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Resumo: Os livros didáticos por serem taõ utilizados em quase todas as escolas brasileiras, se 

constituem em um material educacional de grande importância, e fazem parte da construçaõ 

de referências sociais e culturais para os alunos e as alunas. O presente trabalho tem por 

objetivo apresentar uma pesquisa em andamento vinculada a um curso de mestrado, na área 

de educaçaõ. A proposta é analisar os livros didáticos de História, do ensino médio, 

aprovados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) para os anos de 2017 e 2018. 

Baseado em elementos da metodologia de análise de conteúdo e do referencial dos estudos de 

gênero, o objetivo é identificar as representações de gênero de forma interseccional, isto é, 

incorporando as categorias classe e raça, desenvolvidas nos livros. Para isso, faz-se uso de 

elementos tanto quantitativos como qualitativos de investigaçaõ, incorporando na coleta de 

dados e no processo de análise tanto as imagens veiculadas no material como os textos 

apresentados. Através deste estudo, podemos identificar as representações construídas nos 

livros didáticos, para os gêneros, as raças e as classes sociais. Desta maneira, o presente 

trabalho vem a contribuir com novas perspectivas sobre as discussões de gênero, raça e classe 

nos espaços escolares, e também com a própria construçaõ da História como disciplina 

escolar, a partir do mapeamento de como as identidades de gênero são veiculadas nesta 

disciplina.  
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Introdução 

O presente trabalho têm por propósito apresentar aspectos que fazem parte de uma  

pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação (PPGE-FAE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A intenção é 

problematizar as representações de gênero que os livros didáticos carregam, compreendendo 

gênero na sua interseccionalidade com raça e classe social. Aqui demonstraremos a análise de 

um capítulo específico de um livro didático da disciplina de História, aprovado para o PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) 2018, ou seja, o livro em questão esteve disponível 

para que professoras e professores de escolas públicas de todo o Brasil o selecionassem, e o 

mesmo poderá ser utilizado a partir do próximo ano (2018). Neste artigo, o objetivo é 

somente exemplificar a metodologia de pesquisa. Por esta razão, o método de análise se ateve 

à apenas um capitulo de um livro, que foi escolhido por causa de algumas peculiaridades que 

serão expostas no desenvolvimento mais adiante. 

A análise apresentada, tem por propósito exemplificar a pesquisa em andamento, os 

métodos utilizados, assim como o referencial teórico. 

Primeiramente é necessário dizer que os autores são (ou já foram) docentes de História 

e trabalharam com o ensino de história no Ensino Médio, isso aproxima o tema às suas 

práticas profissionais e aos questionamentos que acabamos fazendo, dessa forma 

problematizando o uso do livro.  

Os livros didáticos são objetos educacionais amplamente utilizados por professoras e 

professores em todas as escolas. Através de programas como PNLD, fomentados pelo 

Ministério da Educação, os livros didáticos são disponibilizados em 100% das escolas 

públicas brasileiras. Em alguns casos, em escolas que não possuem bibliotecas ou acesso à 

internet, estes livros se tornam o único material de referência disponível, desta maneira se 
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tornam objetos educacionais importantíssimos na prática diária de professoras e professores 

em todo o Brasil. 

Os livros didáticos são ferramentas didáticas que sofrem críticas por alguns autores. Já 

outros, como Rüsen (2011), chegam a afirmar que “todos os especialistas estão de acordo em 

que o livro didático é a ferramenta mais importante no ensino de história na escola e pelo seu 

significado para a cultura política.” (RÜSEN, 2011 p. 109). 

No que se refere à formação inicial e continuada de professores e professoras, esta 

proposta se sustenta pela necessidade dos/as docentes se apropriarem das representações de 

gênero que os livros didáticos trazem, já que estas se constituem numa importante ferramenta 

de trabalho docente, que fazem uso constantemente desses materiais nos processos de ensino 

aprendizagem que implementam em sua rotina de trabalho. Dessa forma, é inegável que os 

livros didáticos exercem uma importante influência na formação dos e das estudantes, na 

constituição cultural e social dos cidadãos e cidadãs. Sem sombra de dúvidas as 

transformações que ocorrem em nossa sociedade, nos obriga a rever nossos conceitos e 

práticas pedagógicas, para que de alguma forma estas mudanças estejam refletidas nas 

escolas. Dentro de uma perspectiva que visa promover uma educação crítica e inclusiva, 

muitos aspecto educacionais precisam urgentemente serem avaliados e transformados. 

