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RESUMO 

 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar a imagem construída da mulher nos manuais 

didáticos de História produzidos entre os anos 1990-2007, com intuito de avaliar as 

abordagens sobre a participação da mulher na história e o lugar social que essas 

mulheres ocupam nos conteúdos dos manuais didáticos.  Pretende-se também pensar o 

processor histórico do livro didático e sua relação com o mercado editorial. As fontes 

utilizadas foram os textos e as imagens presentes nos livros didáticos de História. Como 

resultado apreende-se que a representação de mulher nos manuais didáticos de História 

é de um papel secundário, pouco importante no espaço político ocupado pelos homens 

que são enaltecidos pelos grandes feitos heroicos.  

  

Palavras Chave: Representação Feminina, Livro Didático, História das Mulheres, 

Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

  

The research aims to analyze the image constructed of women in history teaching 

manuals produced between the years 1990-2007, to evaluate the approaches, the 

participation of women in social history and the place that these women occupy in the 

contents of teaching manuals.  Intended to also think the processor history textbook and 

its relationship with the publishing market. The sources used were the texts and images 

present in textbooks of history. As a result grasps that the representation of women in 

teaching manuals of History is a secondary role, little important in political space 

occupied by the men who are enaltecidos by the great heroic deeds. 

   

 Keywords: female representation, Textbook, history of women, education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral a análise das representações 

imagéticas e discursivas nos manuais didáticos de História. Para este fim foram 

selecionados os seguintes livros didáticos: História: das cavernas ao terceiro milênio 

das autoras Patrícia Braick e Myriam Mota; História: sociedade & cidadania do autor 

Alfredo Boulos; História e Reflexão de Gilberto Coltrin e Projeto Araribá, todos do 

oitavo ano do Ensino Fundamental produzidos entre os anos (1990-2007). Será feita um 

estudo sobre o livro didático tendo em vista que esse é o material impresso mais usado 

no universo escolar. 

O objeto de estudo são os textos e as imagens presentes nos livros didáticos de 

História produzidos no período citado. Buscando perceber as permanências e rupturas 

dos lugares ocupados e significados dados à participação ou não do gênero feminino nos 

diversos momentos históricos. Tendo em vista a emergência do movimento feminista, 

as reformas curriculares e as políticas públicas que visam à equidade entre os gêneros e 

o respeito às diversidades.  

As visões das mulheres apresentadas nos manuais didáticos estão restritas as 

experiências do lar, ou seja, na esfera do privado, afastando-as dos espaços sociais e 

políticos. Desta forma, estas representações contribuem para a afirmação dos 

estereótipos de gênero e para a dominação do masculino sobre o feminino. Perrot (1988, 

p.11) assinala que “as mulheres são mais imaginadas do que descritas, ou contadas, e 

fazer a sua história é, antes de tudo, inevitavelmente, chocar-se contra este bloco de 

representações que as cobre e que é preciso necessariamente analisar”. 

Sobre as representações Roger Chartier (1990), afirma que são socialmente 

construídas, e sempre determinadas pelo interesse de um determinado grupo que tenta 

impor a sua concepção histórica. O autor chama atenção que as estruturas do mundo 

social não são um dado objetivo todos elas são historicamente produzidas pelas práticas 

articuladas sejam elas políticas, sociais e discursivas que constroem as suas figuras. 

Sendo assim, partindo do pressuposto que as representações são socialmente construídas 

podemos entender como se dá essas construções e como a sociedade impõe valores, 

crenças e sua concepção de mundo. 

A pesquisa se enquadra na História Cultural, pois se pretende inserir nas 

abordagens historiográficas as experiências vividas pelos diferentes sujeitos, 
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especificamente as mulheres a partir de suas representações veiculadas em livros 

didáticos oficiais. A História Cultural proporciona, portanto, a ampliação das fontes 

imagéticas históricas e por sua vez a variedade de abordagens dando suporte para novos 

estudos em áreas até então inexploradas.  

Conforme José D‟Assunção Barros (2005) entre os objetos estudados pela 

História Cultural está a “cultura popular”, a „cultura letrada‟, as „representações‟, as 

práticas discursivas partilhadas por diversos grupos sociais, os sistemas educativos, a 

mediação cultural através de intelectuais, ou a quaisquer outros campos temáticos 

atravessados pela polissêmica noção de “cultura”. Para além do interesse dos sujeitos, a 

História Cultural estuda os meios que produz as práticas e os processos: as “visões de 

mundo”, os sistemas de valores, os sistemas normativos que constrangem os indivíduos, 

os “modos de vida” relacionados aos vários grupos sociais, as concepções relativas a 

estes vários grupos sociais, as ideias disseminadas através de correntes e movimentos de 

diversos tipos.  

A opção pelo recorte temporal se justifica pelo interesse em analisar como a 

participação das mulheres é abordada nesses compêndios em um período mais recente, 

que tipo de conhecimento estes textos produz acerca da participação da mulher nos 

eventos históricos. Pretende-se discutir a efetiva participação dessas mulheres na 

História através das pesquisas realizadas que buscam romper as barreiras em torno do 

silêncio imposto a História das Mulheres. 

A finalidade da pesquisa é demonstrar como os discursos proferidos e as imagens 

presentes nos livros didáticos de História hierarquizam e moldam os sujeitos para uma 

única identidade de gênero. O livro didático é um recurso bastante utilizado na sala de 

aula de fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem. Por isso a 

importância de se analisar os conteúdos presentes nestes materiais, pois estes podem 

interferir na construção de valores e na construção de identidades coletivas e 

individuais. 

A fonte que será analisada neste trabalho são quatro livros didáticos pertencentes 

a quatro coleções diferentes organizados pelo formato de História Integrada: História: 

das cavernas ao terceiro milênio das autoras Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho 

Mota, 8º ano; Projeto Araribá, 8º ano organizado pela Editora Moderna; História: 

sociedade & cidadania do autor Alfredo Boulos Júnior, 8º ano e História e Reflexão de 

Gilberto Coltrin, 8º ano produzidos e utilizados entre os anos 1990 e 2007. Foram 
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analisadas também, as planilhas dos recursos aplicados na compra e distribuição dos 

livros didáticos de 1995 a 2006, resumo físico financeiro, por estado, do atendimento 

com livros Didáticos do PNLD/2006, as planilhas contendo os valores negociados com 

as editoras no ano de 2007 e também o resumo quantitativo de alunos beneficiados, a 

quantidade de livros distribuídos e os valores negociados nos anos de 1995 a 2009. 

A estrutura do trabalho está dividida em três capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo contém a análise da história do livro didático a sequência de 

decretos, leis e medidas governamentais empreendidas a partir de 1929, as análises 

sobre as produções acadêmicas que têm o livro didático como fonte de pesquisa 

mostrando a importância deste material como fonte historiográfica. Em conjunto com a 

análise histórica e as produções acadêmicas, foi realizada uma discussão sobre a 

dinâmica econômica entre o Estado e as editoras, e o processo de seleção dos manuais 

didáticos visto como um recurso mercadológico e ideológico.  

No segundo capítulo foi discutido como o livro didático pode influenciar na 

construção das desigualdades entre os gêneros tendo em vista o tratamento secundário 

dado por estes manuais a História das Mulheres. Neste aspecto deve-se considerar a 

importância do material didático na formação do leitor visto como um recurso carregado 

de valores e crenças dos sujeitos que estão envolvidos no processo de sua produção.  

 No terceiro capítulo analisei os discursos e as iconografias presentes nos manuais 

didáticos de História referentes à posição que as mulheres ocupam nos eventos 

históricos e através da análise de teóricos como: Prado (2004), que discute a 

participação política da mulher nas lutas pela independência nas diversas regiões da 

América Latina; Souza (2003) escreve sobre A Mulher e A Revolução Francesa: 

participação e frustração; Cordeiro (2006) escreve sobre A revolução de saias e Morin 

(2009) escreve sobre as Práticas e Representações das Mulheres na Revolução Francesa 

- 1789-1795, discutir a efetiva participação das mulheres nos acontecimentos históricos, 

participação esta muitas vezes minimizada e estereotipada. 

  Para a análise dos livros didáticos foram selecionados conteúdos que 

possibilitasse associar a visão dos autores dos livros didáticos com alguns textos 

historiográficos que tratam da participação da mulher nos eventos históricos. Os 

recortes escolhidos foram: “A Revolução Francesa”; “Independência da América 

Latina”; “A Independência do Brasil”; “Movimentos liberais e nacionalistas: Unificação 

da Itália” e a “Revolução Farroupilha”. 
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O conceito de gênero entendido neste estudo como uma construção social que 

representa relações de poder, e que os papéis e funções atribuídas a homens e mulheres 

dependem da cultura e do contexto social em que estes sujeitos estão inseridos. Em 

conjunto com as discussões sobre o livro didático e a construção das desigualdades 

entre os gêneros, pensar como as mulheres são representadas nos manuais didáticos a 

partir das novas propostas curriculares.  

Louro (2008) escreve que os motivos que justificam as desigualdades entre os 

gêneros devem ser analisados não em uma perspectiva biológica, mas sim nos arranjos 

sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de 

representação. As concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou nos 

momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os 

diversos grupos étnicos, religiosos, raciais, de classe que a constituem. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1: VOLTANDO O OLHAR PARAO LIVRO DIDÁTICO 

 

 

Esse capítulo objetiva delinear uma análise acerca das produções acadêmicas 

sobre o livro didático. Assim como, analisar o livro didático a partir de suas complexas 

relações inerente ao seu processo de constituição levando em consideração o seu valor 

mercadológico e ideológico. Para isso será apresentado um panorama a respeito do 

histórico do livro didático, a partir do seu surgimento e transformações para 

compreender melhor a importância desse material tanto no ambiente escolar, no 

mercado editorial e consequentemente nos avanços das pesquisas científicas.  

A relevância dessa pesquisa se da por conta da maneira que os manuais didáticos 

de História abordam a participação da mulher na história, haja vista, a importância do 

livro didático por ser um material que está diretamente envolvido na formação da 

identidade e na constituição da concepção de História de um público jovem. Perceber 

nas entrelinhas dos conteúdos a concepção de História que se pretende ensinar, tendo 

em vista, a carga ideológica presentes nos textos didáticos por meio de quem escreve ou 

também que os adotam, os órgãos governamentais de educação.  

O livro didático na maioria das vezes é o único recurso pedagógico que os alunos 

têm acesso. No Brasil, este recurso é subsidiado pelo poder público inserido na política 

de fornecimento de livros. Esta política inicialmente proporcionou o fornecimento de 

livros didáticos pelo menos nas quatro séries iniciais. Atualmente, todas as crianças 

matriculadas no Ensino Fundamental recebem no mínimo dois livros didáticos. Então, é 

um recurso que está diretamente envolvido no processo de ensino-aprendizagem da 

criança e deve ser analisado, tendo em vista, seu alto grau de complexidade e suas  

múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico.   

