

capítulo se ocupará em explicitar as discussões de Gênero atreladas ao surgimento dos 

movimentos feministas nos anos 1960, dando maior atenção para realidade brasileira, sem 

deixar de levar em consideração as influências no cenário externo, sempre que necessárias.  

Para aclarar as discussões sobre o surgimento dos movimentos feministas calcaremos 

nosso foco nas autoras (PEDRO, 2005), (PINTO, 2003) e alguns artigos sobre o tema, no que 

tange as reflexões sobre o conceito de Gênero como categoria de análise lançarei mão das 

contribuições na autora (SCOTT, 1999).  

Como já mencionado as mulheres tiveram na história um espaço a parte dos homens, e 

permeiam a história como se não tivessem existido, sofrendo desde a modernidade o 

fenômeno de invisibilidade. Assim, a autora (SCOTT, 1995) nos diz que Gênero é utilizado 

para nos indicar que qualquer informação sobre as mulheres, é necessariamente uma 

informação, também, sobre os homens, “um implica no estudo do outro”. O mundo da mulher 

faz parte do mundo do homem, ao estudar um estamos estudando o outro. Logo essas relações 

estão fortemente em constante tensão e perpassadas por diversas formas de poder. A partir 

desse pressuposto queremos identificar no nosso objeto de estudo − Livro Didático − como 

através das imagens e dos conteúdos percebe-se as relações de Gênero nessa ferramenta 

pedagógica. 
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Nesta perspectiva, entendemos que o movimento feminista faz parte do já conhecido 

e alardeado alargamento das fontes e objetos de pesquisa, tal como outras lutas dos 

movimentos sociais. As mulheres, organizadamente ou não, nos movimentados anos 1960 

também contribuíram, com suas pautas, para que esses temas começassem não só a serem 

discutidos na sociedade, como dentro das Universidades refletindo então em dispositivos 

como os Livros Didáticos.  

É oportuno salientar que desde tempos imemoráveis o feminino esteve submetido à 

invisibilidade social e histórica, por longos séculos foram os homens os “protagonistas da 

história”. No entanto, elas apareciam de forma tímida ou quando em posições privilegiadas 

como no caso da nobreza, quando se tratava das rainhas. Mulheres estas que em nosso 

entendimento estavam ali representadas para enaltecer e afirmar ainda mais a posse e o poder 

que o sexo masculino tinha sobre elas. Porém, a partir do final do século XIX com as frentes 

de lutas feministas e na segunda metade do século XX com a nova Escola Cultural Francesa, 

pode-se então ampliar o rol de estudos onde as mulheres passam a fazer parte das pesquisas, e 

suas histórias emergem frente a esses períodos de escuridão e misoginia. Sobretudo, por que, 

a própria escrita da História sempre, ou, quase sempre foi feita pelos homens. 

No seu livro os “Excluídos da História” a historiadora Michelle Perrot cita Jeanne 

Bourin e Régine Pernoud, dizendo que estas pesquisadoras do tema colocavam nos seus 

estudos reflexões mostrando o papel privilegiado da mulher na Idade Média. Já o também 

medievalista Georges Duby, não percebe as relações tão brandas assim, ele revela como a 

mulher se mantêm objeto de poder masculino, quando ressalta as relações matrimoniais no 

período (2010, p. 171). 

Entendido isso, nos pareceu muito coerente ligar a disciplina de História, os estudos 

de Gênero e o Livro Didático. Percebendo através das leituras sobre o medievo essa 

invisibilidade da qual o feminino sofre e que já referenciamos, partiu-se então de reflexões 

que pudessem nos dar subsídios sobre os sujeitos, nesse caso as “mulheres” neste momento da 

história, juntamente com as leituras sobre Gênero. Prosseguindo nessa problemática lançamos 

nosso “olhar” sobre o Livro Didático ferramenta de trabalho do professor e meio de pesquisa 

e saber do aluno.  

Os manuais didáticos representam um modelo de sociedade, um modelo de história, ele 

molda, ele fabrica conjunturas e verdades, versões sobre o passado e sobre os homens e 

mulheres das sociedades neles apresentadas. Portanto, este trabalho tem como objetivo fazer 
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uma análise crítica sobre esses manuais, a ponto de identificar o lugar que está delegado ao 

feminino nesse dispositivo que entra pela “porta da frente nas Escolas”. Dito isso, perceber as 

relações de gênero no Livro Didático pode nos dizer muito mais de nossa sociedade atual do 

que das próprias relações no período medieval.  

 

 
Conclui-se que a imagem da sociedade apresentada pelos Livros Didáticos 

corresponde a uma reconstrução que obedece a motivações diversas, 

segundo época e local, e possui como característica comum apresentara 

sociedade mais do modo como aqueles que, em seu sentido amplo, 

conceberam o Livro Didático como gostariam de que ela fosse, do que ela 

realmente é. Os autores de Livros Didáticos não são simples espectadores de 

seu tempo: eles reivindicam um outro status, o agente. O Livro Didático não 

é um simples espelho: ele modifica a realidade para educar as novas 

gerações, fornecendo uma imagem deformada, esquematizada, modelada, 

frequentemente (sic) de forma favorável: as ações contrárias à moral são 

quase sempre punidas exemplarmente; os conflitos sociais, os atos delituosos 

ou a violência cotidiana são sistematicamente silenciados (CHOPPIN, 2004, 

p. 557).  

 

 

 

Diante disto, nossa intenção é dar visibilidade ao invisível, buscando os não ditos 

destes manuais.  Assim, para pensar o universo feminino na produção do livro didático não 

podemos deixar de rastrear os começos infindáveis da história das mulheres. Farei uma breve 

contextualização dos acontecimentos protagonizados pelas mulheres no que se refere aos 

espaços de lutas e suas reivindicações no que compreende o final do século XIX até o auge 

das lutas feministas nos anos 1960 e 1970. 
2
 

 

2.2 As Mulheres e a História: O Gênero e Surgimento das Lutas No Brasil 

 

Foi então a partir das lutas feministas que propunham a resistência e busca por 

direitos, que, passamos a perceber certa flexibilidade, mas, ainda que mínima, substancial 

para com a realidade das mulheres em sociedade. Nesse fervor de lutas seus direitos passam a 

ser ampliados. Em um primeiro momento no sentido das mulheres obterem o direito de votar 

e serem votadas, logo em seguida abrangendo um amplo “leque” de lutas, e passam a 

                                                           
2
 Para um maior aprofundamento sobre o tema consultar Pinto, Céli. Uma História do Feminismo no Brasil. Ed. 

Fun. Perseu Abramo , 2003. 
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adentrarem a todos os espaços da sociedade. Para, além disso, nas discussões mais recentes 

passou-se a pensar as diversas mulheres existentes e não uma categoria fechada e sem 

especificidades, fazendo assim recortes como os de classe, étnico e de gênero.  

 Partindo deste princípio entendo que os movimentos sociais foram de extrema 

importância para que as condições de invisibilidade não só em sociedade, como através até 

mesmo de mecanismos ideológicos como o próprio Livro Didático tivessem mudanças reais. 

A luta das mulheres foi e tem transformando mesmo que em “doses” pequenas o 

contexto diário destas, assim a partir da tomada de consciência e busca por seus direitos pode-

se garantir parte de algumas demandas substâncias. Além disso, “O desenvolvimento de 

[novos campos do saber] tais como a história das mentalidades e a história cultural reforçam o 

avanço na abordagem do feminino (SOIHET; PEDRO, 2007, p. 285).” Por conta disso, passa-

se a estudar um pouco mais não só o cotidiano dessas mulheres, como também cria-se um 

espaço de luta através da militância de muitos intelectuais do próprio movimento feminista. 

Assim, para que possamos entender um pouco dos movimentos que se preocupam 

com as questões do feminino e das lutas das mulheres vejamos o processo de luta ao longo da 

história. Esse processo se deu paulatinamente. Assim, os movimentos sociais feministas na 

sua origem podem ser divididos em “ondas” 
3
 para melhor pensar sua história.  

O feminismo de “primeira onda” teve seu inicio no final do século XIX, tinha como 

objetivo conquistar direitos políticos, como a possibilidade de votar e de serem eleitas. Além 

disso, reivindicavam trabalho remunerado, estudo, direito de propriedade e herança (PEDRO, 

2005).  

Já no que tange ao feminismo de “segunda onda” que ocorreu depois da Segunda 

Guerra Mundial, tinha-se como reivindicação às lutas pelo direito do corpo, ao prazer e contra 

o patriarcado
4
 – que se constituiu no poder dos homens sobre as mulheres no período em 

                                                           
3
 Para uma análise mais aprofundada consultar: PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o Debate: o Uso da Categoria 

Gênero na Pesquisa Histórica, História, São Paulo, v. 24, p.77-98, 2005. Disponível em > 

http://www.scielo.br/pdf/his/v24n1/a04v24n1 > Acessado Dia 04/02/2014 Às 23h: 18 min. 
4
 Para melhor aclarar vejamos a descrição a seguir: Segundo Pateman, “A dominação dos homens sobre as 

mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. 

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original 

cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher deriva do contrato original 

e o sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela como uma 

direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal – é um 

atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para 

conquistar a sua liberdade, mas também para a segurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse 

empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual como 
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questão – assim, a palavra de ordem entoada pelas feministas era “o privado também é 

político”.  

Então, foi justamente, na “segunda onda” que a categoria Gênero foi criada, a ponto 

de não mais explicar as relações homem/mulher através do determinismo biológico e, sim, 

pensado e articulado com a cultura. Porém, a palavra Gênero ainda não é utilizada nessa 

“segunda onda” era só no sentido representado e contido na nomenclatura, a palavra utilizada 

pelas feministas no que tange a oposição ao “Homem” era “Mulher” (PEDRO, 2005).  

Por fim, e não menos importante, a “terceira onda” foi uma espécie de reformulação 

e análise interna do próprio movimento feminista, pois já não se podia explicar as mulheres 

com as mesmas especificidades. Assim, a partir da década de 1990 entendeu-se que as 

mulheres além de sua condição inferior referente ao Gênero/Sexo, ainda carregavam marcas 

da etnia e da classe social, por isso, novas análises e discussões se deram nesse âmbito 

(PEDRO, 2005). 

No Brasil os movimentos se deram de forma muito fragmentada, com múltiplas 

manifestações, objetivos e pretensões bem distintas. A sua história, desde os primeiros 

momentos, mas, mais ainda no que tange principalmente ao pós anos 1960, quando de seu 

pico, foi pautada por uma importante multiplicidade (PINTO, 2003).  

O feminismo no Brasil foi construído a partir das demandas e peculiaridades do país. 

Não foi algo importado e que renegou as contradições e lutas presentes no território nacional. 

Desde o seu inicio o movimento feminista brasileiro encontrou-se em manifestações que se 

remetem a um campo de luta muito particular. 

E o campo da educação não ficaria alheio a estas mudanças. As discussões foram de 

extrema importância para que aos poucos pudéssemos observar as inserções dessas questões 

na sociedade, e no próprio Livro Didático mesmo que timidamente.  

Assim, nesta mesma direção as questões relacionadas ao Gênero a partir das 

reflexões e discussões desses movimentos passaram a estar nas pautas. Logo, tornou-se 

categoria teórica que abrangia as relações das diferenças entre os sexos para além do 

                                                                                                                                                                                     
social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político do direito dos homens sobre as 

mulheres −, e também sexual no sentido do estabelecimento de uma acesso sistemático dos homens ao corpo das 

mulheres. O contrato original cria o que chamarei, seguindo Adrienne Rich, de „lei do direito sexual masculino‟. 

O contrato esta longe de se contrapor ao patriarcado: ele é um meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno 

(PATEMAN, 1993 Apud, SAFFIOTI , 2004, p. 53-4).” 
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biológico e sim pensados no seio da cultura e construídos historicamente. E partindo do que 

diz Joan Scott embebida de tensões e relações de poder.  