Dentro da realidade brasileira, precisamos reconhecer que os livros didáticos são 

amplamente utilizados. Já que os livros didáticos (em especial os de História, caso aqui 

analisado) adquiriram tamanha importância nas salas de aula, precisamos nos perguntar: será 

que o que está sendo transmitido pelos livros didáticos têm representado aqueles para os quais 

ele ensina? Será que todas e todos conseguem se enxergar nos livros didáticos? Como os 

livros didáticos representam os gêneros, as diferentes raças e as classes? Em que situações são 

representados estes grupos? Existe uma preocupação em problematizar estas questões? Existe 

a preocupação em promover condições de igualdades? A auto estima destes grupos é 

respeitada? 

Para tentar responder estas perguntas ou pelo menos iniciarmos uma discussão sobre 
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este assunto usamos como base teórica os estudos de gênero, com ênfase em autoras e autores 

que se preocupam com a intersecção entre gênero, raça e classe. Como metodologia para a 

análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo e para melhor ilustrar os resultados são 

utilizados elementos tanto qualitativos como quantitativos. 

Aqui há interesse pelas abordagens de gênero que são apresentadas nos livros 

didáticos, incluindo as imagens e os textos escritos constantes no material. Conforme Franco 

(2012), compreendemos que o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela 

oral, escrita, documental, figurativa, etc., percebendo a mesma como elementos que 

expressam as representações sociais, na qualidade de elaborações mentais construídas 

socialmente, numa relação que se dá na história da humanidade e que tem implicações na vida 

cotidiana, influenciando diretamente os comportamentos. Dessa forma, a análise de conteúdo 

 

[...] assenta-se, nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 

expressão da existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e 

desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre 

linguagem, pensamento e ação. (FRANCO, 2012, p. 13) 

 

Devemos entender então que aquilo que está representado nos livros didáticos e a 

forma como está representado traz consigo uma série de significações. Atualmente existem 

áreas do conhecimento que se debruçam sobre este tema.  

“As áreas da Linguística e também de Linguística Aplicada têm atualmente dado 

grande espaço para os estudos sobre identidade, em especial por reconhecerem a 

importância de que a maneira como as pessoas têm sido posicionadas no mundo 

social não é algo neutro ou abstrato, mas envolvido em redes de poder que dão 

acesso a seus direitos ou os embargam.” (MASTRELLA-de-ANDRADE e 

RODRIGUES, 2014. p. 143) 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é um programa do Ministério da 

Educação do governo brasileiro, que têm por objetivo comprar e distribuir livros didáticos 
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para todas as escolas públicas brasileiras. Programas de compras e distribuição de livros 

didáticos no Brasil, por parte do governo existem desde 19373. Ao longo dos anos estes 

programas passaram por reformulações até chegar ao modelo atual, instituído no início da 

década de 2000. É financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e é divido em três ciclos (Ensino Fundamental- séries iniciais; Ensino Fundamental – 

séries finais e Ensino Médio), cada ciclo têm a duração de três anos, ou seja, os livros 

comprados precisam durar três anos. 

A cada três anos é realizada um processo licitatório, em que são chamadas as editoras 

a apresentarem livros, que são avaliados e se forem aprovados, estão aptos a serem comprados 

pelo Ministério da Educação, que por sua vez os distribuí a todas as escolas públicas 

brasileiras4. Os editais ao longo do tempo foram sendo modificados, atendendo 

reinvindicações dos movimentos sociais. Ao longo do tempo foram sendo colocadas 

exigências de respeitos e promoção de igualdade neste materiais didáticos que precisaram 

estar em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica5, 

como as que apresentamos abaixo: 

1.1.1. promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação 

em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, reforçando sua visibilidade e 

protagonismo social; 

 1.1.2. abordar a temática de gênero, visando à construção de uma sociedade não-

sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à homo e 

transfobia;  

1.1.3. proporcionar o debate acerca dos compromissos contemporâneos de 

superação de toda forma de violência, com especial atenção para o compromisso 

educacional com a agenda da não-violência contra a mulher;  