O estabelecimento de política pública para o livro didático remonta ao Estado 

Novo. Nesta conjuntura objetivava-se diante dos projetos políticos e culturais criados 

pelo Ministério da Educação a formação da nacionalidade brasileira. O livro didático 

emergia, como peça ideológica de fundamental importância para difundir os valores 

defendidos pelo regime. Luca e Miranda (2004) colocam que a educação constituiu-se 

em veículo privilegiado para introdução de novos valores e modelagem de condutas. 
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A trajetória para que os livros didáticos chegassem até a escola brasileira tem 

início em 1929, quando o Estado cria um órgão específico, o Instituto Nacional do Livro 

(INL) para legislar as políticas do livro didático. Este órgão tinha como objetivo 

contribuir para dar maior legitimação ao livro didático nacional e, consequentemente, 

auxiliar no aumento de sua produção. Porém, demorou algum tempo para que essa 

iniciativa apresentasse algo concreto como aponta a autora Melissa Haag Rodrigues: 

 

O primeiro passo havia sido dado, mas demorou algum tempo para 

seguir adiante, pois apenas em 1934, no governo do presidente Getúlio 

Vargas, o INL recebeu suas primeiras atribuições, como editar obras 

literárias para a formação cultural da população, elaborar uma 

enciclopédia e um dicionário nacionais e expandir o número de 

bibliotecas públicas (RODRIGUES, 2007, P. 03-04). 

 

 

A partir de 1929, o Estado demonstra maior preocupação no que se refere à 

política do livro didático. Em 1938, o livro didático passou a figurar na pauta do 

governo federal por meio do Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, que institui a Comissão 

Nacional do Livro Didático (CNLD), estabelecendo sua primeira política de legislação e 

controle de produção e circulação do livro didático no país. Pelo Decreto-Lei nº 8.460, 

de 26/12/45, o Estado consolida a legislação sobre as condições de produção, 

importação e utilização do livro didático, restringindo ao professor a escolha do livro a 

ser utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º do Decreto-Lei nº 8.460, de 

26/12/45 
1
. 

No que tange o Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, tendo em vista, a 

reorganização política e a passagem de um governo autoritário para um democrático, 

Clarisse de Lourdes Sommer Alves escreve: “parece ter servido para legitimar a política 

governamental para o livro didático no novo contexto, mas não refletiu em nada tal 

processo, já que preservou quase que integralmente a regulamentação anterior” 

(ALVES, 2010, P.136). 

Em 1966, foi assinado um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) permite a 

criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED). Esta comissão 

tinha como objetivo coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico. Acesso em 09 de abril de 2011. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico
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livro didático. O acordo assegurou ao MEC recursos suficientes para a distribuição 

gratuita de 51 milhões de livros no período de três anos
2
. 

Conforme Alves (2010) com esse acordo o Estado assume um papel 

preponderante, pois o sistema de organização e funcionamento da COLTED permitia 

que o Estado tivesse controle efetivo sobre aquilo que seria publicado. Desta forma, 

sobre a relação entre Estado e Editoras a autora destaca: 

 

a retribuição financeira recebida pelas editoras escolhidas para 

participar do programa servia como instrumento eficaz de controle. 

Aqueles dispostos a encarar o mercado editorial de livros didáticos 

fariam todos os esforços para adequarem-se aos interesses do Estado, 

mesmo que isso significasse a necessidade de readequar toda a linha 

produtiva (ALVES, 2010, p.10). 

  
 

Ao garantir o financiamento do governo a partir de verbas públicas, o programa 

revestiu-se do caráter de continuidade. No entanto, este acordo foi alvo de críticas por 

parte de educadores brasileiros, pois o MEC e o Sindicato Nacional de Editores (SNEL) 

de livros ficariam responsáveis apenas pela execução, enquanto os órgãos técnicos da 

USAID ficariam responsáveis por todo o controle (RODRIGUES, 1997, P.04). Em 

1970, a Portaria nº 35, de 11/3/1970, do Ministério da Educação implementa o sistema 

de coedição de livros com as editoras nacionais, com recursos do Instituto Nacional do 

Livro (INL)
3
.  

Em 1971, com o término do convênio MEC/USAID e com a extinção da 

COLTED, o Instituto Nacional do Livro (INL) passa a desenvolver o Programa do 

Livro Didático para o ensino fundamental (PLIDEF), assumindo as atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros. Sendo assim, torna-se 

necessário a implantação do sistema de contribuição financeira das unidades federadas 

para o Fundo do Livro Didático 
4
. 

Cinco anos depois, em 1976, é extinto o Instituto Nacional do Livro e a Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME) torna-se responsável pela execução do 

programa do livro didático.  Por meio do Decreto nº 77.107, de 04/02/1976, o governo 

assume a compra de boa parcela dos livros para distribuí-los a parte das escolas e das 

unidades federadas com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

                                                           
2
 Idem 

3
 Ibdem 

4
 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico. Acesso em 09 de abril de 2011. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico
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da Educação (FNDE) e também com as contribuições dos Estados. Contudo, os recursos 

não foram suficientes para atender todos os alunos do ensino fundamental da rede 

pública com isso, a grande maioria das escolas municipais é excluída do programa 
5
. 

As políticas públicas para o livro didático no contexto do regime militar dos anos 

1966, 1970, 1971 e 1976, foram marcadas pela censura e pela ausência de liberdades 

democráticas. Foi um período marcado pela interferência de interesses econômicos que 

resultou na associação entre os agentes culturais e o Estado autoritário acarretando 

relações de caráter político-ideológico, cujas relações refletiram nos conteúdos 

encontrados nos livros didáticos, sobretudo quando objetivava-se moldar os valores e 

condutas dos indivíduos. Sobre este período Luca e Miranda escreve: 

 

 

Esse momento foi marcado pela progressiva ampliação da população 

escolar, em um movimento de massificação do ensino cujas 

consequências, sob o ponto de vista da qualidade, acabariam por 

deixar marcas indeléveis no sistema público de ensino e que persistem 

como o seu maior desafio. Neste contexto particular, destaca-se o peso 

da interferência de pressões e interesses econômicos sobre a história 

ensinada, na medida em que os governos militares estimularam, por 

meio de incentivos fiscais, investimentos no setor editorial e no 

parque gráfico nacional que exerceram papel importante no processo 

de massificação do uso do livro didático no Brasil (LUCA E 

MIRANDA, 2004, p.04). 

 

 

As políticas acerca do livro didático prosseguem e em 1983, é criada a Fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE), em substituição ao FENAME. A Fundação 

incorporou a participação dos professores na escolha dos livros e a inclusão das demais 

séries do ensino fundamental. Já em 1985, com a edição do Decreto nº 91.542, de 

19/8/85, o PLIDEFP dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que 

institui medidas significativas como: Indicação do livro didático pelos professores;  

reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento 

das especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e 

possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos entre outras medidas 
6
. Nesse 

sentido pode-se apontar como objetivos do PNLD: 

 

                                                           
5
 Idem 

6
 Ibdem 
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[...] contribuir para socialização e universalização do ensino, bem 

como para a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, 

aquisição e distribuição de livros didáticos para todos os alunos 

matriculados nas escolas das redes públicas do ensino fundamental de 

todo o País, cadastrados no Censo Escolar. Diminuir as desigualdades 

educacionais existentes, buscando estabelecer padrão mínimo de 

qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados nas diferentes 

regiões do País. Possibilitar a participação ativa e democrática do 

professor no processo de seleção dos livros didáticos, fornecendo 

subsídios para uma crítica consciente dos títulos a serem adotados no 

Programa e promover a crescente melhoria física e pedagógica dos 

livros, garantindo a sua utilização/reutilização por três anos 

consecutivos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 33). 

 

 

A partir da década de 80, na conjuntura de redemocratização, algumas tímidas 

ações no âmbito da Fundação de Assistência aos Estudantes suscitaram algumas 

discussões referentes aos problemas existentes nos livros didáticos distribuídos no 

território nacional. Yara Cristina Alvim (2010) coloca que a política do livro didático 

está inserida no contexto da redemocratização do Brasil, tendo em vista, a defesa dos 

princípios democratizantes da educação. Nesse sentido a criação, em 1983, da Fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE) se insere no contexto em que, as políticas sociais 

lutavam em prol do fornecimento de insumos educacionais aos estudantes das camadas 

populares para a garantia de uma educação democrática e universalizante. (ALVIM, 

2010, P. 27). 

No que tange ao seu funcionamento, o PNLD segue atualmente algumas etapas. 

Primeiro ocorre o Edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e 

seleção de livros didáticos a serem incluídos no “Guia de Livros Didáticos” de 5ª a 8 ª 

séries do PNLD/2002 (publicação das regras e das etapas).Em seguida a Inscrição dos 

Livros Didáticos ocorre a Avaliação Pedagógica (responsabilidade da Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC). Escolha dos Livros pelas escolas (professores, 

diretores,...) e a distribuição dos Livros Didáticos (WITZEL, 2002, p. 18). Finalmente 

esses manuais são entregues diretamente da editora à escola, por meio de uma parceria 

entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT. 

A partir da década de 70 do século XX, após a redemocratização do país, realizou-

se uma série de trabalhos que conferiram ao livro didático, problemas metodológicos, e 

de editoração. A fim de solucionar esses problemas, o Ministério da Educação vem por 

meio das avaliações empreendidas periodicamente garantir que chegue às escolas livros 

didáticos sem erros ou falhas na sua editoração. A partir de 1996, portanto num cenário 
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político não mais caracterizado pela presença de um Estado autoritário, o MEC realiza 

periodicamente uma avaliação dos livros didáticos dentro do Programa Nacional do 

Livro Didático, tendo como objetivo orientar os professores nas escolhas do material 

que serão adotados pelas escolas. 

No processo de avaliação dos livros didáticos são estabelecidos princípios, que 

devem ser analisados nas obras didáticas para que a mesma seja aprovada. Neste 

processo são analisados os princípios pedagógicos, princípios históricos, o projeto 

gráfico da obra e elementos para a construção da consciência cidadã: 

 

 

Assim, as coleções e livros didáticos foram avaliados no sentido de 

atender às necessidades de professores e alunos, possibilitando-lhes 

trabalhar conteúdos com propriedade, evitando veicular, construir e/ou 

reproduzir noções preconceituosas e informações errôneas, haja vista 

a grande influência exercida pelo material didático na formação 

intelectual e cidadã do aluno. Faz-se premente frisar que o 

conhecimento histórico obedece a critérios e procedimentos inerentes 

da disciplina História - portanto, estes são aspectos que devem estar 

explicitados nas obras (MEC, Guia do Livro Didático-PNLD 2007, 

p.09). 