A partir dos movimentos feministas o Gênero constitui-se em um conjunto de 

conceitos que formam um campo de saberes sobre as diferenças entre os sexos. Para além do 

sinônimo de mulher, gênero é a compreensão que qualquer informação sobre as mulheres, 

coloca-se também como informação sobre os homens, “[...] o termo “gênero” torna-se uma 

forma de indicar “construções culturais” – construção inteiramente social de ideias sobre os 

papéis adequados aos homens e às mulheres (SCOTT, 1999, p.75)”. Refletindo sobre este 

prisma que as diferenças entre os sexos constituíram socialmente o sujeito universal, pensar 

criticamente sobre isso nos direciona através do estudo do Gênero, segundo as pesquisadoras 

feministas que “assinalavam desde o inicio que o estudo das mulheres não acrescentaria 

somente novos temas, mas que iria igualmente impor um reexame crítico das premissas e dos 

critérios do trabalho científico existente (SCOTT, 1999, p. 73)”.  

 

O termo “gênero” faz parte da tentativa empreendida pelas feministas 

contemporâneas para reivindicar um certo terreno de definição, para sublinhar a 

incapacidade das teorias existentes para explicar as persistentes desigualdades entre 

as mulheres e os homens (SCOTT, 1999, p. 85).  

 

 

Visto que nosso propósito nesta pesquisa é analisar os silêncios acometidos ao 

feminino, buscamos entender essas relações de “Gênero” dentro do Livro Didático, para isso, 

compreendemos a importância da análise sobre um recorte de Gênero, classe, e raça, com 

relações de poder entrepassado entre estas. Por entendermos que até mesmo dentro do espaço 

da diferença existem sujeitos distintos e com pautas distintas, por isso, nossa abordagem se 

preocupa em olhar para além da invisibilidade das mulheres, mas também ver quais são as 

mulheres que estão representadas nos livros. Ademais, perceber qual a relação que o Gênero 

tem com outras desigualdades é o que dá fundamento a teoria.  

Então Joan Scott diz que a sua definição de Gênero esta dividida em duas partes e em 

diversos subconjuntos. Para a autora o Gênero é “um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, [em um segundo momento] o gênero é uma 

forma primária de dar significado as relações de poder. (1999, p. 86)”. Essas questões 

levantadas pela autora para conceituar Gênero é o que esta norteando o nosso recorte sobre 

um olhar do gênero como uma categoria de análise.  
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O carácter construído de oposição entre os sexos durante a história fez com que 

quiséssemos buscar nos livros didáticos a reflexão da constituição do feminino e do 

masculino ao longo da história. A partir de um olhar dos manuais podemos perceber como 

essas questões estão sendo representadas através do Ensino de História. Logo descobrimos 

mais do período que o livro foi escrito que da própria escrita da história no recorte analisado.  

O próximo capitulo se ocupara de problematizar teoricamente as questões destinadas 

ao Livro Didático como fonte e objeto de estudo. Direcionando sempre, nossos olhar em 

direção às diretrizes de Gênero presentes nestes materiais didáticos. 
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Capítulo II 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO: UM SUPORTE COMPLEXO POR EXCELÊNCIA  

 

3.1 Uma breve Trajetória do Livro Didático 

 

As pesquisas sobre o Livro Didático começam a surgir timidamente a partir da 

Escola dos Annales, ou melhor, da terceira geração dos Annales, onde o conceito de fonte é 

ampliado, e esses temas que ficavam na marginalidade das pesquisas começam mesmo que 

timidamente a aparecer. Os estudos sobre o Livro Didático surgem junto com a História do 

Livro e da Leitura. Não seria diferente com os estudos de Gênero e História das Mulheres, 

que nesta mesma fase passa-se a incorporar as pesquisas históricas
5
. 

O Brasil é um dos países que mais investe na compra de Livros Didáticos para o 

Ensino Fundamental e Médio. São milhões de exemplares distribuídos gratuitamente para 

todas as regiões do país. Esses investimentos se expressão em números astronômicos no que 

se refere à avaliação, aquisição e distribuição do Livro Didático.  

 

Em 2010, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o SNL (Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros) divulgaram o estudo Produção e Vendas do Setor 

Editorial Brasileiro, 2009, encomendado para Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe), com representatividade de 78% do mercado editorial do Brasil. 

O estudo indicava que 51% dos livros vendidos no Brasil, em 2009, considerando-se 

o faturamento, foram didáticos; 15% científicos, técnicos e profissionais; 10% 

religiosos e 24% obras gerais (CASSIANO, 2013, p. 169). 
  

 

Nesse contexto, o Livro Didático é um suporte de ensino de extrema importância 

dentro da sala de aula, e, entre os estudiosos do tema, é unânime o entendimento no que diz 

respeito a sua assídua presença na vida diária não só de professores, como de educandos. 

Sendo assim, entender os processos que se fazem presentes desde sua produção até a sua 

chegada à escola é de relevante importância.  

                                                           
5
 Para maior compreensão consultar “BURKE, Peter. A escola dos Annales 1929-1989: a revolução francesa da 

historiografia. 2ª. ed. São Paulo: Editora UNESP, 1991”.   
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Para que nosso estudo seja possível precisamos entender o contexto que ele foi e esta 

sendo forjado, para que possamos ter um melhor entendimento do Livro Didático tanto como 

nosso objeto de estudo, quanto fonte de pesquisa.  

Para entender um pouco as questões que compõem o Livro Didático não podemos 

analisá-lo isoladamente, ele deve ser pensado e articulado a partir de diversos fatores que 

convergem durante o processo, desde a sua elaboração, criação e circulação no mercado, até 

que este chegue às mãos de educandos e professores.  

A história do Livro Didático esta sobescrita por diversos fatores como, por exemplo, 

as políticas para educação, os programas curriculares, e as formas de comercialização e 

circulação (mercado).  

A sua recente história esteve atrelada fortemente às políticas impostas pelo governo 

para a educação. Constituiu-se em parte por políticas públicas direcionadas para questões 

educacionais, e, no caso do objeto de estudo, articulados sobre e para o Livro Didático. Desde 

seu surgimento este é vinculado às normas impostas pelos governos, pois desde sempre foi 

seu maior comprador. Porém, há uma relação complexa nessa teia. E poderíamos afirmar que 

desde o seus inicio há uma tensão e ao mesmo tempo uma cumplicidade entre autores e 

editoras e, para além, dessa relação ainda existe o mercado que na grande parte das vezes dita 

junto com as políticas públicas para educação “as regras do jogo”.  

A tão difundida reflexão de Roger Chartier no que tange o processo que o livro sofre 

desde seu inicio diz: “autores não escrevem livros, autores escrevem textos, quem escreve 

livros são os editores”, partimos da ideia para iniciarmos nossa reflexão (a colocação nos dá o 

pontapé inicial para pensar essa discussão). Vejamos a complexa teia que se constitui o 

processo do Livro Didático: elaboração, edição, aceitação pelos editais, comercialização e, 

por fim, a circulação do mesmo até chegar à mão dos “verdadeiros consumidores” o público 

escolar. Esse desenrolar requer o trabalho de diversos profissionais, e isso acaba por muitas 

vezes distanciar o autor do processo todo. A partir do momento que ele escreve o texto e 

entrega ao editor, este texto até que se ajuste aos parâmetros da edição sofre diversas 

alterações. Nesse processo o livro desencadeia um grande percurso que foi chamado pelo 

autor Robert Darton de “circuito das comunicações” para explicar a realidade do século 

XVIII, porém ele se aplica perfeitamente a realidade atual do mercado não só brasileiro como 

mundial.  
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Na imagem abaixo é clara a teia de relações dos processos que imperam sobre os 

Livros Didáticos no mercado brasileiro, nesta evidencia-se todo o caminho feito até que esse 

livro chegue ao seu destino final. Na imagem se evidencia os diversos profissionais 

envolvidos nos distintos momentos percorridos pelos Livros Didáticos e, assim o tornando 

extremamente complexo a partir não só da intervenção desses profissionais, mas também dos 

seus distintos usos tanto por professores, quanto pelos educandos, esse processo influencia 

diretamente nas práticas dentro da sala de aula. Por que conforme essas relações se dão nesse 

jogral o professor tem que mudar a sua prática diária, muitas vezes quando o livro escolhido 

não chega, e já há todo um processo de ciclo formado, o professor altera sua prática, 

preparando seu próprio material, acrescentando coisas ou simplesmente utilizando livros de 

programas anteriores. Nesse contexto os objetivos do PNLD acabam não atingindo 

diretamente a escola pelo fato da autonomia do professor de usar ou não usar o livro.  

 

Imagem 1. (Circuito das comunicações) 

 

 

Fonte: Darton. Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. 

tradução Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, 

p.127.  
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Olhando a imagem percebe-se o isolamento do autor a partir do momento que ele 

escreve os textos, depois dessa etapa o livro sofre diversas intervenções a ponto de estar 

pronto para ser comercializado. Segundo a autora (BITTENCOURT, 2004) ao observarmos 

uma ficha técnica de um livro dos anos 1990 percebemos o quanto que o “papel do autor de 

uma obra didática tem se modificado em decorrência das inovações tecnológicas impostas 

pela fabricação do livro (p. 477)”. 

Bittencourt escreveu um texto muito esclarecedor sobre esse processo “Autores e 

editores de compêndios e livros de leitura (1810-1910)”, ela traz esclarecimentos de como 

essa relação se dava nesse período, quais eram os papéis de autores e editores, como 

funcionavam as políticas públicas sobre educação, e por fim, como era realizada a estrutura 

do mercado desses livros. (BITTENCOURT, 2004) 

A lógica dessa relação autor, editor, mercado não era muito distinta do que 

percebemos hoje, sabe-se que cada momento histórico tem suas especificidades, porém muitas 

semelhanças podem ser observadas. A Autora ressalta que no período abordado o papel dos 

autores dos textos era cambiante, dependia de como eram os acertos com as editoras, esses 

acordos poderiam dar mais ou menos autonomia ao autor, na medida em que acordava como 

seria feita a venda de seu livro. Vejamos a citação abaixo aonde a autora fala de como seria 

essa relação autor versos editor.  

 

O autor de uma obra didática deve ser, em princípio, um seguidor dos 

programas oficiais propostos pela política educacional. Mas, além da vinculação aos 

ditames oficiais, o autor é dependente do editor, do fabricante do seu texto, 

dependência que ocorre em vários momentos, iniciando pela aceitação da obra para 

publicação e em todo o processo de transformação do seu manuscrito em objeto de 

leitura, um material didático a ser posto no mercado (BITTENCOURT, 2004, p. 

479).  

 

 

 Prosseguindo ela nos diz que o ato de identificação do autor torna-se cada vez mais 

complexo com o passar dos anos. No momento que a prática de escrever e modificar o texto 

sofre diversas intervenções, a ponto de aquele texto inicial passar a ser manuseado por 

diversos outros especialistas até que através das regras de venda e materialidade ele se 

encaixe na proposta da editora, a identificação desse autor fica mais difícil. Além disso, 

atualmente se convencionou a venda de textos as editoras, estas montam projetos como a 
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coleção Araribá
6
 da editora Moderna. Nessas práticas as grandes editoras compram textos de 

vários autores e copilam uma obra coletiva, para dar mobilidade e criar padrões para esses 

materiais, pois todo esse processo se reflete no lucro das empresas. Assim, nesse caso 

específico torna-se mais difícil identificar a autoria desses textos.  

Partindo do texto da (BITTENCOURT, 2004), entendemos que essas tensões sempre 

se deram entre autores e editores, porém com as especificidades de cada período. A autora 

lança mão das contribuições de Roger Chartier e de Foucault, quanto à responsabilidade do 

autor ceder um nome próprio para estampar as obras, que lhe “concede um estatuto de 

responsabilidade que presume um estado de direito e, portanto, sujeito a sanções penais como 

proprietário de uma obra (idem, p.478)”.  

Os estudos de Chartier e Foucault não eximem a importância do autor nessa teia de 

relações, porém poucos estudos se têm sobre esta temática, que é barrada muitas vezes no 

difícil acesso as documentações das editoras e de suas correspondências com os autores dos 

livros.  

Nosso intuito ao nos determos nessas questões não é com objetivo de esgotar o tema, 

pois nossa pesquisa não se direciona diretamente sobre essa problemática, mas sim com o 

propósito de mostrar as várias tensões que perpassam a produção dos Livros Didáticos no 

Brasil. Portanto, como entendemos o livro para além de seus conteúdos, e sim como objeto 

complexo e de muitas “facetas”, compreendemos a necessidade de explorar esse tipo de 

conflito que certamente tem influência no resultado final do livro.  