 

3 CASSIANO, 2013 
4  Fonte http:// http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/ acesso em 13/11/2017 
5 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB Nº 7/2010 Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Brasília, Ministério da Educação, 2013. 
 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/
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1.1.4. promover a educação e cultura em direitos humanos, afirmando os direitos de 

crianças e adolescentes, bem como o conhecimento e vivência dos princípios 

afirmados no Estatuto do Idoso;  

1.1.5. incentivar a ação pedagógica voltada para o respeito e valorização da 

diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e da cidadania, apoiando práticas 

pedagógicas democráticas e o exercício do respeito e da tolerância;  

1.1.6. promover positivamente a imagem de afrodescendentes e dos povos do 

campo, considerando sua participação e protagonismo em diferentes trabalhos, 

profissões e espaços de poder;  

1.1.7. promover positivamente a cultura e história afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações, 

conhecimentos, formas de participação social e saberes sociocientíficos, 

considerando seus direitos e sua participação em diferentes processos históricos que 

marcaram a construção do Brasil, valorizando as diferenças culturais em nossa 

sociedade multicultural; 

 1.1.8. abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da 

discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade 

antirracista, solidária, justa e igualitária.” (BRASIL, 2015) 

Como podemos ver, neste edital de 2015, está claramente colocadas as preocupações 

em relação aos temas de gênero e de raça. Além disso também é exigido que os livros 

problematizem sobre o tema, e que principalmente também contribuam para a promoção de 

uma imagem positiva em relação as mulheres, afrodescendentes e descendente de povos 

indígenas. Ou seja, que sejam problematizadas estas questões nos próprios livros. Antes de 

serem colocados para escolha das professoras e professores, eles passam por uma avaliação 

do Ministério da Educação, realizada com o auxílio de universidades brasileiras, que indica 

quais coleções estão aptas a serem escolhidas pelos professores. Como veremos, mesmo 

passando por esta avaliação alguns livros atentam contra alguns preceitos estabelecidos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. O MEC elabora um guia, no qual 

apresenta todos os livros selecionados de forma resumida.  Após este processo, as coleções 
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aprovadas são envidas para escolha dos professores e posterior compra por parte do MEC. 

Nosso exercício investigativo 

O livro que utilizaremos para demonstrar a metodologia de pesquisa, faz parte de uma 

das treze coleções aprovadas pelo MEC para o PNLD 2018 (Ensino Médio), do componente 

curricular História. O livro foi escolhido por apresentar alguns problemas, na forma como 

apresenta os seus conteúdos, mostrando um certo “desleixo” em relação ao que foi exigido no 

edital e que aqui discutiremos. 

Aqui apresentaremos a análise realizada sobre o capítulo 4 (p.56 à 67), que fala sobre 

o Egito e os Reinos da Núbia, e faz parte do volume 1 (referente ao 1° ano do Ensino Médio) 

do livro de Braick e Mota (2016).  

O capítulo supracitado mostra 42 figuras masculinas e 6 figuras femininas, 

quantitativamente já é possível perceber que a História aqui contada, não “conta” muita coisa 

sobre as mulheres. Como nos diz Viviane Ramalho e Viviane de Melo Resende: 

A ‘dissimulação’, modo de operação da ideologia que estabelece e sustenta relações 

de dominação por meio de sua negação ou ofuscação, pode ser realizada por 

construções simbólicas como deslocamento, eufemização e tropo (2006 p. 50) 

Só é feita referência as mulheres no corpo do texto em dois pontos: um que se refere 

ao fato de que as mulheres também poderiam se tornar sacerdotisas, e em outro onde se faz 

referência as vestimentas egípcias. Apesar da vasta quantidade de imagens disponíveis sobre 

o Egito, imagens sobre os mais variados aspectos da sociedade egípcia, como o papel das 

mulheres por exemplo, não houve muito interesse em explorar melhor estas questões. Mesmo 

sabendo que as mulheres tinham uma participação bastante ativa  na vida social, neste sentido 

o texto não contribuí para a valorização das mulheres, como está previsto no edital. O capítulo 

traz uma caixa de texto, fora do corpo do texto principal, em que se traz a informação de que 

segundo pesquisas recentes, o status social das mulheres era igual ao dos homens no menos 

três faraós mulheres durante o curso da História do Egito Antigo. mas não cita de que forma 
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elas chegaram a esta posição, se enfrentaram resistências, etc. A utilização de negações, 

omissões e até mesmo atenuações acaba por ocultar ou diminuir o papel atribuído às 

mulheres, o que acaba por construir uma imagem secundária sobre o papel das mulheres. Não 

é dada muitas informações sobre estes dois fatos e nem se discute a questão das mulheres. De 

que forma isto ocorreu? Por exemplo.  O fato de haver um local fora do texto principal para as 

mulheres já indica que esta História é secundária ou opcional.  