 

 

Dentre os critérios eliminatórios para a avaliação dos livros didáticos realizadas pelo 

PNLD estão: 

 Correção dos conceitos e informações básicas: apresentar de modo errado 

conceitos, imagens e informações fundamentais das disciplinas científicas em que se 

baseia; utilizar de modo errado esses conceitos e informações em exercícios, atividades 

ou imagens, induzindo o aluno a uma equivocada apreensão de conceitos, noções ou 

procedimentos. 

 Coerência e adequação metodológicas: explicite a fundamentação teórico-

metodológica em que se baseia; apresente coerência entre a fundamentação teórico-

metodológica explicitada e aquela de fato concretizada pela proposta pedagógica; no 

caso de o livro didático recorrer a mais de um modelo didático-metodológico, deve 

indicar claramente sua articulação. 

 Preceitos Éticos: não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que 

levem a discriminações de qualquer tipo (origem, etnia, gênero, religião, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação); estimular o convívio social e o 



18 

 

reconhecimento da diferença, abordando a diversidade da experiência humana e a 

pluralidade social, com respeito e interesse. 

Dentre os critérios de qualificação dos livros didáticos estão: 

 

 Atualização historiográfica e pedagógico-metodológica. Nas últimas 

décadas, o conhecimento histórico vem ampliando consideravelmente seus horizontes, 

seja em aspectos teórico-metodológicos, seja na descoberta de novos objetos e na 

proposta de novas interpretações. 

 A explicitação da opção metodológica é ponto importante, pois manifesta a 

consciência didático-científica do autor e o grau de assimilação a respeito da relevância 

e do lugar da metodologia no trabalho com a História e seu ensino. 

 O livro didático não poderá incorporar estereótipos como a identificação 

exclusiva da História a alguns heróis ou a utilização de caricaturas, de períodos ou de 

personagens, nem a restrição à memória individual ou de grupos, o que é extremamente 

nocivo ao ensino de História.
7
 

Munakata (2001) pontua o baixo índice de escolha, pelos professores, dos livros 

recomendados pela avaliação do PNLD, revelando o descompasso existente entre o 

corpo docente e as expectativas do Programa Nacional do Livro Didático. Tendo em 

vista o PNLD de 1997, 1998 e 1999 as escolhas dos professores recaíram 

predominantemente, sobre os livros didáticos recomendados com ressalvas. Segundo o 

autor o que ocorre é mais do que um descompasso, e sim uma inversão completa entre 

os critérios da escolha dos professores e os da avaliação do PNLD. 

No ano de 2001 o PNLD analisou 569 títulos e foram excluídos 248 livros, sendo 

que: 35 recomendados com distinção, 76 recomendados, 210 recomendados com 

ressalvas. Já em 2002 de 104 coleções analisadas 39 foram excluídos, 04 recomendados 

com distinção, 18 recomendados, 43 recomendados com ressalvas. Para o ano de 2005 

foram analisados 129 títulos dentre estes 37 foram excluídos
8
. No ano de 2007 foram 

escritos 303 títulos, 37 destes foram excluídos. Alguns números se revelam bastante 

                                                           
7
 Os dados apresentados referem-se à avaliação dos livros didáticos ocorridos entre os anos 2006, 2007 e 

2008 no ensino do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.   
8
 Os dados apresentados referem-se à avaliação do livro didáticos ocorridos nos anos 2001, 2002, 2004, 

2005 e 2007. Sendo que nos anos de 2001, 2004 e 2007 refere-se ao ensino de alfabetização de 1ªa 4ª 

série e os demais anos refere-se ao ensino da 5ª a 8ª série do ensino fundamental.   
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expressivos e comprovam a fragilidade dos autores que não acompanham as exigências 

do MEC. 

No que se refere à área de História em 2001, foram inscritos 225 títulos destes 110 

foram excluídos, 5 títulos recomendados com distinção, 20 recomendados, 90 títulos 

recomendados com ressalvas
9
. As editoras passaram a encontrar no processo de 

avaliação, uma forte barreira para a venda dos seus livros para o governo Federal. A 

avaliação dos livros didáticos resultou em uma política do Estado que intervém não 

apenas no campo editorial, mas também na constituição dos currículos por definir os 

conteúdos que serão ensinados nas escolas. Para Ferreira: 

 

 

Assim, dentro do enfoque conceitual adotado pelo MEC para a área de 

História, os livros avaliados não conseguem dar conta de um ensino 

que permita aquisição do conhecimento por meio de reflexões e 

construção própria por parte dos alunos. Em realidade, a produção dos 

livros didáticos não consegue satisfazer no geral as exigências do 

MEC no que diz respeito ao seu aprimoramento, o que termina por 

invalidar a distribuição dos materiais considerados excluídos para o 

universo das escolas de ensino fundamental e médio (FERREIRA, P. 

80, 2004). 

 

 

Alves (2010, P. 131) pontua que as políticas educacionais para o livro didático 

devem ser pensadas como expressões de interesse da classe dominante representada 

pelo Estado. Segundo a autora, o livro didático quando pensado para ser oferecido a 

amplas camadas da sociedade, pode ser uma eficiente ferramenta para transmitir 

conceitos de caráter ideológico, já que é portador de ideias que são difundidas dentro do 

ambiente escolar. Fonseca (2006) coloca que a existência de um sistema de avaliação do 

livro didático a nível nacional e a vinculação das compras a esta avaliação 

proporcionaram a produção editorial, tanto no que se refere à busca de melhor qualidade 

das publicações, quanto ao aumento de triagens e do volume de vendas dos títulos 

aprovados pelo PNLD. 

No que se refere aos livros didáticos de História destinados aos segmentos da 5ª a 

8ª série foram realizados quatro processos consecutivos de avaliação vinculados, 

                                                           
9
 Dados adaptados do Ministério de Educação, Secretária de Ensino Fundamental, Coordenação Geral de 

Materiais Didáticos e Pedagógicos. In: FERREIRA, Carlos Augusto Lima. A Formação e a Prática de 

professores de História: enfoque inovador, mudança de atitudes e incorporação das novas tecnologias 

nas escolas públicas e privadas do estado da Bahia, Brasil. Tese Doutorado apresentada ao Departamento 

de Pedagogia Aplicada da Universidade Autônoma de Barcelona, P. 80-81, 2004.  
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respectivamente, aos programas 1999, 2002, 2005 e 2008. As autoras Luca e Miranda 

(2004) apontam as mudanças ocorridas neste período sendo que em 1999, cada volume 

era avaliado de modo unitário e independente frente à coleção, isso gerava 

circunstâncias conflitivas com relação à variabilidade no processo de escolha e uso das 

obras, tal situação foi alterada a partir do PNLD 2002, quando a unidade básica de 

avaliação e escolha passou a ser a coleção didática.  

O livro didático vem afirmar através dos seus conteúdos educacionais “modelos” 

tidos como padrões, considerados importantes para uma determinada sociedade. Nesse 

sentido, esse recurso acaba seguindo uma lógica de interesse que circunscreve tanto no 

campo econômico como cultural. O livro didático para além de um produto cultural se 

apresenta como peça ideológica fundamental para introduzir novos valores e condutas 

promulgados por um determinado grupo. 

 

1.1 As pesquisas sobre o livro didático 

 

 

As pesquisas voltadas para o livro didático sempre foram vistas como simplórias 

no campo acadêmico. Porém, este panorama vem sendo modificando, e, atualmente as 

pesquisas que tem como objeto de estudo os livros didáticos dispõem de uma gama de 

discussões e trabalhos variados. O livro didático passa a ser analisado não mais como 

um simples aporte para sala de aula, mas sim como uma obra complexa entrelaçada em 

uma rede de relações que perpassam por múltiplas facetas desde a produção, circulação 

e consumo. 

Alain Choppin no seu artigo História dos livros e das edições didáticas: sobre o 

estado da arte, faz um balanço das pesquisas sobre a história do livro didático e aponta 

alguns fatores estruturais para explicar o avanço dessas pesquisas nessa área, que 

outrora fora tão negligenciada: “A complexidade do objeto livro didático, a 

multiplicidade de suas funções, a coexistência de outros suportes educativos e a 

diversidade de agentes que ele envolve” (CHOPPIN, 2004, p. 552). 

As últimas tendências marcantes que caracterizam as pesquisas sobre a história 

do livro didático, ao lado do setor industrial e comercial, diz respeito: “a relação entre 

o livro didático e a formação dos professores, os livros didáticos e sua utilização não 
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formal, a linguagem utilizada pelos livros didáticos, o perfil sociológico dos autores, 

o papel das mulheres na elaboração e difusão dos saberes escolares” (CHOPPIN, 

2004, P. 564, 565). Percebe-se que de uns anos para cá o livro didático suscita 

numerosas questões proporcionando dinamismo para as pesquisas em curso 

aumentando sua importância como fonte e objeto de investigação.  

Segundo Choppin (2004) o livro didático não pode ser visto com um objeto 

banal. Deve-se considerar a multiplicidade dos agentes envolvidos, o ambiente que ele 

foi produzido, distribuído, utilizado e recebido. Assim, dependendo do ambiente 

estrutural, o manual didático assume múltiplas funções. De um lado, o livro didático é 

visto como um suporte privilegiado dos conteúdos educativos, depositório de 

conhecimentos que um determinado grupo social deseja que seja transmitido para uma 

nova geração. Por outro, é visto como material ideológico e cultural assumindo um 

importante papel político. 

Partindo dessa premissa apontada pelo o autor, o livro didático deve ser pensado 

como um instrumento de construção de identidade, tendo o poder de doutrinar os seus 

leitores. Nesse sentido, deve ser considerado como um poderoso instrumento capaz de 

construir e transmitir diferenças e desigualdades sociais. Apresentando imagens e 

discursos relevantes para um determinado grupo social. Pois, a imagem da sociedade 

representada por esses manuais segue uma lógica de interesses diversos voltados para 

os autores e outros sujeitos envolvidos nessa questão.  

Para Alain Choppin: 

 

 

Os autores de livros didáticos não são simples espectadores de seu 

tempo: eles reivindicam um outro status, o de agente. O livro didático 

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

novas gerações, fornecendo uma imagem deformada, esquematizada, 

modelada, freqüentemente 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). 

 

 

Segundo Choppin (2004) nos últimos vinte anos as pesquisas que têm o livro 

didático como objeto de estudo chama atenção para as características ideológicas e 

culturais presente nos conteúdos dos manuais didáticos, questionam a finalidade do 

ensino, e entre outras coisas, questionam a concepção de História e ensino de História.  
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O autor pontua que geralmente os pesquisadores privilegiam a análise textual, no 

entanto a partir dos anos 1980, vêm ocorrendo avanços nas análises destinadas as 

iconografias didáticas.  