Esse Livro Didático que é utilizado nas escolas se configurou nossa fonte e objeto de 

pesquisa, por isso, não podemos negligenciar ou deixar de nos preocupar com estas questões 

que dialogam e cooperam no resultado final do livro.  

 

 

 

  

                                                           
6
OBRA COLETIVA. Projeto Araribá: história. ed. 2ª. São Paulo: Moderna, 2007.  
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3.2 O Livro Didático: “O Patinho Feio das Pesquisas Acadêmicas” e 

Ferramenta Pouco Valorizada nas Escolas 

 

A desvalorização das pesquisas sobre o Livro Didático ao longo dos anos é inegável, 

poderíamos dizer que atualmente isso ainda ocorre, juntamente com este histórico os 

profissionais que se dedicam a trabalhar com estes materiais sofrem do mesmo mal. Porém, 

nos anos 1960, percebe-se um impulso significativo nos estudos voltados ao tema, sobretudo 

o alargamento dessas pesquisas compreende os últimos trinta anos.  

Mas o que efetivamente pode ter feito os Livro Didáticos virarem “o patinho feio das 

pesquisas acadêmicas” e não só delas, dos seus usuários no geral? Pois dentro do espaço 

escolar ele não é bem visto nem por professores, muito menos por alunos. Porém, na 

contramão disso ele sempre esteve entre o gênero de livros mais vendidos. É notável que o 

Estado sempre foi, ou quase, sempre o maior comprador desses materiais desde sua origem. 

Esses manuais foram forjados pelas políticas públicas, pois tanto autores, quanto escritos se 

deram conta que para não correrem riscos de não terem suas vendas garantidas começaram a 

condicionar seu processo de elaboração com as normas vigentes da educação, os tão falados 

Planos Curriculares Nacionais. 

Partindo da reflexão de vários historiadores que estudam o “fenômeno” do Livro 

Didático é um consenso sobre esta condição de menosprezo em relação ao Livro. Alan 

Choppin traz importante contribuição, diz o autor que os livros desse gênero fazem parte do 

cotidiano de alunos, pais, professores e não proporcionam nada de muito “[...] raro, exótico, 

singular; parecem mesmo intemporais, na medida em que transcendem a clivagem entre as 

gerações. Essa banalidade, familiaridade, proximidade conferem às obras escolares menos 

valor visto que são produzidas, hoje em grande quantidade, dezenas de milhões de exemplares 

[...] (CHOPPIN, 2011, p. 6)”. Alan Choppin esclarece também que pela sua grande tiragem e 

diversas intervenções fazem desses livros produtos pouco reconhecidos. 

Em seu texto “O historiador e o livro escolar”, o autor coloca de forma muito lúcida 

essa questão que envolve o pouco crédito que é dado aos Livros Didáticos. Ele diz que isso se 

dá justamente pela volatilidade desse material, pois tem vida efêmera e, por conta disso esta 

sempre em constantes mudanças, pois são “mercadorias perecíveis. Perdem todo valor de 

mercado assim que uma mudança nos métodos ou nos programas fixam sua prescrição ou, 
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ainda, quando fatos atuais impõem-lhes modificações, como ocorreu após a queda do muro de 

Berlim [...] (CHOPPIN, 2011,  p. 6-7)”. 

Alan Choppin também coloca que os Livros Didáticos foram vítimas do seu sucesso. 

Segundo o autor com fatos como o desenvolvimento da instrução para as classes populares, a 

instauração da obrigatoriedade do ensino que se deu em boa parte dos países industrializados, 

e atualmente em um contexto de democratização do ensino e com a ampliação dos níveis de 

escolarização, foi o estopim para se criar uma conjuntura que levaram o “bum” na produção 

editorial e a corrida por editais (2011, p. 7). Além disso,  

 

 

[...] a hierarquização dos níveis de ensino, a multiplicação das disciplinas e das 

especializações, e, nos países onde a edição escolar é da alçada do setor privado, a 

concorrência seguidamente encamiçada a que se entregam as empresas, contribuem 

para inflacionar o número de títulos disponíveis (CHOPPIN, 2011, p. 7). 

 

 

 

Todos esses processos interferem diretamente na escola, nas aulas dos professores e 

na recepção dos educandos frente aos materiais recebidos através dos programas. Por isso, 

entender os livros para além de depositários de conteúdos das respectivas disciplinas dos 

saber é de extrema importância, até mesmo por ele ser de grande relevância no 

desenvolvimento do aprendizado do aluno. Ademais, como diz (BITTENCOURT, 2011), o 

Livro Didático é um produto que faz parte da indústria cultural, e seu maior mercado é a 

Escola, para entendê-lo é preciso estar atento às leis do mercado e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. A autora ainda diz que a escolha dos livros é um ato político, e que envolve um 

comprometimento dos professores e da comunidade escolar (Idem, p. 298).  

Compactuamos das observações da autora (BITTENCOURT, 2011), quando ela diz 

que a escolha do livro escolar é um ato político, pois entendemos que em muitas escolas do 

Brasil o Livro Didático é o único meio que o professor e seus educandos possuem como 

acesso a um material de suporte diferenciado para realizarem suas pesquisas, pois em muitos 

lugares nem mesmo o Livro Didático é uma realidade.  

O Brasil por ser um país de dimensões territoriais imensas, de situação econômica e 

gestão bem distinta de um estado para outro, torna a realidade escolar das populações que 

frequentam a escola um pouco complexa. No entanto, isso não se reflete somente na 

infraestrutura dos espaços da escola, mas na alimentação disponibilizada para os educandos, 



33 
 

nos efetivos de professores e funcionários, assim como no acesso aos materiais didáticos pela 

escola e sua permanência na mesma. 

Por conta disso, escolher um Livro Didático que mais se enquadre na realidade da 

sua comunidade escolar é de estrema relevância. Ainda mais quando sabemos que nem todas 

as Escolas do Brasil conseguem sequer receber esses materiais, mesmo que o governo diga 

que o PNLD abrange toda a população escolar, sabemos que existem cantões do país que 

muitas vezes esses livros chegam com atraso ou em menor quantidade, seja por conta do 

censo mal feito ou por atraso na entrega, ou outra razão qualquer por nem sequer chegarem ao 

destino previsto.  

 

3.3 Algumas Mudanças Substanciais: Políticas para Educação e as Normatizações sobre 

o Livro Didático ao Longo das Últimas Décadas 

 

Tanto o Livro Didático, quanto as políticas referentes a este ao longo do tempo foram 

sofrendo drásticas mudanças. No que tange ao Livro Didático, a partir dos anos 1960 ele 

começa a mudar significativamente, não só no que diz respeito à parte física do livro, como 

no seu foco de atuação.  

Segundo (BITTENCOURT, 2011), o Livro Didático esta presente no cotidiano 

escolar de educandos e professores há pelo menos dois séculos. Desde suas primeiras 

aparições nas escolas, seja como ferramenta pedagógica ou não, vem sofrendo diferentes 

alterações. Ademais, podemos percebê-las mais expressivamente a partir da década 1960, 

onde o foco do Livro Didático passa não mais a ser o professor e sim o aluno. Com isso, nesse 

momento o livro começa a sofrer alterações em questões como, linguagem, ideologia, 

formatação, papel, cores, imagens e etc. 

Percebe-se que este livro suprindo as necessidades educacionais destes alunados, no 

sentido de proporcionarem um aprendizado mais dinâmico, com mais imagens, papel de 

melhor qualidade, com espaços de reflexões voltadas para um aluno mais autônomo, por 

conseguinte chamaria a atenção dos professores, pois são esses que desde 1996 tem o direito 

de escolherem a partir de uma lista enviada as escolas um guia onde constam todos os livros 

que se enquadram com as normas educacionais vigentes. Sendo assim, mesmo que o alunado 
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não seja comprador primário destes livros, pois é o professor que escolhe, ele torna-se 

ferramenta importantíssima, na medida em que o professor faz a escolha desses materiais 

pensando em uma forma que facilite mais suas aulas, e logo reflete no projeto que o professor 

idealizou para aquele ciclo, consequentemente atingindo os educandos.  

Essas modificações foram se dando ao longo dos anos, com reformulações nas 

políticas para educação, com o próprio desenvolvimento e as disputas de mercado, questões 

estas que interferem diretamente na elaboração, produção e distribuição desses livros. E para 

além dessas questões influenciam nas práticas dentro das escolas, pois sabemos através de 

pesquisas
7
 in loco que se dedicam a esta temática que os resultados mostram que a grande 

maioria dos professores mesmo criticando os Livros didáticos ainda faz uso maciço deste em 

suas aulas.  

Percebido isso, fomos atrás das normas do Plano Nacional do Livro Didático para 

então entender qual o processo que passam os livros atualmente até chegar a hora do professor 

escolhe-lo. Partimos no entendimento de como se articula o processo dos editais, análise e 

circulação dos Livros Didáticos. 

Então a partir de 1985 com algumas políticas públicas voltadas para educação como 

é o caso do PNLD
8
, passa-se a dar acesso aos materiais didáticos com mais abrangência, 

porém, também, nos é claro que, muitos lugares continuam, ainda, não recebendo estes 

materiais, seja por distribuição inadequada ou por falta de um senso escolar revisionista.  

 

 

A circulação, em se tratando de livro didático no Brasil, é uma operação 

complexa, exatamente pela materialidade desse objeto: imagina-se, por exemplo, a 

logística envolvida para que os 160 milhões de exemplares, adquiridos pelo 

Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), cheguem simultaneamente no inicio 

do ano letivo em todos os recantos do território brasileiro (MUNAKATA, 2012, p. 

184). 
9
 

                                                           
7
(FRANCO apud CLEMENTE, [21--].) Em “O livro didático de História no Brasil: uma versão fabricada”, nos 

mostram resultados de uma pesquisa feita entre 347 professores de História do Brasil no 2º grau, os dados dizem 

que 80% dos professores usam o Livro Didático, são distintas as práticas desses materiais (p. 2).  

 
8
 PNLD (Programa Nacional de Educação) criado pelo governo com intuito de gerir questões como distribuição 

gratuita e avaliação dos Livros Didáticos no Brasil. Atualmente é um dos maiores programas do mundo voltados 

para o acesso ao Livro Didático pelas escolas públicas e avaliação desse material pelo Ministério da Educação e 

do Desporto (MEC).   

 
9
 Segundo o autor este era um dos principais problemas conferidos ao programa, só seria resolvido com um 

contrato entre o Ministério da Educação e a Empresa de Correios e Telégrafos em 1995 (MUNAKATA, 2012). 

No entanto, se circularmos entre algumas escolas nos será nítido problemas referentes à distribuição e 

insuficiência desses materiais.  
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O PNLD foi instituído pelo governo federal, oficialmente, por meio do Decreto n° 91 

542, de 19 ago. 1985, objetivando o Ensino Fundamental (CASSIANO, 2013), e, 

reestruturado em 1993, posteriormente em 2007 ampliou-se do Ensino Fundamental e abarcou 

os estudantes do Ensino Médio, também, (Guia do Livro Didático, 2015). Percebemos a partir 

desse momento um aumento no acesso a estes matérias através das escolas de todo país. Foi 

em um primeiro momento uma proposta de disponibilizar Livros Didáticos para todas as 

Instituições escolares dos anos iniciais e gratuitamente, já nos primeiros anos do século XXI 

este programa se expandiu atingindo os educandos que frequentavam o Ensino Médio e o 

EJA. 

 Em 1996 passa-se então a avaliar-se esses livros adquiridos pelas escolas, através de 

uma junta de profissionais que a partir de um montante de critérios preestabelecidos 

classificavam estes materiais. Assim, o PNLD faz uma seleção dos Livros Didáticos mais 

aptos e que comportem todos os critérios exigidos, gerando um documento denominado Guia 

do Livro Didático aonde está expresso os critérios avaliativos, e os livros mais adequados 

frente às avaliações e passíveis de escolha dos professores (MUNAKATA, 2012). Assim: 

 

 

[...] O mecanismo que leva o Livro Didático até as mãos do estudante na escola 

compreende várias etapas: lançamento de edital para editoras; avaliação dos livros, a 

cargo de especialistas recrutados nas escolas e Universidades públicas de todo o 

Brasil; escolha dos livros pelos professores, mediante o Guia do Livro Didático; 

aquisição dos exemplares e distribuição dos mesmos sob a tutela do FNDE
10

 

(OLIVEIRA; SANTOS; MENEZES; SILVA; JESUS SANTOS, 2007, p. 54). 