As representações dos gêneros, desta maneira, acabam mostrando uma separação entre 

funções masculinas e femininas, claramente atribuindo uma Egito e que houveram pelo 

importância maior aos papeis masculinos. Reforça a crença de que homens e mulheres são 

biologicamente distintos e que a relação entre ambos decorre desta distinção (LOURO, 2011, 

p. 24) suas funções. Além disso, soma-se o fato de que mesmo estes fatos terem sido 

colocados em um espaço separado, fora do corpo do texto principal, não foi dada muita 

atenção a eles, foram pouco explorados pelas autoras. Também há uma linha do tempo no 

final do capítulo em que são demonstrados em ordem cronológica, os acontecimentos “mais 

importantes” da História do Egito, onde em nenhum deles aparece algum acontecimento 

envolvendo as mulheres. A linha do tempo é uma espécie de resumo, síntese daquilo que é 

necessário e relevante saber e nesta síntese as mulheres e suas histórias foram excluídas.  

A maneira como o assunto é tratado coloca uma clara divisão entre os gêneros e seus 

papéis. Ele acaba evidenciando a invisibilidade que é atribuída as mulheres, e de certa forma 

mostra que a História é “feita” pelos homens. É preciso percebermos também que os livros 

didáticos acabam representando, ou criando representações, de variadas instituições como 

família, o trabalho, a escola dentre outra (CASAGRANDE, 2005, p. 74–75). Ao não 

discutirmos estes papeis e as transformações que sofreram ao longo do tempo, podemos dizer 

que estamos contribuindo para a continuidade da desigualdade entre homens e mulheres De 

certa forma, é transmitido para meninas e meninos as normas e regras que cada um deve se 

apropriar segundo o seu gênero. Como nos diz Saffioti (1987): 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através da 
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atribuição de distintos papeis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 

categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que 

pode operara mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar 

o homem (SAFFIOTI, 1987, p.8) 

Na parte do capítulo em que fala da Núbia e dos Reinos de Cuxe, em nenhum 

momento é dito que estes reinos e impérios eram negros. Estes foram alguns dos grandes 

reinos da antiguidade, com uma cultura muito rica e um dos primeiros locais do mundo a 

desenvolver formas de escrita próprios. Como forma de valorizar a cultura afro-descendente, 

seria importante que se criassem imagens positivas sobre o continente africano. Afirmar que 

um dos grandes reinos que existiram na antiguidade era um reino negro, poderia contribuir 

com a elevação da auto estima dos alunos afrodescendentes. O que vimos na grande maioria 

das vezes, quando se fala sobre a África é a construção de uma imagem ligada ao processo de 

escravidão iniciado durante o século XIV. Muito poucas vezes a África é ligada a aspectos 

positivos. 

Nesta parte não há nenhuma imagem de pessoas, nesta parte se ressalta a 

invisibilidade que se dá às negras e negros na História. Além disso, o assunto reinas da Núbia 

é tratado com pouquíssima importância, ao contrário de outros livros, neste ele ganhou sequer 

um capítulo próprio, sendo tratado apenas como um apêndice do Antigo Egito. Todo o texto 

trata de relacioná-lo com o Egito, como se somente nestes momentos estes reinos ganhassem 

importância. 

Também chama a atenção o fato de que não é feita nenhuma problematização em 

relação ao processo de escravidão no Egito. Dessa forma, enquanto docente se perde uma 

ótima oportunidade de se realizar um debate em relação da escravidão no Egito e o processo 

de escravidão no Brasil, comparando legislação, situação social e consequências, de que 

forma estes dois processos separados por milhares de anos, contribuíram para a formação de 

suas respectivas sociedades. 