 

 

Escrever a história dos livros escolares - ou simplesmente analisar o 

conteúdo de uma obra - sem levar em conta as regras que o poder 

político, ou religioso, impõe aos diversos agentes do sistema 

educativo, quer seja no domínio político, econômico, lingüístico, 

editorial, pedagógico ou financeiro, não faz qualquer sentido 

(CHOPPIN, 2004, p. 561).  

 
 

Munakata (1997) escreve que as críticas ao livro didático estavam voltadas para 

a produção, incluindo aspectos técnicos de editoração e impressão, e possivelmente 

essas pesquisas tivessem como perspectiva fornecer subsídios para o Estado, de modo a 

possibilitar formular políticas para o mercado de livro didático. E só a partir da segunda 

metade da década de 70, da oposição ao regime militar, e a denúncia das belas mentiras 

encontradas neste material didático, que as críticas se voltam para os conteúdos.  

Os alunos por muito tempo mantêm contato com o livro didático e podem 

encarar seus conteúdos como verdades absolutas. Neste sentido, os livros didáticos 

produzido com intenções educativas legitimam através dos seus conteúdos os valores 

dominantes. O autor do manual didático seleciona os temas a partir do lugar social que 

ocupa, segue a sua concepção do que seja ou não importante tratar no livro didático. 

Sendo assim, o livro didático contém a visão, o modo de pensar e de agir de um 

determinado grupo social. Como explica o autor Thiago Fernando Sant´anna: 

 

Tal processo de silenciamento de saberes e versões se intensificam 

com a incorporação do livro didático pela indústria cultural, ou seja, 

ele é submetido às leis de mercado, às exigências das editoras e aos 

interesses das ideologias dominantes. É também transformado em 

objeto de culto e desejo mercadológico por minar as exigências 

pedagógicas e sociais (SANTÁNNA, 2009, P.219). 

 

 

As mudanças promovidas no campo da historiografia e das pesquisas que tem o 

livro didático como objeto de estudo, demonstrou a necessidade de uma reavaliação 

desse material, pois mesmo que sua inserção nas escolas tenha representada a busca na 

melhoria na educação é preciso rever a qualidade dos conteúdos específicos juntamente 

com os aspectos pedagógicos. Com  intuito de reverter esse quadro foi criado em 1995, 
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o sistema de avaliação do livro didático no interior do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), como coloca a autora: 

 

A criação, em 1995, do sistema de avaliação de livros didáticos no 

interior do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) reflete o 

impacto das demandas colocadas pela academia e pelos atores ligados 

à questão do livro didático. A avaliação ficou sob a responsabilidade 

do referido programa, que passou, a partir de então, a avaliar os 

conteúdos específicos e os aspectos pedagógicos e metodológicos das 

coleções. A execução do sistema avaliativo ficou a cargo de 

especialistas de cada área de conhecimento, nomeados pelo Ministério 

da Educação para a execução desta tarefa (ALVIM, 2010, p. 36).  

 

 

Analisando o levantamento dos livros recebidos pelas escolas paulistanas no 

PNLD de 2002, Cassiano (2004) observou o descompasso existente entre a escolha dos 

docentes e a avaliação do Guia dos Livros Didáticos para boa parte das disciplinas. A 

autora ressalta a concentração de vendas em poucas editoras e o recebimento das 

coleções do 6º ao 9ª ano de forma fragmentada, isto é, dois livros de uma coleção e dois 

de outra. Desta forma, deixa para a escola e para o professor a responsabilidade montar 

as coleções que apresenta uma melhor proposta pedagógica. Nas palavras da autora: 

 

E é justamente neste contexto que encontramos um descompasso 

considerável entre os livros solicitados por grande parte dos docentes 

e os efetivamente recebidos nas escolas, desmanchando todo o 

discurso que apregoa a liberdade de escolha dos docentes e as 

prioridades pedagógicas na compra dos livros (Cassiano, 2004, p. 40).  

 
  

Sendo assim, os maiores interessados nesse recurso pedagógico o público 

consumidor: professores e alunos, suas opiniões quase não interferem no momento da 

escolha desse material, e ao contrário que os Guias de Avaliação propõem o interesse na 

melhoria do ensino de História nas escolas públicas, as escolhas transformam-se em 

disputas econômicas.  

 

 

1.2 O livro didático e o Mercado Editorial 

 

O livro didático está inserido em um contexto em que o mais importante é a sua 

capacidade de vendagem e a sua aceitação no mercado em detrimento das orientações 

metodológicas e abordagens historiográficas. Pois, a exclusão das coleções de uma 

editora do processo de avaliação do livro didático significa a sua inviabilidade 
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econômica. No entanto, mesmo que o processo de avaliação do livro didático não se 

apresente com muito rigor, contribui para que as editoras que tiveram as suas coleções 

excluídas busquem reformulá-las com intuito de adequar-se nas exigências apresentadas 

pelo PNLD.  

Como destaca Yara Cristina Alvim (2010) o reajustamento no setor editorial, 

diante das demandas implementadas pela política pública de investimentos financeiros 

no setor dos livros didático, provocou o redimensionamento no setor editorial privado 

assinando um conjunto de transformações nesse setor. Essas transformações se 

configuraram no processo de fusão de grandes editoras e também na reorganização 

teórico-metodológica das coleções didáticas, a fim de atender as exigências e se 

aproximar da perspectiva norteadora da avaliação.   

As autoras Tânia Miranda e Tânia de Luca assinalam: 

 

 

O fato de uma obra não estar presente no Guia publicado pelo MEC 

traz efeitos financeiros indesejáveis que, em alguns casos, culminaram 

no desaparecimento de editoras e/ou em fusões de grupos editoriais. A 

instituição de uma cultura avaliativa, num contexto político 

democrático, acabou por desencadear poderosos mecanismos de 

reajustamento e adaptação no mercado editorial. (MIRANDA e DE 

LUCA, 2004, P.05).  

 

 

Nessa perspectiva, a melhoria na política do livro didático representou o 

acirramento das disputas no setor editorial, pois com o programa estatal de 

financiamento de livros didáticos ampliou a demanda por este material e o Estado 

tornou-se o maior consumidor de livros didáticos. Com isso ocorreu uma intensa 

dinâmica no mercado editorial cujo objetivo era a compra dos seus livros pelo Estado. 

A partir da análise das tabelas de 2000 a 2007, percebe-se a quantidade de alunos 

atendidos pelo Programa do Livro Didático e os recursos financeiros aplicados na 

compra e distribuição desses manuais. A leitura mais atenta dessas tabelas permitiu 

entender com mais concretude a dinâmica econômica presente no mercado do livro 

didático. Essas tabelas constituíram como objeto essencial de pesquisa na medida em 

que contribuiu significativamente para entender as especificidades que demarcam as 

disputas pelas editoras em torno do mercado do livro didático. 
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De acordo os dados apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação entre 2000 e 2007, o governo federal por meio do Programa Nacional do 

Livro Didático adquiriu 757.331.513 livros didáticos beneficiando cerca de 248.787.532 

alunos
10

. Essas cifras explicam as disputas comerciais estabelecidas pelas editoras pela 

produção dos materiais didáticos. Para Célia Cristina de Figueiredo Cassiano o governo 

brasileiro é o maior comprador de livros do país e aponta o ramo dos didáticos o mais 

rentável no mercado nacional dos livros (CASSIANO, 2007, P. 02).  

Nessa perspectiva entre os anos 2000 e 2007, é notória as recorrências das 

editoras no processo de comercialização do livro didático com o MEC, a saber: FTD, 

Moderna, Ática, Saraiva, Positivo, entre outras. No período entre 2000 e 2006, o 

Governo Federal investiu cerca de 2,059 bilhões na compra de livros didáticos
11

 

tornando-se o maior consumidor através do Programa Nacional do Livro Didático. 

Conforme afirmou (Cassiano, 2007, p. 10) “O PNLD desde que foi instituído tem sido o 

maior programa de fornecimento de material didático do Brasil”.  

Munakata (1997) chama atenção para o crescimento do setor de livros didáticos. 

Segundo o autor a partir de 1990, os livros didáticos e paradidáticos são responsáveis 

pela maior fatia de venda e faturamento da produção editorial do Brasil. Para Munakata 

os livros didáticos: 

 

Só não obteve a primeira colocação no faturamento em 1990, quando 

a categoria “coleções” foi responsável por 30% do faturamento global. 

Em todos os demais anos do período (a exceção de 1991, sem dados), 

o de didáticos foi o setor da produção editorial no Brasil que mais 

vendeu e que mais faturou - e a tendência é de ampliar ainda mais a 

sua participação (MUNAKATA, 1997, p. 44-45). 

 

 

Para que essas editoras mantenham o controle no mercado dos didáticos junto às 

escolas é preciso investir e aprimorar as estratégias de marketing. Porém, essas 

estratégias vão para além das escolas, e do tratar o cliente como parceiro, ou seja, suas 

ações também são direcionadas ao poder público, pois nas escolas os livros são 

adotados e o Estado que determina e implementa as políticas públicas na educação. De 

acordo Munakata (1997) “Não se deve também esquecer a infinidade de materiais 

                                                           
10

 Disponível em:  http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos. Acesso em 24 de março de 

2011. 
11

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos. Acesso em 27 de março de 

2011. 
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publicitários com que as editoras inundam as caixas de correio de tempos em tempos - 

muitos deles verdadeiras revistas, agendas e calendários - por sinal, bastante úteis” 

(MUNAKATA, 1997, p.118).    

Conforme Cassiano (2004) como exemplo dessas estratégias comerciais pode 

citar a inovação da Editora Ática que acrescentou no livro didático do aluno as respostas 

das atividades e também a orientação didático-metodológica para o professor, dando 

origem ao livro do professor. Como foi uma estratégia bem sucedida no mercado 

consumidor às demais Editoras também passaram a incorporar tais modificações. Essas 

estratégias se bem sucedidas são de suma importância, pois possibilita a expansão e a 

conquista de lugar de destaque no mercado editorial. 

Munakata (1997) escreve como exemplo das estratégias publicitárias as “Casas do 

Professor”, que as grandes editoras de livros didáticos mantêm nas principais cidades do 

país, onde o professor busca amostras grátis dos livros que possam vir a adotar em suas 

aulas, “as casas mantêm até mesmo cadastros indicando em qual linha didático-

pedagógica cada cliente trabalha” (MUNAKATA, 1997, p.117). O autor também faz 

referência aos cursos gratuitos, encontros e palestras promovidas pelas editoras sobre 

temas ligados ao ensino de História. 