 

 

Vejamos a (figura 1.) aonde constam as classificações segundo os critérios do MEC
11

 

referentes aos livros do PNLD de 2012. A partir desta lista os professores podem então 

escolher seus livros. Na figura abaixo aparecem os títulos e suas classificações. Além dessa 

tabela do Guia do Livro Didático, existe uma resenha para cada livro selecionado pelo 

programa, para que os professores possam ser auxiliados na hora da escolha do material.  

 

 

                                                           
10

 Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 
11

 Ministério da educação e do Desporto.  
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Imagem 2. (As avaliações das coleções de História no PNLD 2012). 

 

Fonte: Guia do Livro Didático: PNLD 2012: História, 2011: 23.  Acessado em: 11/10/2014 às 

18h: 51min. 

 

 

As escolhas dos professores se dão muitas vezes de forma inversa as expectativas do 

PNLD. Os dados estatísticos do (MEC, 2001), nos mostram que os livros mais escolhidos 

pelos professores durante a década de 1990 e 2000 foram os livros “não recomendados” ou 

aqueles “recomendados com ressalvas” (MUNAKATA, [entre 1995 e 2014], p.92).  

Frente a isso se coloca toda uma discussão onde não aprofundaremos nesse trabalho. 

Porém, se faz importante mencionar, pois os livros escolhidos pelo presente trabalho foram 

livros que circularam durante o período abordado dentro das escolas, logo passaram pelas 
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escolhas dos professores, pelo menos no que diz respeito aqueles que compreendem os anos 

pós 1996
12

. Frente a esta situação, levantam-se alguns debates referentes á “péssima escolha” 

entre os professores mesmo tendo em mãos os guias “facilitadores”. Observa-se que esse 

debate é fruto de algumas pesquisas superficiais, marcadas por posturas extremistas, tendem a 

sugerir o professorado como o culpado por estas escolhas, consideradas “equivocadas”. No 

entanto, debate este, como já dito, superficial e sem uma abordagem para além dos dados do 

PNLD, MEC e INP
13

. É importante ter cuidado quando lidamos somente com dados, e não 

adentramos nas especificidades que levaram estes professores a fazerem determinadas 

escolhas.  

Diversos são os motivos que podem perpassar esta escolha do professorado 

brasileiro, uma delas, muito levantada nos debates, seria justamente o que comentei acima, a 

má formação dos professores do Ensino Básico e Médio. Contudo, entendemos que essa 

indagação não pode ser totalmente negligenciada, porém também segundo as leituras de 

Munakata compreendemos que os professores não são os únicos culpados como nos parece a 

partir das colocações mesmo que cautelosas do MEC.  

 Seria muito cômodo responsabilizar os professores por todos os processos de má 

formação dos educandos por conta de suas escolhas distintas das idealizadas pelos programas 

educacionais, e por toda sorte de problemas que a escola e a educação nacional vêm sofrendo 

nas últimas décadas. De um lado, o tom geral do debate parece encaminhar a reflexão para o 

fato de os professores serem uma categoria profissional mal remunerada e mal formada, e, 

que não teria problema algum carregarem mais esse fardo. De outro lado, ao Estado não 

caberia responsabilidade alguma, pois este cria os “programas perfeitos”, cabendo aos mal 

formados e mal pagos profissionais da educação, passivamente, apenas aplicarem seus 

programas “perfeitos”.  

 Nessa lógica os professores simplesmente devem opinar pelo melhor, se estes estão 

escolhendo errado frente à indicação do PNLD através do Guia do Livro Didático, as 

responsabilidades não são mais do Estado, e sim das péssimas escolhas realizadas pelos 

“péssimos profissionais”. Na contramão dessa abordagem reducionista, a responsabilidade 

não seria de um possível distanciamento entre as políticas educacionais e a realidade Escolar? 

                                                           
12

 Foi só a partir desse período que o governo através da ampliação do PNLD disponibiliza a escolha dos Livros 

Didáticos utilizados nas escolas pelos professores. 

 
13

 (INP) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
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Culpar o professorado é muito fácil, quando não sabemos nem mesmo como são efetuadas as 

avaliações dos critérios que norteiam o Livro Didático. Esses critérios são muito amplos, − 

como vimos na imagem dois − dando uma margem enorme de interpretação segundo a 

subjetividade de cada avaliador, por isso, torna-se um problema sério reduzirmos essa 

complexa teia e culpar somente os professores.   

 Vejamos a citação abaixo no que diz respeito a esse distanciamento. 

 

 

Embora essa hipótese [de má formação] não possa ser descartada, o que 

surpreende é a ausência gritante da possibilidade de equívocos nas avaliações 

realizadas pelo PNLD. Não é possível que os próprios avaliadores tenham uma 

formação inadequada? Como o avaliador é avaliado? Como é recrutado? A esse 

respeito, o Guia de Livro Didáticos, em várias edições, é extremamente lacônico 

(MUNAKATA, [entre 1995 e 2014], p. 93).  
 

 

Dito isso, percebemos a importância de entender o estudo do Livro Didático como 

uma fonte complexa, e, além disso, como diz (BITTENCOURT, 2011), é um objeto de muitas 

“facetas”, logo não podemos analisá-lo sem perceber suas relações com mercado, com as 

políticas educacionais, como veículo portador de um sistema de valores, além disso, como um 

suporte pedagógico. Ademais, para além dessas questões também devemos percebê-lo no 

sentido que envolve diversos sujeitos no seu processo tanto de fabricação, como de consumo, 

(BITTENCOURT, 2013). 

 

 

A análise da produção do livro didático também traz à tona a diversidade 

dos sujeitos que dela participam: autores, editores de texto, editores de arte, 

redatores, preparadores de texto e revisores, leitores críticos, consultores, pessoal de 

publicidade e marketing, divulgadores e etc. (MUNAKATA, 2012, p. 187).  

 

 

Partindo de todas essas questões iremos fazer uma abordagem dos Livros Didáticos com 

um “olhar genderificado”, isto é, observar este material a partir de indagações que se orientam 

no sentido de observar a produção das diferenças entre os sexos desde os manuais didáticos. 

A proposta aqui consiste em realizar um estudo desses materiais no sentido de percebê-los 

para além de sua condição de fonte, mas entendendo os diversos agentes que interpassam sua 

criação e distribuição, quase que propondo o Livro Didático como uma tecnologia de poder 

genderificado. Partindo deste princípio vamos nos ater as questões intrincadas nas relações de 

Gênero dentro dos manuais. Esse estudo será realizado no que compreende o recorte temporal 
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da Idade Média dentro Livro Didático, o propósito será de analisar imagem e texto, 

observando como as diretrizes de Gênero dialogam dentro do Livro didático. Para esta 

abordagem mais empírica destinamos o capítulo três deste trabalho.  

Os estudos e debates sobre o Livro Didático nos últimos trinta anos vêm se 

ampliando. Os pesquisadores do tema como Alan Choppin e Circe Bittencourt mostram a sua 

complexidade e múltiplas “facetas”. Dentre as primeiras dificuldades de se estudar os manuais 

didáticos esta as poucas pesquisas sobre o tema e a sua difícil conceituação.  

Partindo dessa problemática, as reflexões de (BATISTA; GALVÃO, 2009) nos 

apresentam o Livro Didático como um objeto de difícil definição, que deve ser estudado a luz 

de seu tempo, pois este não tem um conceito pronto, por que passou por diversas mutações ao 

longo da história. Assim, a partir das leituras destes autores fica claro que, convencionou-se, 

no século XIX e XX através de uma conceituação feita em 1984 por um grupo de estudiosos 

fixarem o Livro Didático em um suporte por excelência. O livro então passa a ser associado a 

uma forma privilegiada de registro, aonde o impresso foi vinculado a áreas bem delimitadas, 

aonde algumas disciplinas faziam parte, e a História constituiu-se uma dessas ciências (p.13).  

Porém, dentro dessa complexidade de conceituar os autores nos mostram que tanto 

no presente, ou em um futuro próximo esse conceito vem se ampliando. Sendo assim, trazem 

os diversos suportes que abarcam os materiais didáticos. Para estes dois autores o suporte 

Livro didático se constitui também em: 

 

 

[...] imagem digital presa a uma tela de computador. Se ainda, da mobilidade do 

presente movemos os olhos para o passado o “livro didático” é também tabela, 

translado, folheto, já que materiais destinados ou adequados á instrução; é também – 

como apontam estudos - um conjunto de manuscritos, como cartas pessoais e 

documentos de cartório, [...], e, por fim, livro de doutrina cristã, gramática, 

exemplares da constituição, cartazes com diferentes combinações de sílabas e [etc.] 

(BATISTA; GALVÃO, 2009, p. 13-4).  

 

Entendo os diferentes suportes que podem constituir-se no Livro Didático, e que ao 

longo dos anos ele foi se articulando com diversos fatores intrínsecos às metodologias 

empregadas pelos professores na sua prática diária. Porém, o meu aporte teórico será baseado 

na autora (BITTENCOURT, 2011) onde no livro “Ensino de História Fundamentos e 

Métodos” a autora nos traz uma divisão bem delimitada do que seriam os diversos materiais 

didáticos. Como minha pesquisa utiliza esses manuais na contemporaneidade e seu suporte 

esta fixado pelas normas do PNLD, não me ative a esclarecimentos profundos sobre os 
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conceitos ao longo do tempo. Porém, compreendo o Livro Didático como objeto complexo 

que adquire diversos suportes.  

 A autora Circe Bittencourt divide estes materiais em duas categorias: os que ela 

denomina como Suportes Informativos e Documentos. 

Para a autora “suportes informativos, correspondem a todo discurso com intenção de 

comunicar elementos do saber das disciplinas escolares (BITTENCOURT, 2011, p. 296)”. 

Também dizem respeito a todos aqueles materiais que já no seu processo de criação são 

pensados diretamente para a escola como material pedagógico. Seu vocabulário obedece a 

uma linguagem própria que se ajusta a questões de idade, onde devem seguir uma 

conformidade pedagógica segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Circe 

Bittencourt diz que esses materiais fazem parte da indústria cultural e veem na escola seu 

principal mercado consumidor. Então, esses suportes informativos são: todas as publicações 

de Livros Didáticos e paradidáticos, atlas, dicionários, apostilas, cadernos, além das 

produções de vídeos, CDs, DVDs, assim como materiais de computador (CD-ROMs, jogos, 

etc.).   

Já os Documentos, encaixam-se em outro grupo de materiais didáticos. Pertencem a 

todo o conjunto de signos, visuais ou textuais, que foram ou são produzidos em uma 

perspectiva que não a mesma dos saberes das disciplinas escolares, e foram posteriormente 

incorporados pelos professores com uma finalidade pedagógica em suas aulas.  

Esses documentos não foram produzidos com intenção de pertencerem ao espaço 

escolar, porém, passaram a pertencer ao universo escolar pelo fenômeno da ressignificação. 

Seu objetivo era de atingir um público mais amplo e diversificado, porém acabou sendo 

inserido nas atividades escolares. 

 Então o que seriam esses Documentos? Eles não são produzidos necessariamente 

pela indústria cultural, e comportam aqueles suportes como disse acima que não tem como 

destino específico à escola. “São contos, lendas, filmes de ficção ou documentários 

televisivos, músicas, poemas, pinturas, artigos de jornal ou revistas, leis, cartas, romances” 

etc., toda sorte de documentos produzidos para um público mais amplo e incorporado pelo 

professor a suas aulas (BITTENCOURT, 2011, p. 297).   
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O conceito de Livro Didático utilizado neste artigo então baseia-se nas normas do 

PNLD e segundo a conceituação da autora (BITTENCOURT, 2011). A pesquisa esta inserida 

em um período no qual os livros devem estar articulados a um padrão de suporte para serem 

aceitos pelo Programa do Livro Didático, sendo assim nosso suporte será preferencialmente o 

que a autora Circe Bittencourt chama de suportes informativos. 