Ainda na parte que fala sobre os reinos da Núbia, um fato muito interessante sobre 
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estes reinos é completamente “subaproveitado”, um acontecimento inédito em todo o mundo 

Antigo. O fato de que durante algum tempo existiram as candaces, que eram rainhas muito 

poderosas. Mas isso é somente citado superficialmente pelo texto e pouco explorado. Aliás 

apenas recentemente começaram a se desenvolver mais pesquisas sobre o tema.  Mas isso é 

somente citado superficialmente pelo texto e pouco explorado. Não é explicado como este 

processo aconteceu e também não são citados nomes de nenhuma destas rainhas. 

Por fim a linha do tempo que existe no final do capítulo, não cita as candaces e 

também é organizado totalmente em função da História do Egito. Ou seja, reforça o fato de 

que a Núbia e os Reinos de Cuxe só se tornam visíveis, dignos de conhecimento, quando 

relacionados ao Egito Antigo e também dando muito ênfase à História política e militar. Aqui 

também podemos dizer que se está transmitindo uma ideia de que os negros não 

desempenharam papeis relevantes, não tiveram protagonismo ao longo dos processos 

históricos. Acabam por perpetuar representações estereotipadas, que acaba, em última 

instância, por gerar preconceito e violência contra as populações afrodescendentes.  

Considerações finais 

Sobre a escola podemos dizer que, 

Ao concebermos a escola como contexto institucional em que práticas sociais são 

não apenas refletidas e reproduzidas, mas constituídas através de todo um conjunto 

de valores refletidos desde o estabelecimento de normas até a escolha de currículos, 

procedimentos de ensino, teorias e materiais didáticos a serem adotados, passamos a 

percebê-la como um lugar onde concepções de classe, etnia, e gênero que circulam 

na sociedade são refletidas e produzidas ou questionadas e transformadas. 

(PEREIRA, 2007) 

Analisar os livros didáticos utilizados nas escolas públicas brasileiras é uma maneira 

de contribuir com as discussões realizadas a cerca de gênero, raça e classe. Contribuir para a 

própria discussão em relação a construção da História, como disciplina escolar.  De que forma 

estas categorias são representadas, se existe a reprodução de estereótipos, se estes assuntos 
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são discutidos e tratados com a devida atenção que merecem na nossa sociedade atual. 

Principalmente se são respeitados os direitos de todas e todos durante os processos 

educacionais. 

Os livros didáticos precisam ser observados a partir dessa ótica. Como percebemos 

neste pequeno exercício investigativo, eles acabam adquirindo um grande poder, dentro dos 

contextos escolares. Apresentam representações de vários aspectos da sociedade, que podem 

contribuir com a formação das identidades dos indivíduos. Neste sentido, tanto os livros 

didáticos como os demais objetos escolares, necessitam serem discutidos também por aquilo 

que eles representam e transmitem. Tão importante quanto as informações transmitidas pelos 

livros didáticos, é a maneira como são transmitidas estas informações. As representações aqui 

criadas acabam por transmitir várias mensagens, algumas explicitas e outras veladas. Mas 

todas estas mensagens acabam chegando às alunas e alunos. 

“Tudo no desenvolvimento cotidiano da relação pedagógica leva a pensar assim. O 

discurso do professor, o conteúdo do livro-texto, a memória ou a capacidade de 

raciocínio do aluno são manifestações de ideias, isto é, de dados e configurações e 

interpretações articuladas dos mesmos. As demais coisas que ocorrem ou deixam de 

ocorrer na escola apresentam-se diante dos olhos dos agentes do processo 

educacional como subsidiárias, colaterais e contingentes ao núcleo do processo de 

ensino e aprendizagem, por um lado e, por outro, como inevitavelmente derivadas 

das determinações devidas  à organização coletiva do ensino ou da própria atividade 

de aprender ou, quando menos, como soluções pragmáticas cuja discussão não 

merece muita atenção.” (ENGUITA, 1989. P. 133) 

Apesar dos avanços que houveram nos últimos anos, tanto nas legislações 

educacionais como nas próprias práticas educacionais, precisamos estar atentos e críticos aos 

materiais que são utilizados nas escolas. Somente assim poderemos combater a reprodução 

das desigualdades tanto nas escolas como também na sociedade em geral. 
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