Com intuito de vender, o livro didático, as Editoras se utilizam de várias 

estratégias para divulgar o seu material em decorrência das compras governamentais. O 

interesse vale tanto pela aprovação das comissões de avaliação do livro didático, do 

MEC como também pela distribuição dos livros didáticos para serem analisados pelos 

professores. Nas escolas públicas para esta divulgação “as editoras se valem também, 

entre outras iniciativas, da distribuição de folder promocional e do oferecimento de 

palestras com os próprios autores dos livros didáticos, ou de assessores pedagógicos”. 

(CASSIANO, 2004, P.169). 

 Cassiano (2004) destaca que para tal empreendimento estas Editoras contam com 

uma equipe de divulgação, precisam produzir um significativo número de livros para 

serem divulgados entre os professores, vale ressaltar que estes livros são doados e não 

vendidos. Por isso requer custos e custos altos, sendo assim o mercado dos didáticos 

dificilmente seriam disputados por empresas de porte pequeno por não ter recursos 

financeiros para disputar com igualdade com as de grande porte. 

Com intuito de controlar os abusos cometidos pelas Editoras no processo de 

divulgação dos materiais didáticos, o MEC estabeleceu “a portaria 2.963, em 29. 08. 
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1985, contendo normas de condutas para as editoras participarem do processo de 

execução dos programas estatais de livros” (CASSIANO, 2004, P. 171). No entanto, 

como as editoras não mudaram as suas formas de divulgação, esta Portaria foi 

substituída pela Portaria Normativa n° 7 com um caráter mais rígido punindo através de 

multas e até suspensão do contrato estabelecido com o MEC, no caso de reincidência. 

Assim fica proibida: 

 

A palestra dos autores dos livros didáticos constantes nos Guia, em 

espaços de ensino público; as visitas dos divulgadores nas escolas 

públicas para a entrega dos livros, entre outras medidas, sendo 

permitido, porém, o envio dos livros pelo correio, para avaliação dos 

professores (CASSIANO, 2004, P.171). 

 

 

 

 O segmento do livro didático tem implicação direta para a educação. Na maioria 

das escolas é esse material didático que dar suporte para construir as condições 

materiais no processo de ensino e aprendizagem nas salas de aula. Levando em 

consideração a importância desse material percebe-se a necessidade de compreender, 

entre outras questões, o movimento dos agentes e forças sociais, culturais e comerciais 

que prescrevem e controlam a fabricação e comercialização inerente aos interesses de 

mercado. 

Conforme Cassiano (2007, p.08) “isso implica que a produção e comercialização 

dos livros didáticos, dispositivos centrais nas salas de aula de todo Brasil, estão 

diretamente vinculados aos objetivos econômicos dos editores”. A comercialização do 

livro didático está diretamente vinculada ao calendário da escola é um material 

produzido para um determinado grau de ensino e geralmente após um determinado 

período de uso é descartado. Desta forma, esses manuais didáticos têm uma venda 

circular e por isso se torna um mecanismo tão atrativo para as editoras.  

Partindo dessa premissa os editores sendo agentes culturais e empresários ao 

mesmo tempo, entre o aumento das vendas dos livros e a qualidade cultural do mesmo, 

tenderão para o aspecto financeiro em detrimento da qualidade educativa e cultural. 

Assim, conclui-se que a escolha se deu em parte por objetivo de mercado, ou seja, o 

interesse mercadológico que sobrepõe os educacionais. O autor Alain Choppin pontua: 

 

 estudar as relações concretizadas no processo de circulação do livro 

didático nos possibilita o desvelamento das relações organizacionais e 
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interpessoais entre indústria editorial, políticas públicas e instituição 

escolar, que deixam marcas no uso desse produto. Vistas, então, as 

especificidades desse produto, nosso intuito é verificar as relações 

extra-escolares inerentes ao produto, que adentram os muros 

escolares, mas que não ficam explícitas (CHOPPIN, 2004, P. 34)



 

 

 

CAPÍTULO 2: OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E A PRODUÇÃO DAS 

DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS 

 

 

O livro didático está inserido em num contexto escolar que tem como função 

preparar o sujeito para a cidadania dotando o aluno do saber crítico. Além da função 

socializadora, a escola tem o compromisso de oportunizar ao educando um ensino 

voltado para o exercício da cidadania. É vista como um espaço democrático que se 

depara no dia a dia com diferentes realidades culturais, sociais e de gênero e deve saber 

lidar com essas diferenças. 

No entanto o livro didático e consequentemente a escola se apresentam como 

mecanismos institucionais para a construção de diferenças de gênero.  A escola vista 

como campo transformador não deve legitimar nem reproduzir as diferenças entre 

homens e mulheres que são impostas pela sociedade, haja vista, que é no espaço escolar 

que constitui os princípios para a cidadania e o estabelecimento de igualdade e das 

oportunidades. Sobre as diferenças produzidas no campo escolar a autora Suely 

Pinheiro afirma: 

 

Escola [...] que “nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 

começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes, ela 

também se fez diferente para ricos e pobres e imediatamente separou 

meninas de meninos”. Nessa perspectiva pode-se compreender que 

quando a escola legitima essas desigualdades, se distancia de uma de 

suas ações próprias que seria a construção do respeito pelas diferenças 

(PINHEIRO, 2007, p. 09,). 

  

 

  

A história da educação vem ao longo do tempo produzindo e legitimando as 

diferenças entre os sexos. Nesse contexto o livro didático se apresenta como um 

mecanismo ideológico que segue as doutrinas do Estado e de uma sociedade que 

determinam e divide os papéis diferenciados para homens e para mulheres. Essa 

diferenciação ultrapassa o cotidiano educacional e se insere nas relações sociais quando 

estabelece hierarquias para homens e mulheres. 

O Estado desde tempos remotos determina a estruturação do sistema educacional. 

Como bem assinala Fonseca (2006) através do Instituto Histórico e Geográfico 
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Brasileiro (IHGB) criado em 1838, pretendia-se ensinar mediante os programas 

educacionais e textos didáticos, uma História eminentemente política e nacionalista. 

Com isso objetivava-se um ensino de História com finalidades políticas ideológicas 

enfatizando os fatos heroicos e as biografias dos brasileiros célebres com intuito de criar 

um sentimento patriótico e nacionalista (FONSECA, P. 47, 2006). 

O livro didático é um importante mecanismo de difusão de uma História 

dogmática e Nacional. Segundo Bittencourt (2005) a História foi introduzida, de forma 

obrigatória, nos currículos das escolas com o objetivo político explícito de contribuir 

para o desenvolvimento do sentimento nacionalista dos brasileiros. Assim, a produção 

de História realizada pelos autores pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) era difundida por meio dos materiais didáticos. 

Nesta perspectiva, os livros didáticos de História foram habilmente produzidos 

para a construção da identidade brasileira privilegiando as guerras e favorecendo uma 

história de heróis guerreiros que lutam pela pátria. As pesquisas sobre este importante 

material didático constatam a difusão de um nacionalismo exacerbado, baseado na 

constituição de mitos e heróis com destaque sempre para os chefes políticos. Uma 

história que apresenta os fatos de forma homogênea conferindo aos líderes políticos a 

capacidade de conduzir a nação rumo ao progresso. 

Considerando o período do Brasil independente, no qual o Estado passou a 

assumir a gestão da educação, verifica-se o papel que o ensino de História ocupou, 

como importante elemento de formação moral, cívica e política de crianças, jovens e 

adultos, Pouco a pouco conteúdos, procedimentos metodológicos e materiais didáticos 

foram sendo definidos e apresentados como instrumento daquela formação, de moral 

que fossem capazes de atender às diretrizes de grupos politicamente dominantes 

(FONSECA, p. 91, 2006). 

Com o processo de redemocratização do país foi necessário promover mudanças 

no sistema educativo. Isto ocorreu no início dos anos 80, sendo o resultado da 

elaboração de novos programas e novas propostas pedagógicas. Pretendia-se um ensino 

de História que proporcionasse análises críticas da sociedade brasileira e também que 

abarcasse as classes menos favorecidas, rompendo com a História linear, mecanicista, 

positivista, factual e heroica (FONSECA, P.60-62, 2006). 
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Isso nos remete à discussão sobre a função social do manual didático. Pois, este 

interfere diretamente no perfil cultural do sujeito. Desta forma seria através deste 

recurso que deveria desconstruir as hierarquias existentes entre homens e mulheres. No 

entanto ocorre ao contrário, o livro didático contribui para construir e afirmar os valores 

de uma cultura que demarca o lugar do homem e da mulher na sociedade. Assim, perde 

a sua função socializadora a partir do momento que emite valores e normas que 

contribuem para a desigualdade dos gêneros. 

 

Nessa perspectiva os recursos didáticos adquirem um caráter ideológico 

inquestionável. Os valores, práticas e representações sociais emitidas por estes espaços 

culturais são aceitas e seguidas no meio social, pois são vistas como verdades absolutas. 

Dentre as representações afirmadas por estas ferramentas está a de que a mulher deve se 

submeter ao homem e assumir uma posição passiva. 

Percebe-se nos manuais didáticos a importância dada aos “grandes heróis”, do 

sexo masculino, que fizeram a História, e a posição marginal dada às práticas cotidianas 

e culturais femininas. Na verdade, o livro didático dedica quase todo espaço para tratar a 

história militar e declarações de guerras. Esta História Positivista, que destaca os 

“grandes fatos” históricos não despertam nenhum interesse por parte dos alunos, e 

também não desenvolve a criticidade do alunado. Sobre o livro didático Carlos Augusto 

L. Ferreira escreve: 

 

O livro didático, particularmente o de História, foi, nesta trajetória, um 

instrumento que manteve o ensino livresco deslocado da realidade, 

difundindo a ideia de nação que se constitui de forma harmônica, 

reproduzindo sempre a visão da sociedade vencedora, centrada apenas 

em grandes nomes, datas nacional e heróis, tornando-se o veículo 

divulgador da História Oficial (FERREIRA, 2004, P. 76). 

 

 

 

As décadas de 80 e 90, foi bastante produtiva no que se refere a criação de novas 

políticas educacionais por meio de  programas que objetivavam renovar o ensino de 

História, por meio de uma mudança de visão do processo histórico, deixando de 

privilegiar os grandes fatos políticos e os personagens da história oficial e inserindo 

neste contexto outros sujeitos que foram excluídos. Contribuiu para isto as mudanças 

também da historiografia brasileira influenciada pela chamada “Nova História”, que 

provocou avaliações críticas nas propostas curriculares (FONSECA, p.63-64, 2006). 
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As contribuições do campo dos Estudos Culturais que expandiu suas fronteiras 

inserindo novos objetos graças às alianças estabelecidas com a economia, a sociologia, 

geografia e a demografia o que proporcionou os estudos interdisciplinares (REIS, 2000 

p.89). Enfim aliando-se as diversas áreas foi possível a ampliação do campo dos objetos 

históricos e por consequência a ampliação do campo de pesquisas do historiador. Nesse 

sentido o principal ponto de convergência se dá no terreno da História Cultural. Sendo 

assim partindo da ideia de cultura histórica é possível repensar as representações sobre 

essas mulheres. 