Para além dessas questões também é importante deixar claro que a presente pesquisa 

se preocupa em usar o Livro Didático não só como fonte, mas também como objeto de 

pesquisa
14

. Então nossa abordagem parte não só da análise dos conteúdos, mas da 

materialidade do livro. Nas palavras de (BATISTA; GALVÂO, 2009) seria pensar o livro 

“primeiro [...] nas suas várias dimensões – seu processo de produção sua circulação e uso, 

seus efeitos, integrar, em segundo lugar, na análise dos conteúdos formativos dos livros, os 

procedimentos retórico-discursivos [...] (p. 17)”.  

 

4.4 Materiais Didáticos Reflexões de um Controle Curricular  

 

 

“Certamente, o livro de classe pode ser - e é quase sempre - vetor de uma certa 

idéia (SIC) nacional, e mesmo de um nacionalismo exagerado (CHOPPIN, 2011, p. 16)”.   

 

O Livro Didático subscrito e proposto pelos currículos educacionais, reflete a 

presença do Estado diretamente ao longo de sua existência. Isso significa que a sua elaboração 

deve estar em conformidade com os parâmetros impostos pelas políticas para a educação. 

Juntamente com essas questões precisamos ter atenção nos manuais no que se refere a 

“dimensões técnicas e pedagógicas, [...] o livro didático precisa ser entendido como veículo de 

um sistema de valores, de ideologias, de uma cultura de determinada época e de determinada 

sociedade (BITTENCOURT, 2011, p. 301-02)”. [Grifos da autora] 

Como já explicitado os materiais didáticos, aqueles que aqui denominamos de 

suportes informativos, sempre estiveram ligados aos planos educacionais, ou a normatizações 

do Estado. Portanto, em quase toda a sua trajetória esteve sobre o julgo de agentes do poder, 

                                                           
14

 BATISTA, Antônio Augusto Gomes; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Livros Escolares de Leitura no 

Brasil: elementos para uma história. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009. 
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logo estes matérias formaram uma espécie de ferramenta para o controle do ensino, assim 

refletindo diretamente nos currículos educacionais. 

Circe Bittencourt nos proporciona em suas reflexões possíveis explicações sobre 

quais desculpas isso se manteve e perdurou até os dias de hoje. Uma delas versa sobre a 

mesma tese que paira sobre os problemas da educação: a culpa é dos professores que são mal 

formados e despreparados para escolher ou preparar um material adequado. Daí a autora traz 

muito das reflexões de Apple que diz que a conjuntura das condições de trabalho nas Escolas 

favorece para que isso ocorra, gerando uma cultura como diz o autor de “mercantilização do 

ensino”, transformando cada vez mais o espaço escolar em um mercado promissor para as 

editoras (indústria cultural). Isso se reflete com a oferta de materiais segundo ele que são 

verdadeiros “pacotes educacionais (p. 298)”. Esse processo bestializa o tão massacrado 

professor, culpando-lhe por todos os péssimos resultados da educação, quando estes sequer 

conseguem tempo para preparar suas aulas, passado isso, o Livro Didático torna-se um 

gigante facilitador dos seus dias corridos e crivados de aulas, uma a traz da outra 

(BITTENCOURT, 2011). 

Entendo que o livro não pode ser usado como muleta, mas que na atual conjuntura do 

professorado brasileiro no quesito tempo e suportes informativos, o Livro Didático torna-se 

de fundamental importância. Esses materiais estão cheios de imagens, de textos, exercícios, 

esquemas, etc., um aparato riquíssimo para os professores trabalharem em aula. Porém, 

sabemos que os livros têm diversos problemas, e que não há o livro de classe perfeito, e em 

minha opinião não deve haver mesmo, pois aí sim estaríamos formando “reprodutores” de um 

único modelo educacional. A pesquisa não se ocupa de defender os professores, nem colocá-

los em uma condição de “coitadinhos”, mas de refletir e problematizar toda essa complexa 

teia que é a Escola e seus materiais didáticos, assim como os sujeitos que dela participam.  

O Livro Didático se torna ferramenta interessante quando o professor consegue usá-

lo de forma a questionar as possíveis normatividades ou seus silêncios, pode se tornar fonte 

rica, além de aproximar realidades que talvez os educandos nunca vão presenciar. Ademais é 

interessante por que faz com que o professor no nosso caso o de História consiga transformar 

o abstrato em algo palpável ao entendimento de seus educandos. Aproxima através de 

diversos aparatos que compõem o livro os seus educandos dos processos históricos, que na 

grande maioria das vezes requerem um pouco de abstração para que se entenda.  
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Mal visto, e ao mesmo tempo muito usado pelos professores e alunos, o livro de 

classe é objeto complexo, complexo por que é mais que um depositário de conteúdos, 

complexo por que envolve uma lógica de mercado e consequentemente esta embebido de 

poder, ideologia, estereótipos, modos do autor e os sujeitos que os constrói enxergarem o 

mundo ou a sociedade que estão inseridos.  

O Livro Didático expressa muito mais de seu tempo, que propriamente as culturas 

que ele esta tentando retratar. Por isso, é dever do professor tentar utilizá-lo de forma crítica e 

não passivamente. Ensinar seus educandos a refletirem sobre as realidades e estereótipos 

representados nos manuais, sem sombra de dúvida faz com que o desenvolvimento desses 

educandos seja muito mais rico e produtivo. O livro não carrega verdades, e ensinar os 

educandos a criticá-lo talvez seja o maior papel do professor em sala de aula, tirar o alunado 

da condição de passivos perante aos conhecimentos que lhe chegam as “mãos”. A autonomia 

dos educandos deve ser inflamada pelos professores, e é um dos pontos mais batidos pelos 

PCN‟s.  

A partir da revisão bibliográfica realizada entendemos os Livros Didáticos como 

materiais complexões que são e, além disto, importante salientar que compactuamos das 

ideias dos autores Circe Bittencourt e de Alan Choppin quando dizem que estes além de 

complexos adquirem várias “facetas”. O próximo capitulo analisa o livro de forma a 

problematizarmos nosso material empírico, sem esquecermos essa teia de complexas variáveis 

na qual ele está inserido.  
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Capítulo III 

 

 

 

OS LIVROS DIDÁTICOS: O ENSINO DE HISTÓRIA E UM OLHAR DESDE AS 

RELAÇÕES GÊNERO 

 

 

“Como Janelas da alma, os olhos possibilitam experiências múltiplas, entretanto, é pela 

experiência crítica, por não tomar como dado aquilo que nos chega aos olhos, que é 

possível conquistar um olhar inteligente (MAUAD, 2007, p. 113).” 

 

 

4.1. O Livro Didático de Ensino de História: Ferramenta Pedagógica muito Utilizada 

pelo Professor 

 

Como já foi dito durante os capítulos anteriores o Livro Didático se tornou ao longo 

de sua história um material presente nas aulas de Ensino de História. Assim, percebendo essa 

realidade a pesquisa se ocupa em analisá-lo não só como fonte histórica, mas também como 

objeto de estudo. E este capítulo se destina a fazer uma análise empírica relacionando a parte 

teórica com os dados obtidos através da aproximação desse material.  

A partir das experiências de estágio e projetos de extensão em algumas escolas de 

Pelotas se percebeu a presença efetiva desses materiais didáticos nas aulas dos professores em 

um âmbito geral. Com isso, pensou-se então em analisar esse material que faz parte da rotina 

escolar nas aulas de Ensino de História, a fim de entendermos como as relações de Gênero e o 

feminino estão presentes nesses livros.  

Utilizados como “muletas” ou não, os Livros Didáticos são sem dúvida um dos 

materiais mais usados para auxiliar a aula de história. Presentes desde o inicio das instituições 

escolares, quase sempre tiveram atrelados a vida de educandos e professores. À no mínimo 

dois séculos fazem parte do espaço da sala de aula, e geram juntamente polêmica entre os que 

o tem como salvação da educação, e aqueles que os condenam como fonte de propagação de 

ideologias do Estado e falta de formação adequada dos professores que o utilizam. Polêmicas 
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a parte, o livro de classe pode ser dependendo de como os professores o enxergam um objeto 

de trabalho riquíssimo. Fonte de problematizações de diversos âmbitos, este material pode 

possibilitar que surja a partir de colocações inteligentes novas propostas. Esses debates podem 

partir não só de professores, como devem ser propostos também pelos próprios alunos.   

Entender o Livro de Didático como um material auxiliar a aula de história seria o 

processo mais adequado pensando as diversas interferências que o envolvem, tê-lo como 

verdade absoluta e única fonte de pesquisa pode ser um problema. Porém, entendemos que em 

alguns espaços ele é o único material pedagógico disponível ao professor e educando. 

Partindo dessa especificidade não usá-lo poderá ser um problema ainda maior, pois esse 

professor que renega completamente o livro prepara outros materiais? Se não prepara, a 

situação se torna preocupante.  

Os alunos precisam de um material para estudar em casa, ou quando necessitam fazer 

pesquisa, se o professor não mapear essa ajuda, principalmente nos anos iniciais do ensino 

fundamental, talvez o educando também não procure sanar essa lacuna.  Dito isso, entender as 

necessidades e pensar o espaço escolar também como construtor de materiais é um tanto 

interessante, porém renegá-lo como um todo é problemático.  

Identificando essas peculiaridades do Ensino de História nas escolas a presente 

pesquisa tem como propósito perceber os silêncios dos Livros Didáticos no que se refere às 

Relações de Gênero. Problematizar essas questões no livro poderá nos guiar nas práticas dos 

professores em sala de aula, porém entendemos que para que nossa pesquisa se aproxime mais 

do nosso objeto de análise teríamos que ter incorrido em entrevistas tanto com educandos, 

como com professores, porém, nesse primeiro momento vamos trabalhar com os manuais, 

posteriormente, para pesquisa de mestrado, será feita a ligação dessas discussões teórico-

metodológicas com práticas de docentes e dissentes.  

Seguindo a perspectiva que os professores usam bastante o Livro Didático Ana 

Maria Monteiro expõe a seguinte questão: os livros transpõem a sua importância como 

instrumentos que auxiliam ao ensino/ aprendizagem a um patamar ainda maior, de controle 

dessa aprendizagem. “[...] Os livros passaram a ser cada vez mais reconhecidos e indicados, 

nas políticas educacionais, como documentos de importância estratégica para viabilizar as 

mudanças e melhorias que se fazem necessárias à educação básica dos países em 

desenvolvimento (2009, p. 179)”. Segundo a autora eles acabam tendo maior importância, 

pois atingem diretamente a prática do professor, são instrumentos para além das propostas de 
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inovação no currículo, pois estas normas não são garantias que o professorado siga o 

elaborado pelas políticas educacionais. No entanto, os Livros Didáticos parecem atingir 

diretamente a prática docente, por isso, intervir nesta etapa torna-se mais eficaz para os 

governos.  

Logo, a partir do que já foi explicitado no capítulo dois sobre as normas dos editais, 

este processo de seleção permite que os governos garantam sua autonomia frente aos 

conteúdos e qualidade desses materiais. Assim, fazendo com que mesmo que os professores 

não atinjam por completo os planos curriculares, estes através dos livros acabem cumprindo 

parte do proposto pelas diretrizes curriculares. Logo, percebeu-se que a forma mais eficaz de 

atingir a prática do professorado brasileiro é o Livro Didático, isso é claro, dada as atuais 

conjunturas no que se refere, a carga horária, estrutura escolar e formação desses 

profissionais.  

Partindo desse histórico educacional brasileiro, o presente capítulo fará uma análise 

para que possamos entender como o feminino e as relações de gênero estão expostos nesses 

livros escolares. Busca-se o entendimento de como essas diretrizes curriculares se mostram 

presentes nesses manuais através de um “olhar” genderificado, pois os próprios PCNS (Planos 

Curriculares Nacionais) trazem como enfoque os temas transversais, onde não só as questões 

de Gênero estão expressas, mas outras como sexualidade, etnia e etc. 

 

4.2 O Livro Didático e suas Funções a Partir das Reflexões de Alan Choppin  

 

Choppin nos diz que o Livro Didático é um material complexo e que assume diversas 

funções, seja qual for o nosso interesse nesse material, este representa uma rica oportunidade 

de se investigar sobre diversos aspectos as práticas de ensino. Questões que segundo o autor 

podem estar relacionadas “à educação, à cultura ou às mentalidades, à linguagem às ciências... 

ou ainda a economia do livro, às técnicas de impressão ou a semiologia da imagem 

(CHOPPIN, 2011, p. 13)”. Ele afirma que a nossa relação com os Livros Didáticos se dá 

justamente pela forma como este em algum momento de nossas vidas ocupou espaço 

determinado, seja voltado para o contexto educacional ou não. 
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 O autor divide os livros de classe em quatro funções essenciais (MONTEIRO, 

2009). Quais seriam então suas funções?  

Os Livros Didáticos para Choppin tem como caráter, função referencial: que pode ser 

chamado também de curricular ou programático, desde que existam programas de ensino. 

Esses materiais se tornaram fiéis reprodutores dos programas dos governos, quando se dá a 

concorrência pelos editais isso é mais claramente percebido através das normas implantadas. 

Mas, para, além disso, eles também são depositários de conhecimentos técnicos ou 

habilidades que um grupo social acredita necessário transmitir a sociedade (MONTEIRO, 

2009, p. 186-7). Logo também assumem função instrumental, pois comportam exercícios e 

atividades que proporcionam um melhor aprendizado e facilitam a memorização dos 

processos de aprendizagem, possibilitando que os educandos adquiram competências 

disciplinares ou transversais, ampliando suas análises e as formas de resolução dos problemas 

(MONTEIRO, 2009, p. 187).  

O autor diz ainda que o livro de classe carrega consigo uma função ideológica, 

expõem que esta é uma das mais antigas questões intrincadas no Livro Didático, estes 

propagam um ideal nacional, que “se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de 

identidades, geralmente é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira (MONTEIRO, 

2009, p. 187)”. 

E por fim, o autor coloca que o Livro Didático tem a função documental, este possui 

sem que haja um direcionamento um montante de documentos, tanto textuais, como 

iconográficos propiciando que o educando torne-se capaz de desenvolver condições para 

ampliar sua capacidade de criticidade (MONTEIRO, 2009). 

Partindo das reflexões expostas pelo autor conseguimos perceber essa grande teia 

que interpassa as relações de poder sobre o Livro Didático, pensar essas problemáticas mesmo 

que de uma forma breve se faz necessário para entender os diversos acontecimentos que 

implicam no caminhar deste material até que este possa ser utilizado na escola.  

Compreendendo este objeto dentro desse complexo emaranhado de fatores, nosso 

propósito agora será de observar através das questões encontradas e investigadas nestes livros 

as representações do feminino e do Gênero, entendendo esta categoria de análise como uma 
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lente que nos permite observar as tensões de poder produzidas pelas diferenças sociais entre 

os sexos. 

 

4.3 A Iconografia e o Texto Escrito nos Livros Didáticos: Um Diálogo Desencontrado

  

 O texto não é a única forma pedagógica a abordar nas aulas de história, muito pelo 

contrário existem diversas maneiras de estimular não só o processo de aprendizagem, como o 

criativo. Um bom exemplo seriam as imagens: estas proporcionam uma aproximação do 

alunado com os fatos históricos, tornando-se aparato indispensável para que o educando 

conheça hábitos não mais utilizados em nossa sociedade. Logo, aproximando-os dos tempos 

históricos e tornando o entendimento mais fácil, isso se torna importante principalmente 

quando se esta falando de acontecimentos muito recuados no tempo.  

Mesmo que o texto seja algo priorizado não só nos Livros Didáticos, mas nas 

produções literárias no geral, percebemos que a inserção das imagens vem aumentando. Até 

os anos 1970, elas tinham um caráter mais positivista, representavam os grandes feitos, 

pessoas das classes predominantes e principalmente era uma propagadora do civismo, de um 

nacionalismo exacerbado. Porém, com o surgimento da Escola Nova, percebe-se um avanço e 

as imagens começam a entoar as prerrogativas da história problema, tornando-as assim base 

de problematizações ricas e ampliando as abordagens em sala de aula (MONTEIRO, 2009).  

Nesse contexto, e principalmente pós anos 1980, as imagens passam paulatinamente 

a serem mais elaboradas e começam a intercalar discussões juntamente com os textos. Por 

muito tempo os recursos iconográficos foram pouco explorados, ou de certa forma mal 

explorados, hoje estão nos Livros Didáticos com objetivo de tornar o aprendizado mais 

próximo do alunado, e não como um “tapa buraco” no projeto gráfico do livro. 

 As imagens estão presentes nos Livros Didáticos, na atualidade elas algumas vezes 

concorrem com o texto, mas, por muito tempo e, em alguns livros ainda hoje, estão 

representadas de forma deslocada do que se esta abordando, ou de forma que não proporciona 

a construção do conhecimento. Não são simples instrumentos para colorir o livro ou ocupar 

espaços vazios. Estão presentes, ou pelo menos deveriam estar, com intuito de estreitar uma 

relação com o texto. Ademais, é uma forma de aplicar os conhecimentos das disciplinas 

específicas voltando a produção do conhecimento dos educandos para outra forma de 
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aprendizagem que não a do texto escrito. Entendemos a importância da produção textual, mas 

problematizamos o espaço da imagem também, e quando se usa imagem não quer dizer que se 

esteja renegando os textos escritos, mas ampliando o “leque” de formas de trabalhar conceitos 

e tempos históricos em sala de aula, estimulando diferentes habilidades da aprendizagem do 

aluno. Portanto, estas aulas, tendem a tornarem-se mais dinâmicas e proporcionam aos 

educandos uma aproximação com a alfabetização de imagens.  

Dada a importância das imagens para a ampliação do aprendizado dos educando, e 

devido a sua presença nos Livros Didáticos vamos analisar texto e imagem dentro dos livros 

arrolados ao longo da pesquisa. O intuito é não perder de vista esses dois mecanismos, texto e 

imagem.  

Assim, o PNLD através da avaliação dos livros escolares lança nos editais as normas 

para que estes livros se enquadrem nas diretrizes elaboradas para a educação. Por isso, para 

que estes não sejam recusados é preciso que se estabeleça um diálogo com as normas 

colocadas pelo programa do Livro Didático, e um dos quesitos de avaliação são as imagens. 

Vejamos a tabela abaixo onde constam os critérios do edital do PNLD 2014.  

 

Tabela 1.  (Conformidades para as imagens dentro dos Livros Didáticos segundo edital 

do PNLD, 2014).  

 

Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

pedagógicos da coleção 
 

 

A proposta didático-pedagógica de uma coleção deve traduzir-se em um projeto gráfico-

editorial compatível com suas opções teórico-metodológicas, considerando-se, dentre outros 

aspectos, a faixa etária e o nível de escolaridade a que se destina.  

 

Quanto às ilustrações, devem: 

 
 

1. Ser adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas; 

  

 

2. Quando o objetivo for informar, devem ser claras, precisas e de fácil compreensão;  

 

3. Reproduzir adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade 

social e cultural do país;  
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4. No caso de ilustrações de caráter científico, indicar a proporção dos objetos ou seres 

representados;  

 

 

5. Estar acompanhadas dos respectivos créditos e da clara identificação dos locais de custódia (local 

onde estão acervos cuja imagem está sendo utilizada na publicação); 

 

 

6. Trazer títulos, fontes e datas, no caso de gráficos e tabelas;  

 
 

7. No caso de mapas e imagens similares, apresentar legendas em conformidade com as 

convenções cartográficas;  

 

 

Fonte: Edital do PNLD, 2014, p. 58.  

 

Há todo um cuidado com as imagens e como elas devem aparecer nos Livros, porém 

por mais que os editais e os próprios PCN‟s tenham indicações das diretrizes os critérios de 

avaliação apesar de partir de um amontoado de normas estão sobre o julgo da subjetividade de 

cada avaliador, e principalmente como este avaliador enxerga essas questões vinculadas ao 

ensino.  

Por conta disso, ainda percebemos livros com imagens desconectadas e fora de 

contexto. Essas questões apareceram com mais frequência nos livros com data de publicações 

mais antigas. Porém, os que comportam publicações atuais não destoaram muito dessa 

análise.  

Percebeu-se durante o processo de coleta de dados que os livros atuais trazem mais 

discussões sobre as questões de gênero e sobre os temas transversais, mas de uma forma bem 

pontual e sistemática. Essas informações aparecem geralmente em caixas boxs, ou em meia 

página de livro. Entender que estes temas estão inseridos muitas vezes por conta de leis que os 

amparam nos faz refletir sobre vários aspectos sociais envolvendo nossa sociedade. Por 

exemplo, a lei 11. 645 de 10 de março de 2008 que regulamenta que os “estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena”. Então os Livros Didáticos posteriores a esta data 

só serão aceitos após enquadrarem-se a esta norma, por isso, que quando se analisa os livros 

devemos compreendê-los a partir de seu tempo histórico, para não cometermos equívocos ao 

dizer que uma coleção ou outra se preocupa com estas questões sociais, quando muitas vezes 
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essas abordagens se dão pela imposição da norma. Será que se não houvesse, a lei os 

obrigando esses respectivos profissionais que fazem o livro se preocupariam com essas 

questões? É difícil afirmarmos qualquer coisa que seja sobre isso, mas, de qualquer forma, 

fica a reflexão para que pensemos sobre! 

Perceber os Livros Didáticos em sua materialidade nos faz pensar sobre diversos 

âmbitos, pois muitos são os aparatos que os atravessam tanto de leis, sejam elas educacionais 

ou não. Como também questões ideológicas de quem o faz e, além disto, próprio ritmo do 

mercado, tudo isso tem influência direta sobre nosso objeto e fonte. Os Livros são produzidos 

para emanar uma respectiva visão de mundo, os contextos que os amarram são 

importantíssimos e devem ser analisados, pois influenciam diretamente na prática de 

educandos e professores. 

 

4.4 Imagem e Texto: Problematizações a Partir de Fragmentos dos Livros Didáticos 

 

A imagem pode ser problematizada de várias formas, assim como outras ferramentas 

visuais como a fotografia, a pintura e o próprio cinema. Estes materiais possibilitam que os 

conceitos históricos, assim como a noção de tempo extremamente abstrata, possam ser mais 

facilmente compreendidos. 

 

Não é de hoje que as imagens visuais servem tanto para educar quanto 

para instruir. Na tradição pictórica ocidental, em um primeiro sentido, integram um 

conjunto de representações sociais, através da educação do olhar, definem maneiras 

de ser e agir, projetando ideias, gostos, valores estéticos e morais. Compõem, hoje, 

catálogo da visualidade contemporânea veiculada pela mídia impressa, televisiva, 

fílmica e virtual (MAUAD, 2007, p.111).  

 

De uma forma ou de outra as várias civilizações se utilizaram das imagens de uma 

forma pedagógica. Na Idade Média, por exemplo, elas tinham a função de instruir os fiéis 

sobre as condutas comportamentais segundo as leis divinas. Muito usada também pelo fato 

que a maioria da população não dominava a escrita e a leitura. Sendo assim, a imagem foi 

outra forma de doutrinar não só os corpos, mas a mente dos indivíduos desta sociedade.  
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Distintos foram os usos de imagens ao longo da história, atualmente não são 

diferentes, desde as propagandas, as salas de aulas as imagens são diariamente pautadas e 

compõem todos os nossos espaços de convivências, seja este a escola ou não, vivemos um 

tempo no qual o texto imagético se impõe. Por conta disso, entender o seu funcionamento 

dentro dos livros é o que ao longo deste trabalho vem sendo explorado.  

Nos livros analisados nosso objetivo foi perceber como esta relação texto versos 

imagem se apresenta nos Livros Didáticos. Como essa composição foi explorada pelas 

coleções analisadas, sempre nos aproximando das Relações de Gênero que no caso da 

presente pesquisa comporta o “filtro de análise”.  

O primeiro passo foi delegado a analisar os livros escolhidos de forma quantitativa. 

Nessa etapa foi levantado os dado referentes a quantidade de imagens representando o 

feminino e as Relações de Gênero que continham nestes livros. A partir daí em seguida a 

mesma abordagem foi feita com as caixas boxs. Vejamos na tabela abaixo os resultados 

obtidos nos dez livros pesquisados.  