Por muito tempo a História que era escrita conhecida como Positivista era 

circunscrita nos fatos políticos e no domínio público e predominou no século XIX e no 

início do século XX. Nessa História o espaço era reservado apenas para os grandes 

heróis utilizavam-se as fontes diplomáticas administrativas e militares. Nessas fontes 

escritas por homens as mulheres pouco ou quase nada apareciam. Atualmente, A Nova 

História especialmente a Nova História Cultural tem proporcionado a ampliação dos 

debates historiográficos e os avanços nas discussões teórico-metodológicas inserindo 

novas categorias sociais, fontes e objetos de pesquisa. 

Com a Renovação Historiográfica advinda a partir da Revista dos Annales, tendo 

como mestres Lucien Febvre, Marc Bloch e na geração seguinte Fernando Braudel (LE 

GOFF 1990, P. 29-30) foi possível inserir nas abordagens históricas sujeitos nunca 

antes estudados ou marginalizados no sentido de serem considerados periféricos pelo 

paradigma tradicional, por exemplo, a história das mulheres. No bojo dessa “Revolução 

Historiográfica” tornou-se possível a inserção de sujeitos que tiveram sua condição 

histórica negada diante das políticas sociais. 

Essa nova tendência historiográfica pretendia abrir novos horizontes, novas 

possibilidades de investigação, sobretudo dar suporte para a escrita de uma história dos 

vencidos. Com isso o desenvolvimento das pesquisas referentes à história da mulher 

passa a ser possível graças à influência dessa corrente historiográfica. A partir da década 

de 90, tornou-se desejável que os programas curriculares e os livros didáticos 

incorporassem estas novas tendências da historiografia contemporânea. Segundo 

Fonseca (2006) a iniciativa partia dos professores envolvidos em suas práticas 

cotidianas e das editoras que procuravam a liderança no mercado editorial (FONSECA, 

P. 67, 2006). 
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É notório, que no meio social existe uma diferenciação entre as atividades 

realizadas por homens e mulheres. A guerra e a política são atividades masculinas. Já o 

cuidar da casa e da família, são sempre atividades tipicamente femininas. E nesse 

sentido em todas as sociedades, as atividades masculinas são reconhecidas socialmente 

como mais importantes mais valorizadas e de maior prestígio do que as atividades 

realizadas pelas mulheres. Porém com as conquistas obtidas através do feminismo do 

século XIX apontam para o redimensionamento dos papéis e valores sociais. 

No âmbito da produção historiográfica as definições conceituais de gênero são 

feitas por Pedro (2005) e Scott (1995) entre outras (os). Para Joana Maria Pedro (2005) 

muitas das características atribuídas ao masculino e ao feminino não são determinadas 

apenas pelo sexo, são influenciadas também pela classe social, pela cultura, pela 

educação. Quando as feministas passaram a utilizar a categoria gênero foi com intuito 

de reforçar a ideia que as diferenças que se constatavam entre homens e mulheres não 

estavam relacionadas com a questão biológica e sim ligadas à cultura (PEDRO, 2005, P. 

78). 

A abordagem sobre gênero utilizada por Scott (1995) afasta-se da oposição 

binária “macho e fêmea” para entender como essas diferenças são estabelecidas e 

também analisar como essa diferenciação é assegurada. Isso perpassa pela análise 

emblemática do contexto que a diferença sexual é produzida. De um lado, o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos; de outro lado é uma forma primeira de significar as relações de poder. “A boa 

teoria encara as mulheres e suas experiências como os fatos altos- evidentes que são a 

origem da identidade e da ação coletiva” (SCOTT, 1995, p. 30). 

Os movimentos sociais das mulheres em suas múltiplas configurações, nos 

múltiplos feminismos que, desde meados do século XIX, reivindicavam direitos e o fim 

das hierarquias baseadas no sexo.  Historiadores e historiadoras da mulher vêm tentando 

destacar as vivências comuns, os trabalhos, as lutas, as sobrevivências, e as resistências 

das mulheres no passado. Sendo assim apesar dos avanços alcançados pela 

historiografia, a história da mulher ainda é negligenciada. 

Na esfera social, a mulher ocupou e ainda ocupa espaços diferentes do homem. A 

escola, o livro didático como veículo de comunicação, outras instituições como a 

família, por exemplo, também contribuem significativamente na constituição das 

identidades e na reprodução de uma ideologia patriarcal que confirma a submissão da 
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mulher.  Homens e mulheres, muito provavelmente, é o reflexo do que foi lhes ensinado 

na escola, na família, nos momentos de lazer e na sociedade em geral.  Para Scott: 

 

Está implícito que as disposições sociais que exigem que os pais 

trabalhem e as mães cuidem da maioria das tarefas de criação dos 

filhos, estruturam a organização da família. Mas as origens dessas 

disposições sociais não estão clara, nem o porquê delas serem 

articuladas em termos da divisão social do trabalho (SCOTT, 1992, 

P.7). 

 

 

Perceber-se o esforço das feministas para desconstruir os elaborados processos de 

diferenciação entre homens e mulheres e mostrar as experiências das mulheres que 

transcendem o privado influenciava os acontecimentos e tomavam parte na vida pública. 

Nessa conjuntura propiciou apenas aos homens o pleno direito a cidadania. As mulheres 

têm sido vistas como incapazes de serem inseridas nas abordagens historiográficas 

sempre sendo colocado em um degrau de inferioridade.  

“A história do pensamento feminista é uma história da recusa da construção 

hierárquica da relação entre homem e mulher nos seus contextos específicos e uma 

tentativa de reverter ou deslocar seus funcionamentos (SCOTT, 1995, P.10)”. 

Apesar das mudanças ocorridas e dos avanços obtidos pela igualdade dos gêneros 

a partir da luta das “minorias”, sobretudo do movimento feminista existe ainda aqueles 

que não aceitam essa pluralidade sexual. Nesse sentido uma parcela significante da 

sociedade principalmente o setor tradicional buscam resgatar os valores que para eles 

foram perdidos ao longo do tempo. E nessa caminhada em busca de retomar estes 

valores se utilizam de violência verbal e física como mostra a autora: 

 

A visibilidade que todos esses novos grupos adquiriram pode ser, 

eventualmente, interpretada como um atestado de sua progressiva 

aceitação. Contudo, nem mesmo a exuberância das paradas da 

diversidade sexual, das feiras mix, dos festivais de filmes alternativos 

permite ignorar a longa história de marginalização e de repressão que 

esses grupos enfrentaram e ainda enfrentam (LOURO p.22, 2008). 

 

 
 

Os livros didáticos quando abordam a participação das mulheres nos fatos 

históricos, abordam de forma simplória, às vezes em pequenos boxes, nas atividades 

complementares, ou algumas imagens deslocadas nos textos a elas conferidos, servindo 
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apenas como meras ilustrações. A participação da mulher na História não é explicada 

com clareza através dos conteúdos é vista como personagens que não merecem destaque 

no corpo do texto principal.  

Nesse processo é interessante analisar as condições sociopolíticas que fazem com 

que um determinado grupo se sobrepõe a outro em determinado momento histórico. 

Segundo Chartier: 

 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 

impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 

que são os seus, e o seu domínio (CHARTIER, 1990, p.17). 

 

 

Os estudos das representações propiciam a compreensão das sociedades históricas 

a partir da análise dos discursos das ideias, das imagens e também permite compreender 

como o próprio meio social cria esquemas e mecanismos para classificar determinados 

grupos em uma posição que é de prestigio e colocar outros a margem. Nessa 

perspectiva, as mulheres sempre foram vistas e representadas como um grupo 

subjugado ao homem. 

 Roger Chartier chama atenção como às representações do mundo são socialmente 

construídas, e sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam. O autor 

esclarece que as estruturas do mundo social não são um dado objetivo, são na verdade 

historicamente produzidas pelas práticas articuladas sejam elas políticas, sociais e 

discursivas. Desta forma há sempre um grupo que tenta impor a sua concepção de 

mundo. 

Os historiadores da cultura vêm promover nesse contexto discussões de temas aos 

quais as grandes narrativas haviam deixado de fora da história, como a história das 

mulheres. Ao trazer temas antes despercebidos e de certa forma desprezados pela 

história oficial estes historiadores demonstram como a história das mulheres foi abafada 

pelo preconceito masculino. (BURKE, 2005, P.151).  

Apesar do surgimento de novas abordagens propiciadas pela História Cultural, 

ainda persistem nos manuais didáticos de História parte consideráveis de suas 

características de origem, um modelo positivista que tende a vangloriar as grandes 

batalhas, os grandes heróis. A mulher é o personagem que se encontra ausente dos 

textos didáticos principalmente no que se refere às façanhas bélicas ou as condutas 
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heroicas. Desta forma ainda existe pouca sintonia entre autores de livros didáticos e o 

saber científico. 

Assim a renovação da historiografia ocorrida nos últimos anos no país, não foi 

absorvida pelas propostas dos autores de livros didáticos e, desta forma, discussões 

como a igualdade entre os gêneros, pluralidade cultural e questões referentes identidade 

e cultura, entre outras são praticamente esquecidos pelos autores dos manuais didáticos. 

E na maioria das obras didáticas o viés histórico adotado pelos autores privilegia a 

história eminentemente política. 

Nesse sentido, a História das Mulheres vem conquistando seu espaço e ganhando 

um novo olhar por parte de historiadores e historiadoras. O desenvolvimento desse novo 

campo pluraliza os objetos de investigação histórica e as mulheres alcançam à condição 

de objeto e de sujeito da História. Tal ampliação vem possibilitar o protagonismo como 

sujeitos políticos e participantes na mudança social. Tais abordagens possibilitam 

reavaliar criticamente paradigmas históricos e critérios do trabalho científico existente. 

Segundo Pedro e Soihet (2007), as mudanças historiográficas juntamente com o 

movimento feminista no fim da década de 1960, foram de suma importância para a 

condição da mulher como sujeito da História marcando a emergência da História das 

Mulheres. No Brasil um estudo mais consolidado a respeito da História das Mulheres só 

veio ocorrer na década de 1980, e nesse mesmo período foi desenvolvido um campo de 

estudos intitulado história das mulheres. Na historiografia brasileira podem-se destacar 

como precursoras neste campo, Maria Odila Leite da Silva Dias, Margareth Rago, 

Miriam Moreira Leite, Magali Engel, Rachel Soihet, entre outras. 