 

Tabela 2. (Dados dos livros no todo)  

Livro Didático Ano 

Editora 

Número de 

Páginas 

Imagem Box 

História Memória Viva: da Pré História a 

Idade Média 

 

 

1996 

Scipione 

 

152 

 

14 

 

00 

História e Vida: da Pré- História à Idade 

Média 

1997 

Ática 

224 21 04 

Saber e Fazer História 1999 

Saraiva 

160 27 01 

História: Série Novo Ensino Médio 2003 

Ática 

296 15 00 

História das Cavernas ao Terceiro Milênio: 

das Origens da Humanidade à Reforma 

Religiosa na Europa 

 

2005 

Moderna 

192 12 03 

Projeto Araribá: História 2007 

Moderna 

248 40 06 

Saber e Fazer História: História Geral e do 

Brasil.  

2009 

Saraiva 

272 12 00 

Jornada.hist: História 2012 

Saraiva 

288 35 01 

Conexões com a História: das origens do 2013 256 24 04 
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homem à conquista do Novo Mundo 

 

Moderna 

História Geral e do Brasil 2014 

Scipione 

344 21 04 

 

A partir desses dados ficou bem claro o quanto são poucas as imagens referentes as 

Relações de Gênero nos Livros Didáticos, mesmo os livros que contém mais páginas essa 

quantidade é extremamente pequena. Porém acabam se sobressaindo na maioria das vezes, em 

relação aos mais antigos.  

Com o levantamento dos dados percebemos que os livros com datação mais atuais 

são os que contem mais número de páginas, de imagens e box. Os livros mais antigos 

comprovam o que a nossa bibliografia vem explicitando frente ao avanço dos Livros 

Didáticos nos últimos anos. Esses livros antigos além de conterem poucas imagens e em 

alguns casos nenhum box, são muito resumidos, com papel de pouca qualidade e uma 

produção gráfica bem simples. Porém, um detalhe interessante é o grande número de mapas 

que possuem os capítulos, estes mapas são um exemplo perfeito de imagem bem colocada 

junto ao texto, pois aparecem com vários dados complementares que os explicam, sem que o 

aluno dependa diretamente de uma explicação dos professores.  

Observemos agora os mesmos dados só que referente aos capítulos destinados à 

análise qualitativa (que compreendem ao recorte temporal da Idade Media). No livro todo, os 

dados já são escassos, quando nos dedicamos a recortar mais nosso foco de pesquisa dentro 

do Livro Didático esses dados se tornam ainda mais reduzidos.  

 

Tabela 3. (Dados dos livros no capítulo de História Medieval)  

Livro Didático Ano 

Editora 

Número de 

Páginas 

Imagem Box 

História Memória Viva: da Pré História a 

Idade Média 

 

1996 

Scipione 

 

53 

 

04 

 

00 

História e Vida: da Pré- História à Idade 

Média 

 

1997 

Ática 

25 05 01 

Saber e Fazer História 

 

 

1999 

Saraiva 

43 02 01 

História: série novo Ensino Médio 2003 53 00 00 
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Ática 

História das Cavernas ao Terceiro Milênio: 

das Origens da Humanidade à Reforma 

Religiosa na Europa 

 

2005 

Moderna 

44 03 04 

Projeto Araribá: história 2007 

Moderna 

85 03 02 

Saber e Fazer História: História Geral e do 

Brasil.  

 

2009 

Saraiva 

272 04 00 

Jornada.hist: História 2012 

Saraiva 

84 07 00 

Conexões com a História: das Origens do 

Homem à Conquista do Novo Mundo 

 

2013 

Moderna 

63 08 04 

História Geral e do Brasil 2014 

Scipione 

64 04 01 

 

Logo, é visível com os dados dos capítulos específicos, que os números 

independentemente das obras mais antigas ou das mais novas não oscilam, muito pelo 

contrário eles se mantêm. Diferentemente do que acontece com a obra no todo. 

Percebendo isso, o foco agora será problematizar esses dados e confrontá-los com o 

interior dos capítulos destinados ao problema de pesquisa.  

Em todos os livros analisados o espaço para o feminino e suas relações de Gênero é 

extremamente reduzido. Os textos quase não mencionam as mulheres e sua relação em 

sociedade, quando mencionam é de forma breve e pontual.  

É difícil encontrar livros que deleguem um espaço dentro do corpo do texto para 

mostrar que as mulheres fizeram parte da sociedade medieval, e, que também foram sujeitos 

da história. Quando são referenciadas nesses textos estão em caixas box, e de uma forma 

tímida, pouco aprofundada e na grande parte das vezes estão ligadas sempre a mesma 

temática. Mesmo quando trocamos de livros percebemos o feminino sempre ou quase sempre 

ligado à virgem, ao casamento, à heroína, e, em alguns casos, estão associadas à arte, onde 

aparecem representadas em quadros ou esculturas.  

Outro detalhe interessante é que essas mulheres raramente estão sozinhas nas 

imagens, aparecem sempre acompanhadas de seus esposos, pais ou irmãos. No entanto, 

quando estão sozinhas é na forma da Virgem Maria ou em obras de arte como a da Mona Lise 

e etc.  
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As rainhas e as heroínas são os modelos mais frequentes dos editores de Livros 

Didáticos, dificilmente não aparecem. Mas uma das mulheres mais representadas nos livros 

que tenho observado empiricamente é Joana D‟Arc. Ela esta em boa parte deles. Reparei essa 

mulher como heroína e herética, uma dicotomia constante. Percebeu-se que está ligada a duas 

coisas muito presentes no período medieval, à religião e à Guerra. Essas mulheres que estão 

representadas nos livros estão sempre ligadas a uma ordem da sociedade muito maior do que 

elas representam na realidade. Quando heroína tem um perfil masculino, pois esta vestida e se 

comportando como homem, objeto perfeito para exemplificar aquilo a que temos chamado de 

tensão de gênero, quando o feminino se apresenta ao mundo como protagonista é numa forma 

travestida, imagem acolhida pela sociedade patriarcal em todos os tempos. Quando herética é 

punida, está servindo de exemplo aos fiéis cristãos. Vejam bem, que as mulheres aparecem 

sempre em segundo plano, quase nunca estão como protagonistas da história.  

 As imagens femininas que aparecem nos capítulos e unidades estudados são raras 

como já foi mencionado anteriormente. Mas o mais grave é que essas figuras iconográficas 

dialogam pouquíssimo com o texto, assim como a caixa box. Ficou evidente o seu papel de 

adorno dentro do texto, pois na maioria dos livros analisados as imagens contidas estavam ali 

assim como o box, de forma a enxertar os textos. Vejamos a caixa box abaixo.  
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Imagem 3. (Influência da Rainha Teodora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COTRIM, Gilberto. Saber e Fazer História. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 36. 

 

Essa é uma imagem que aparece em mais de um Livro Didático, possivelmente 

devido a direitos autorais, questão relevante na repetição de algumas imagens utilizadas em 

vários dos livros observados, muitas se repetem ou são reproduzidas através de desenhos. 

Alguns livros do final da década de 1980 e inicio de 1990 trazem várias figuras que foram 

reproduzidas através de desenhos, essa prática acaba barateando as imagens e facilitando a 

sua inserção na produção didática, visto a amplitude de coleções lançadas pelas editoras.  

Analisando o conteúdo do texto e imagem que se encontram dentro de um box, que 

ocupa parte da página deste livro, foi identificado que pouco se explora das relações de 

gênero nessa representação. Apesar de nos mostrar o possível papel de influencia que a 
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imperatriz teria sobre seu marido Justiniano, além de nos permitir pensar as mulheres em 

diferentes espaços de atuação social em relação ao tempo que a imagem busca representar, 

bem como, em relação ao nosso próprio tempo. 

Abordagens rasas permitem que os estereótipos se mantenham, por isso, pensarmos 

como estão dispostos os conteúdos nos Livros Didáticos nos permite refletir sobre estas 

questões. Por exemplo, vários livros que analisados quase sempre fazem as mesmas 

abordagens sobre o feminino, poucos trouxeram fatos que destoavam do que é 

corriqueiramente representado por todos os materiais independente de ser da mesma editora 

ou não.  

No livro de “História Geral e do Brasil”, observamos o feminino ligado 

estreitamente a questões que o estereotipam.  Neste Livro reservou-se um box para falar das 

questões do feminino, através de características bem firmadas como: casamento, a Virgem 

Maria, o amor cortesão, além de mencionar e ligar o trabalho da tecelagem como algo que 

propiciava a ocupação das mulheres, pois o ócio não era permitido às damas, além disso, era 

uma forma também de educar o corpo feminino para quietude e para a delicadeza. Em 

momento algum se problematizou ou se aprofundou algum assunto.  

Este livro apesar de ser um livro atual, não trás muitas problematizações. O autor 

expõem algumas questões, mas como dito anteriormente são explanações breves e sem nem 

um aprofundamento ou ligação das mulheres como partícipes da sociedade em questão.  

Porém, na contramão dessas questões o livro “Jornadas.hist: História” traz questões 

interessantíssimas, fala de Christine de Pisan, considerada, resguardando seu tempo e a 

sociedade da qual era participe, poderíamos pensá-la como uma das primeiras feministas   

assim ela tem sido vista por alguns estudiosos do tema, além de abordar questões das 

mulheres no islamismo e etc. Dos livros analisados este último que tem datação de 2012 me 

parece interessante em alguns aspectos. Vejamos as imagens abaixo.  
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Imagem 4. (Atividades femininas no medievo) 

 

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luísa. Jornada.hist: história. 2ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

Os livros mais atuais na grande maioria comportam discussões que fogem somente 

das questões de casamento, das heroínas, da virgem, não que eles não as mencionem também, 

mas abordam outras discussões juntamente.  

A escrita não foi uma atividade de mulheres, talvez este dado possa nos ajudar a 

pensar os espaços relegados ao feminino ao longo do tempo, o que não significa que elas, não 

tenham tido atuação relevante em vários âmbitos sociais, poucas foram as que protagonizaram 

as profissões ligadas ao saber, a produção do conhecimento foi e ainda continua a ser um 

espaço masculinizado, na realidade foi sempre feita por homens e para os homens. Vejamos a 

citação da estudiosa da História das Mulheres Michelle Perrot, falando sobre o oficio do 

historiador. 
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O “oficio do historiador” é um oficio de homens que escrevem a história 

no masculino. Os campos que abordam são os da ação e do poder masculino, mesmo 

quando anexam novos territórios. Econômica, a história ignora a mulher 

improdutiva. Social, ela privilegia as classes e negligencia os sexos. Cultural ou 

“mental”, ela fala do homem em geral, tão assexuado quanto a humanidade. 

Celebres – piedosas ou escandalosas –, as mulheres alimentam as crônicas da 

“pequena” história, meras coadjuvantes da história (PERROT, 2010, p. 185).   

 

 

A próxima imagem mostra um pouco das questões que envolveram a história de 

Christine de Pisan. As autoras Maria Luiza Vaz e Silvia Panazzo, fazem várias colocações 

interessantes ao longo do seu livro, e no capítulo destinado a Idade Média, elas não trazem só 

personagens que corriqueiramente aparecem em todos os Livros Didáticos. Parte significativa 

desse material elaborado pelas autoras traz questões novas, que possibilitam problematizações 

interessantes.  

Imagem 5. (Christine de Pisan e a escrita) 

 

Fonte: Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luísa. Jornada.hist: história. 2ª. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 
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No geral os livros não problematizam as questões de gênero, embora, utilizem textos 

escritos e imagéticos ricos em representações das relações sociais entre os sexos. Porém 

quanto mais próximos do tempo presente se mostrem mais receptivos a inclusão desses temas 

caros à História das Mulheres e aos Estudos de Gênero.  

 Se traçarmos uma linha cronológica, em um período de dez anos não percebemos 

muitas mudanças nos manuais, principalmente da metade dos anos noventa até dois mil e 

cinco. Porém, nos últimos anos é notável o investimento em tecnologia voltada para produção 

desses materiais, o que reflete diretamente na sua qualidade. Isso tudo também se dá por conta 

de uma demanda social, logo o interesse dos professores em materiais que abordem esses 

temas exigidos pelos planos, faz com que as editoras lancem materiais cada vez mais 

completos. 

Porém, entendemos os limites do Livro Didático enquanto uma “mercadoria” que 

obedece a critérios de mercado como, por exemplo, os próprios direitos autorais das imagens. 

Assim, como o aparato ideológico e técnico que está contido no processo de criação do Livro 

Didático (BITTENCOR, 2011, p.73). Os critérios formulados através das obrigatoriedades do 

Guia do Livro Didático, nós parece de extrema relevância e de inserção inquestionável.  

Porém, também entendemos a importância do professor, pois cabe a este na maioria 

das vezes a escolha do material utilizado nas suas aulas, e não seria diferente com o Livro 

Didático. “A escolha do Livro é um ato político”, pois sabemos o tão complexo que é essa 

ferramenta de trabalho que esteve e ainda está extremamente presente na vida de professores e 

educandos. Seja como forma de montar seu cronograma de aula ou de aproximação do 

conhecimento mais abstrato, o livro de classe sempre ou quase sempre estiveram vinculados 

as aulas de Ensino de História.  

Circe Bittencourt traz em seu texto “Livros Didáticos Entre textos e Imagens” a 

colaboração das reflexões do historiador Ernest Lavisse no que se refere às imagens. Este 

autor de inúmeras obras didáticas na França, em suas contribuições sobre o tema ele nos diz 

que a imagem serve para o aluno “ver as cenas históricas”, e que este era o objetivo principal 

que as justificava, ele também diz que quanto maior o número de imagens melhor será a 

contribuição para o aprendizado,  

 

[..] pois “as ilustrações concretizam a noção altamente abstrata de tempo histórico, 

ainda diz que as gravuras serviam para facilitar a memorização dos conteúdos. Nesse 
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sentido, as vinhetas ou legendas explicativas, colocadas abaixo de cada ilustração, 

indicavam o que o aluno deveria observar e reforçava a ideia contida no texto (2013, 

p. 75)”. 

   

Na grande maioria dos Livros Didáticos que observei ao longo da pesquisa, e os que 

pude ter acesso através dos meus estágios nas escolas públicas, não percebi uma preocupação 

em integrar imagem texto, salvo alguns exemplares atuais é raro identificarmos esta estrutura 

do livro como tão importante quanto o texto escrito. Os Livros Didáticos são feitos por muitas 

“mãos especializadas”, vários sujeitos estão envolvidos nesse processo, isso por si só já faz 

com que o autor perca um pouco da autonomia sobre o texto. Quanto às imagens muitas vezes 

nem mesmo é o autor que faz a seleção. Como nos diz Roger Chartier “autores não fazem 

livros, e sim os editores, autores escrevem textos”. Por isso, perceber os Livros Didáticos 

como uma mercadoria sujeita as alterações de mercado, é importante para que não se faça 

análises precipitadas, assim como entender o papel do autor dentro dessa produção pode nos 

prevenir de conclusões levianas.  

Por fim, chegamos à conclusão da estrema importância do professor como mediador 

no manuseio do livro em aula. Junto com todas as etapas pela qual passam os Livros 

Didáticos até que estes cheguem ao seu verdadeiro destino que é a mão do educando e de seus 

professores, esse objeto sofre inúmeras intervenções, muitas vezes proporcionando resultados 

finais díspares das propostas pedagógicas das escolas, ou até mesmo contendo sérios 

problemas.  

 Ademais, sabemos que os livros passam pelo crivo de avaliadores do PNLD, mas 

isso não nos garante que todos os descompassos contidos neles possam ser resolvidos. 

Problemas pontuais como distanciamentos culturais, sociais e políticos são recorrentes nos 

manuais. 

Portanto, não esqueçamos que os livros são portadores de uma ideologia, seja ela do 

Estado, pois desde a sua aparição estão ligados às políticas governamentais, ou até mesmo a 

própria ideologia dos produtores desse material. Como produto da indústria cultural o Livro 

Didático diz muito mais sobre o modelo que as sociedades devem ser, do que como ela 

realmente é. Ele expressa signos de seu tempo, por isso, devemos olhá-lo à luz de sua 

contemporaneidade, para que não ocorram distorções anacrônicas (BATISTA; GALVÃO, 

2009). 
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Acreditamos que já tenha ficado clara a complexa ferramenta que o Livro de classe 

se constitui. Perceber as relações de gênero dentro deste é importante, pois permite através 

das rupturas e “avanços” que a história vem sofrendo que seja possível ao professor tratar de 

assuntos tão delicados, como preconceitos étnicos, raciais, xenofobia, Gênero, Sexualidade e 

etc., presentes em nossos tempos e que se refletem em nossos materiais didáticos, a sociedade 

patriarcal da qual somos frutose reflete em sala de aula também através dos materiais 

didáticos e aqui mais uma vez o material humano, o professor, como mediador e 

problematizador destas questões se faz evidente. 

São questões de extrema importância e que estão intricadas nas relações sociais, logo 

estão presentes dentro da escola e dos seus materiais didáticos. Portanto, é papel do professor, 

saber, transformar os silêncios ou as distorções, como o preconceito e a discriminação em um 

suporte didático, para orientar o seu educando em relação às contradições sociais e históricas 

de produção das diferenças sociais, que acabam por nos formar enquanto homens e mulheres, 

conscientes ou não de que somos produtos de uma civilização que se construiu desde as 

diferenças entre homens e mulheres como sendo um superior e o outro inferior, demonstrando 

o quanto esta diferença é construída e não natural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa vimos ainda o quanto assuntos como Gênero e Histórias das 

Mulheres se tornaram algo silenciado nos materiais didáticos e não só neles, na literatura em 

geral. No entanto, nos parece talvez que a expressão certa não seja tornou-se, e sim, pensar no 

processo de silenciamento ao longo da História. As Relações de Gênero nos mostram que o 

feminino esta contido no masculino e vice versa, que ao estudar um estamos estudando o 

outro (SCOTT, 1995). Porém, a literatura escolar necessita muito que revisar seus livros, até 

que estas relações mostrem as omissões da história. Séculos e séculos de invisibilidades e 

silenciamentos para com as mulheres. 

No entanto, tentamos compreender os processos que estão envolvidos e diretamente 

ligados aos Livros Didáticos, logo a discussão se ocupou não só de estudá-lo como fonte 

histórica, mas também como objeto de pesquisa. Levando em consideração as teias que o 

envolvem, percebemos amparados nas contribuições teórico-metodológicas dos estudiosos 

(as) do tema Joan Scott, Alan Choppin e Circe Bettencourt o complexo objeto de pesquisa que 

se constitui os Livros Didáticos, e, além disso, os poucos estudos que delegam um “olhar” sob 

a perspectiva analítica do Gênero.  

Essa relação do feminino em sociedade raramente aparece nos Livros Didáticos, 

quando aparecem é para mostrar a mulher como boa mãe e esposa, no mundo do trabalho, no 

máximo como tecelã, como religiosa dedicada, casta e em alguns momentos como educadora 

de uma parcela de infantes mal educados que deveriam se doutrinar através do galanteio da 

dama, segundo as regras do romance de cavalaria ou pelas normas do amor cortês. Vejamos 

que nada muito além aparece sobre as mulheres, quando atingem um pseudo protagonismo 

estão ligadas à arte ou à religião, sempre cercadas pelo homem único “protagonista da 

história”.  

O Ensino de História nesse contexto torna-se importante para que possamos refletir 

sobre essas questões na produção do Livro Didático à luz dos tempos históricos, mas, não só 

através dele, porém, não se limitando apenas ao Livro Didático, indo além dele, 

compreendendo os vários materiais didáticos elencados ao longo da pesquisa. Entender os 

distanciamentos e aproximações que comportam todos os sujeitos que interferem no 

desenrolar da vida na escola e de seus materiais de ensino, fazem-se de extrema importância a 
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partir do momento que entendemos que não são neutros, logo carregam inúmeros juízos de 

valores, ideologias, representações, preconceitos e projetos de sociedade.  

Visto isso, a pesquisa tomou fôlego no sentido de problematizar esses processos a 

partir do livro de classe, entendendo a importância do Ensino de História para trabalhar essas 

problemáticas. Assim, buscou-se compreender um pouco mais sobre as questões de Gênero 

nos Livros Didáticos, dada as poucas abordagens sobre o assunto na historiografia.  

Neste espaço, ao analisarmos as fontes, percebemos que as questões de Gênero ainda 

precisam ser mais bem problematizadas nos Livros Didáticos, pois os espaços aonde são 

propostas as discussões sobre o feminino no geral estão muito longe de problematizações 

mais densas. Livros distintos, porém textos e imagens praticamente iguais, e o mais grave: 

desconectados entre si. Então poderíamos nos perguntar, caso a editora e autor analisados não 

sejam os mesmos essas questões podem ser distintas? Em alguns casos sim, mas na grande 

maioria não foi o que os dados empíricos revelaram. As editoras oscilam pouco, mas os 

parâmetros das colocações tanto de textos, quanto de imagens são muito similares entre elas. 

No entanto, o que mais influencia dentro das coleções são as leis educacionais e a ferrenha 

disputa editorial, que anda lado a lado com as evoluções tecnológicas dessa área.  

Juntas essas questões interpassam o espaço escolar influenciando diretamente na 

prática dos professores. Entender como essas relações se dão pode nos guiar nas práticas em 

sala de aula. Práticas estas sejam de leituras ou de planejamento de aulas, nos remetem aos 

usos distintos tanto pelos professores, quanto pelos educandos. Assim, a presente pesquisa 

reconhece a importância do Livro Didático nas práticas diárias de parte dos sujeitos que 

compõem o espaço escolar, os livros se constituem em muitas “facetas”, porém renegá-lo 

pode não ser a melhor saída.  

No manuseio das fontes percebeu-se o quão rico este material pode se tornar nas 

aulas de Ensino de História, porém, para que isso ocorra, sua utilização deve ser articulada de 

forma crítica e envolver o educando como construtor do conhecimento. Professor, educando e 

materiais didáticos fazem parte do contexto da aula, e pensar os objetivos de se ensinar 

história é um passo importante para que as aulas tornem-se produto de um processo de 

construção do conhecimento sem que esse espaço seja protagonizado somente pelo professor 

como transmissor do conhecimento.  
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Para quebrar com esse processo entendemos que os Livros Didáticos através das 

imagens e das atividades propostas podem ser um grande aliado dos professores para trabalhar 

as questões não só do feminino como qualquer um dos temas transversais, desde que estes 

possam utilizá-lo de forma a complementar suas aulas, e, para além, do livro busquem outros 

materiais e formas de pesquisa.  

Logo, nessa perspectiva, as imagens são uma ferramenta importante para aproximar 

o conhecimento mais abstrato dos educandos, possibilitando uma aula dinâmica e construtiva. 

Cabe ao professor entender os processos que envolvem seus materiais de trabalho nesse caso 

o Livro Didático, e dentro dos seus limites trabalhar de forma que os educandos constituam o 

conhecimento e que seja algo praticado diariamente nas aulas de história.  

Entende-se os diversos problemas pelo qual a educação vem passando no Brasil, logo 

entender como se constitui as implementações dos planos educacionais se torna de estrema 

valia. O PNLD, por exemplo, é um dos maiores planos de Livros Didáticos do mundo, e 

compreender os por quês dos grandes investimentos nesse plano se faz necessário. Visto que é 

através dos Livros Didáticos que os governos conseguem verdadeiramente implantar as 

transformações curriculares, pois estes são utilizados por parte significativa dos professores. 

Ademais, dedicar parcela dos fundos nacionais nessa respectiva política educacional, torna-se 

justificável pelos órgãos que o gerem. Embora, possa haver um diálogo que confirma o livro 

como possível salvador dos problemas educacionais, sabemos que isso não é verdade, porém, 

é importante salientar que trata-se de um discurso corriqueiro e que se faz muito presente em 

diversos espaços.  

Dito isso, entendo que trabalhar com atividades diferenciadas requer um pouco de 

autonomia dos professores. Trabalhar com imagens, por exemplo, articula vários momentos 

distintos muitas vezes. Dadas às conjunturas de um ensino conteudista que se apresenta 

periodicamente dentro do espaço escolar, pensar atividades que, mais que tornar os alunos 

meros reprodutores, mas sim produtores e sujeitos que produzam conhecimento é sem dúvida 

o maior desafio do professorado. Porém, é dever dos professores conhecer os materiais que 

vão usar com seus educandos, “a escolha do Livro Didático é um ato político”. Sabe-se que a 

educação esta “doente”, logo a escola é um dos seus maiores reflexos, mas não se pode aceitar 

essa realidade. Mais que saber toda história, nossos educandos devem aprender a ser 

autônomos e capazes de caminhar sem a ajuda constante dos professores e aprender a explorar 

os Livros Didáticos seria um ótimo passo nas aulas História.  
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