 O estudo de gênero possibilita resgatar a história, as experiências políticas e 

sociais daqueles sujeitos que também atuaram no processo histórico proporcionando a 

construção de uma sociedade mais plural e coletiva. Por muito tempo a historiografia 

ocultou as mulheres em suas abordagens, os estudos de gênero possibilitam a 

recuperação desse grupo tido como “anônimo” para além dos discursos oficiais e mostra 

as ações dessas mulheres em uma rede de sociabilidade muito mais complexa.  

Uma historiografia tradicional seguida pelos livros didáticos excluiu as mulheres 

das atividades públicas e contribuiu para a sua invisibilidade como sujeito. Nesse 

sentido os motivos que justificam as desigualdades entre os sujeitos perpassam por 

questões políticas, sociais e históricas. Os discursos produzidos por esta historiografia 
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tradicional desenham um perfil das mulheres que as colocam como seres sentimentais, 

frágeis e restringe suas ações na esfera privada. 

As pesquisas feministas recentes contribuíram para reavaliação do poder das 

mulheres tendo como objetivo superar os discursos sentimentalistas de opressão. Essas 

pesquisas nos mostram a plenitude dos papeis, das ações e da trajetória ativa dessas 

mulheres. Pode-se destacar Tânia Machado Morin que escreve sobre as mulheres que 

lutaram pelos ideais revolucionários durante a Revolução Francesa, Maria Lígia Coelho 

Prado que mostra a efetiva participação das mulheres no processo de independência da 

América Latina. 

 O livro didático mesmo após as contestações dos movimentos feministas que 

propiciaram maior abertura, as mulheres pensadas enquanto sujeitos históricos, das 

propostas de transversalidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997, 

das inúmeras discussões acerca da temática, o grupo feminino ainda ocupa um lugar 

secundário, enquanto o gênero masculino ocupa espaço central. As análises de livros 

didáticos de História revelam a permanência de uma sociedade bastante masculina. 

Essa nova história proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que visam o 

estabelecimento de uma educação que valorize a diversidade étnica, regional e cultural 

contribuiu para ampliar o campo da História inserindo em suas abordagens a atuação 

dos diversos grupos sociais. Com isso as discussões de temas, antes deixado à margem, 

estigmatizados pela historiografia, passam a ser integrados, porém os resultados 

encontrados na historiografia didática ainda são pouco relevantes. 

Contudo, as transformações ocorridas na historiografia não refletem no ensino 

básico. Pois, as problematizações referentes às questões de gênero ainda se encontram 

totalmente ausentes, o que aparece em alguns manuais didáticos é uma menção ou outra 

da figura feminina, sem referência aos atos coletivas das mulheres na história na esfera 

política. Desta forma os livros didáticos de História não apresentam uma trajetória 

política feminina que possa suscitar discursões que transcendam a invisibilidade da 

mulher. 

A grande maioria dos manuais didáticos faz circular representações que constrói 

barreiras colocando homens e mulheres em território opostos. Por isso a importância de 

se analisar que tipo de conhecimento está sendo produzido tendo em vista que esses 

manuais estão diretamente envolvidos na formação dos sujeitos, por isso devem ser 
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avaliado como objeto cultural. Com isso os livros analisados trazem textos que sugerem 

o modo de pensar criando implicações que podem ser absorvidas ativamente pelos 

alunos. 

A partir do momento que as historiadoras das mulheres juntamente com o 

movimento feminista questionam a inclusão da mulher na história trouxe a tona uma 

situação de ambiguidades. Quando estes dois grupos mostram o desequilíbrio da 

História vem afirmar o caráter incompleto da disciplina e também vem mostrar que o 

domínio que os historiadores tinham do passado era incompleto. Na medida em que as 

mulheres questionam as suas ações no âmbito público desmistificam a corrente 

historiográfica do século XIX pautada pela ênfase na imparcialidade e na verdade 

absoluta. Como bem ressalta a autora Rachel Soihet: 

 

A emergência da história das mulheres teve papel fundamental na 

desmistificação das correntes historiográficas herdeiras do 

Iluminismo, que se acreditavam informados pela verdade e pela 

imparcialidade dos seus profissionais, os quais eliminavam as 

mulheres das considerações dessa disciplina(SOIHET 1997, P.97). 

 

 

Faz-se necessário transpor as fronteiras que na qual as mulheres são vistas apenas 

para cuidar do lar e da família e percebê-las enquanto seres construtores das práticas 

socioculturais. Essa exclusão das mulheres da vida pública deve-se aos discursos 

masculinos dominantes, pois, foram os homens (juristas, médicos, pais, legisladores e 

religiosos) que, ao longo do tempo, representaram socialmente as mulheres. Michelle 

Perrot escreve: “A mulher foi criada para a família e para as coisas domésticas. Mãe e 

dona de casa, esta é sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a sociedade inteira” 

(PERROT, 2005, P.14). 

Alice Alcântara Costa analisa a imagem da mulher na política a partir de uma 

construção social interiorizada e vivida pela maioria da população. Uma construção que 

adquiriu diferentes formas ao longo da história, segundo o modelo de cada país e região. 

No campo da política, essa imagem é caracterizada pela exclusão da mulher das 

estruturas de poder e pelo domínio de uma série de estereótipos que reforçam essa 

exclusão (COSTA, 2002, P. 45).  

Costa (2002) se propõe analisar a construção dessa imagem estereotipada e 

também entender como essa imagem foi construída ao longo da história  no contexto 

das relações de gênero. A autora ressalta que a guerra e a política, em todas as 
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sociedades, são sempre atividades masculinas. Já o cuidar das crianças e da família são 

sempre atividades femininas. Essa divisão sexual na esfera do trabalho se justifica 

devido a importância dada as atividades masculinas que são socialmente mais 

valorizadas e de maior prestígio do que as atividades realizadas pelas mulheres. 

Scott (1995) acentua a necessidade de se ultrapassar os usos descritivos do 

gênero, buscando a utilização de formulações teóricas chama atenção para a necessidade 

de examinar as maneiras como as identidades de gênero são realmente construídas e 

relacionar os resultados encontrados com organizações sociais e representações 

culturais historicamente situados (SCOTT, 1995, P.12). O termo “gênero” é uma forma 

de indicar como as representações culturais e sociais são construídas definindo papéis 

adequados aos homens e mulheres. 

As contribuições dessas historiadoras são de extrema relevância, pois incorpora 

contribuições das mais inovadoras no terreno teórico, como no do próprio conhecimento 

histórico. A partir dessas análises são desvendadas as ações concretas dessas mulheres 

enquanto sujeitos históricos que tiveram ativa e significativa participação em grandes e 

pequenos eventos, nas lutas das grandes revoluções, na busca por seus direitos. Desta 

forma, não se trata apenas de dar lugar às mulheres nas narrativas históricas, mediante 

todas as conquistas do movimento feminista, desde o século XIX e frente à tomada de 

espaços importantes pelas mulheres no âmbito social, mas transpor essas fronteiras e 

perceber as mulheres enquanto seres construtores das práticas socioculturais. 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em seus temas 

transversais propõem transformar os padrões de condutas estabelecidos para homens e 

mulheres, pois esses modelos previamente estabelecidos dificultam a expressão de 

potencialidades existentes em cada ser humano. “As diferenças não devem ficar 

aprisionadas em padrões preestabelecidos, mas podem e devem ser vividas a partir da 

singularidade de cada um, apontando para a equidade entre os sexos” (1998, p. 144). 

Essa proposta converge para os argumentos aqui referenciados. 

Os estudiosos e estudiosas das mulheres fazem uma crítica a maneira que os fatos 

históricos são construídos. Buscam observar as variáveis que permeiam as diferenças 

sexuais levando em conta o contexto político que essa diferença sexual é construída. No 

entanto diante de toda essa discussão, as desigualdades de gênero permanecem nos 

livros didáticos, devido o pouco espaço reservados para estas discussões, estes manuais 

sugerem a subordinação da identidade feminina em favor da dominação masculina. 
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Para compreender a submissão imposta às mulheres, Chartier define essa 

submissão como uma violência simbólica Isso ajuda a compreender como a relação de 

dominação que é uma construção histórica, cultural e universal é sempre afirmada como 

uma diferença de natureza irredutível. Segundo o autor: 

 

O essencial não é então, opor termo a termo, uma definição histórica e 

uma definição biológica da oposição masculino/feminino, mas 

sobretudo identificar, para cada configuração histórica, os 

mecanismos que enunciam e representam como “natural”, portanto 

biológica, a divisão social, e portanto histórica, dos papéis e das 

funções. (CHARTIER, 1995, P.42). 

 

 

Essa ótica de dominação da diferenciação sexual se dar a partir de discursos 

construídos que torna essa relação legitima presente na realidade e no cotidiano. Estas 

representações se constituem ao longo do tempo com verdades absolutas e reduz o papel 

da mulher na vida pública. Para entender e compreender como se constrói no interior de 

um sistema as relações de desigualdades é preciso desembaraçar essas relações em cada 

momento histórico levando em conta as particularidades de cada sociedade.  Roger 

Chartier chama atenção para as armadilhas de uma história linear que pode reduzir o 

papel ativo da mulher e condená-las a exclusão e ao silêncio (CHARTIER, 1995, P.47). 

Os livros didáticos ao deixar de abordar as questões de gênero fundamental para a 

formação dos jovens passam a não cumprir seu papel na construção da cidadania, 

conforme sugere os Parâmetros Curriculares Nacionais.  Pode-se concluir que os 

gêneros são representados de forma diferenciada quando a presença de homens é mais 

frequente que a de mulheres. Assim ao representar os gêneros de forma desigual, os 

manuais didáticos estão cooperando para manutenção dos estereótipos de homens e 

mulheres, visto que o livro didático é uma ferramenta muito utilizada no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Para Rosemberg, Moura e Silva (2009) no Brasil as pesquisas na década de 1970, 

assinalou a mudança de paradigmas na apreensão das desigualdades sociais entre 

homens e mulheres, destacando a educação como construtora dessas desigualdades. A 

partir de então os estereótipos referentes aos gêneros que são vinculados ou produzidos 

pelos livros didáticos adentraram nas produções acadêmicas e nos movimentos 

feministas.  
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As pesquisas que têm o livro didático como objeto de estudo, procuram apreender 

o que permaneceu e o que mudou no que se refere às mulheres.  Merece destaque as 

pesquisas de Soares e Bordini (2009) que se propõe problematizar as construções 

identitárias acerca do gênero, da sexualidade e da etnia veiculadas nos livros didáticos. 

Para isso analisa dezesseis livros pertencentes as quatro coleções de livros de Ciências 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Notaram “a presença sempre, arrasadora, da 

identidade branca, masculina, heterossexual compondo todas as unidades e capítulos 

contidos nos livros didáticos de ciências analisados”.  

As pesquisas mostram as desigualdades de gênero presentes nos livros didáticos 

mesmo após a inclusão da perspectiva de gênero na avaliação dos livros didáticos. 
12

 

Rosemberg, Moura e Silva (2009) nos apresenta a existência de um paradoxo, embora a 

veiculação do racismo e sexismo permanecer como critérios de avaliação exigidos pelo 

programa dos livros didáticos e as comissões de avaliação serem constituídas por 

professores especialistas nas áreas disciplinares dos livros que avaliam, os livros 

didáticos persistem no tratamento diferenciado entre homens e mulheres. 

O plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004) visa construir a igualdade 

dos gêneros, a consolidação da cidadania considerando todas as diversidades culturais, 

étnicas e sociais.  Entre suas diretrizes aponta: 

 

Esta Política assume como pressuposto que a definição dos papéis 

sociais de homens e mulheres é uma construção histórica, política, 

cultural e um componente estrutural das relações sociais e econômicas 

e almeja, coerentemente, o rompimento da visão corrente, que rebaixa, 

desqualifica e discrimina a mulher e seu papel em nossa sociedade 

(BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília, 2004). 

 

 

 

Junto ao movimento das feministas e das mulheres, as pesquisas acadêmicas sobre 

a dinâmica das relações de gênero estão várias políticas públicas implantadas pelo 

governo que buscam romper com os padrões de discriminação. No entanto os resultados 

ainda são pouco satisfatórios e a desigualdade de gênero ainda não foi superada, e os 

manuais didáticos continuam reproduzindo tais desigualdades. Embora sejam 
                                                           
12

 Entre os objetivos e as metas do Plano Nacional da Educação (2001) está a de manter e consolidar o 

programa de avaliação do livro didático criado pelo Ministério de Educação, estabelecendo entre seus 

critérios a adequada abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios 

ou que reproduzem estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio.  
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comprados e distribuídos nas escolas pelo mesmo governo que visa promover a 

equidade de gênero com respeito às diversidades.  

Os autores dos livros didáticos precisam acompanhar as mudanças que perpassam 

o processo histórico, tendo em vista, todas as contribuições da historiografia 

contemporânea. O que se percebe a partir do estudo dos manuais didáticos é que os 

autores ainda resistem a estas mudanças ao não proporcionar espaço para discussão 

sobre as inovações propostas por estudiosos da área. O livro didático deve proporcionar 

ao aluno as experiências cotidianas, abordar as questões de gênero e eliminar qualquer 

tipo de preconceito ou discriminação.  



 

 

 

CAPÍTULO 3: AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

 

O livro didático é um mecanismo de fundamental importância na formação do 

leitor, pois está diretamente vinculado a sua formação e na construção de sua 

identidade. É uma ferramenta que todos os alunos têm acesso e muitas vezes o único 

utilizado pelo professor. Partindo desse pressuposto percebe-se a importância desse 

material na construção do saber escolar. 

Existe uma forte influência das abordagens encontradas nos livros didáticos, que 

contribuem para a construção de representações e interpretações acerca do papel da 

mulher na sociedade. Dessa maneira, considerando o público leitor que está em 

processo de construção de suas identidades, esses manuais influenciam na construção 

ou desconstrução dos estereótipos elaborados pelos sujeitos sobre a mulher. Sendo 

assim, os fatos históricos que estão presentes nos livros didáticos estão relacionados 

com a mensagem que os agentes envolvidos querem transmitir ou impor a sociedade. 

 

3.1 A mulher na Revolução Francesa  

 

No livro História: das cavernas ao terceiro milênio, no capítulo que trata do 

advento da Revolução Francesa, as autoras Patrícia Braick e Myriam Mota referem-se à 

jornada memorável de Versalhes, marcha das mulheres contestando o preço do pão em 

Versalhes em 1789, através de uma imagem e de um pequeno texto sem maiores 

reflexões, negando a igualdade política às mulheres. Conforme Morin (2009) as 

mulheres começaram a marcha para Versalhes em 5 de Outubro, foram seguidas pelos 

soldados da Guarda Nacional, e, em Versalhes eles tomaram a frente, sendo por sua vez 

acompanhados por elas. 

Tânia Morin mostra a plenitude da participação das mulheres nesse período. 

Segundo a autora as mulheres estavam engajadas nas questões políticas e envolvidas em 

decisões importantes referentes ao Congresso Nacional. “Assim, quando o rei convocou 

os Estados Gerais em agosto de 1788, elas se fizeram presentes, lutando ao lado dos 
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homens e mobilizando a população para escolher bons representantes para a Assembleia 

Nacional Constituinte (MORIN, 2009, p.114)”.  

Outro livro analisado Projeto Araribá, no capítulo referente à Revolução 

Francesa, em nenhum momento refere-se à participação da mulher nesse processo. Trata 

apenas dos fatos políticos e econômicos relacionados aos grandes feitos e aos heróis, 

nessa obra apenas os homens fizeram a Revolução na França o que contribui para 

ratificar a ideia, que nas questões da revolução o lugar de protagonista é do homem e 

não  da mulher. 

Nesta perspectiva, quando a obra deixa de abordar os vários sujeitos que fazem 

parte do processo histórico contribui para a construção de uma imagem em que a 

História é feita apenas por um deles, nesse caso, os homens. A ideia transmitida pelo 

autor, e em especial no capítulo sobra a Revolução Francesa é de uma História 

homogênea omitindo outras faces da História, que poderiam ser abordadas 

conjuntamente à história dos homens. 

No livro História: sociedade & cidadania de Alfredo Boulos Júnior, o autor se 

restringe a falar apenas sobre o desenvolvimento da revolução no que tange aos fatos 

políticos realizados pelos homens. Na penúltima página do capítulo intitulado Leitura 

de Imagem trás uma imagem: A liberdade guiando o povo, pintado pelo francês 

Eugéne Delacroix (1798-1863), com uma mulher no centro. Esta mulher representa a 

liberdade e a liberdade no contexto da Revolução Francesa estava associada à república, 

sendo a república sempre representada na forma de uma mulher. 

O livro de Alfredo Boulos Júnior, em uma das 

questões, referente às atividades, o autor nos oferece 

uma imagem que mostra a participação da mulher na 

Revolução Francesa, como mostra a Figura 1, e propõe 

ao aluno criar uma legenda explicativa. No entanto, o 

autor não discute a participação da mulher no decorrer 

do capítulo e na atividade complementar sugere ao 

aluno para explicar algo que o livro não ofereceu 

suporte para a análise.  

É interessante notar, que a Revolução Francesa defendia e postulava cidadania 

política e igualdade jurídica a todos os cidadãos. Contudo, no desenvolvimento dessa 

Figura 1 Feminismo e a Revolução 

Francesa: A convulsão 

desencadeada em 1789. 

Fonte: BOULOS, Alfredo, 2006, 

p.149. 
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revolução houve um desvio na aplicação da ideologia igualitária e libertária: a negação 

da igualdade política as mulheres.  Sobre a concepção dos iluministas o autor Itamar de 

Souza escreve: 

 

[...] os filósofos iluministas enfocam constantemente as diferenças 

fisiológicas e intelectuais que separam radicalmente os dois sexos. 

Para eles, homem e mulher são seres complementares, mas, nesta 

relação de complementaridade, os homens manifestam-se superiores 

às mulheres. Assim, no homem, domina a razão; na mulher, 

predomina o útero, que define a sua personalidade, toda a sua maneira 

de ser, de pensar e de agir (SOUZA, 2003, P. 112). 

 
 

Apesar de postular os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, os iluministas 

definiam a mulher como um sexo frágil, inferior e submissa ao homem. Neste aspecto 

conforme Souza (2003) na opinião dos iluministas a mulher foi feita para agradar o 

homem e não para provocá-lo e o seu excesso de sensibilidade dificultou a evolução da 

inteligência. Porém (Souza 2003) aponta que um dos poucos iluministas que reconheceu 

a mulher como um ser humano igual ao homem foi o marquês e filósofo Condorcet.   

 

A pressão que elas exerciam era tão grande e constante que, em 1793, 

foram impedidas de assistir às sessões do parlamento. Diante desta 

proibição, as mulheres continuaram agindo nos cafés, nos salões, na 

imprensa e em outros lugares onde pudessem. Além disso, as 

engajadas criaram, em toda a França, mais de sessenta organizações, 

onde eram debatidas as questões políticas do momento e as decisões 

tomadas pelo Congresso Nacional. (SOUZA, 2003, P. 115). 
 

 

Os manuais didáticos abordam tradicionalmente a Revolução Francesa como 

movimento realizado apenas por homens: Danton, Robespierre entre outros.  Entretanto, 

como mostra as pesquisas: a Mulher e a Revolução Francesa: participação e frustração 

do autor Itamar de Souza, A revolução de saias do autor Tiago Cordeiro e Práticas e 

Representações das Mulheres na Revolução Francesa - 1789-1795 da autora Tânia 

Morin, as mulheres tiveram suma importância nesses movimentos. 

Essas pesquisas evidenciaram a efetiva participação das revolucionárias francesas. 

Conforme Morin (2009), imbuídas dos princípios de liberdade, justiça e igualdade 

contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão as mulheres fundaram 

clubes políticos, discursaram na Assembleia Nacional, participaram das jornadas 

revolucionárias. Porém a importância do seu papel na Revolução Francesa foi 
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negligenciada pela historiografia tradicional e esta negligência é confirmada nos 

manuais didáticos de História. 

Partindo desse pressuposto Souza (2003) relata a intensidade com que as mulheres 

participaram da Revolução Francesa, rompendo com uma filosofia e com os costumes 

de uma sociedade que as queriam reclusas ao lar, longe, portanto, do cenário dos 

acontecimentos públicos. As mulheres francesas assim como os homens desenvolveram 

ações revolucionárias foram levadas às barras dos tribunais, presas e guilhotinadas.  

No livro História e Reflexão de Gilberto Coltrin, o autor trás a imagem de duas 

mulheres, uma Maria Antonieta simbolizando o luxo da nobreza e a outra a mulher de 

um sans-culote. No entanto essas imagens são apenas ilustrações, pois no corpo do texto 

é a participação masculina que se faz presente.  

 

3.2 A mulher na Independência da América Latina  

 

O livro História: das cavernas ao terceiro milênio das autoras Patrícia Ramos 

Braick e Myriam Becho Mota, em sua abordagem sobre os movimentos anticoloniais na 

América Latina em nenhum momento a participação da mulher é abordada. O livro 

didático é uma ferramenta que está no processo educativo, e esses manuais vêm afirmar 

os discursos “machistas” que privilegiam o homem como protagonistas dos eventos 

históricos e oculta a efetiva participação feminina. 

Sendo assim, fica claro que questões referentes à política, manifestações, revoltas 

e até mesmo participação nas guerras ainda é “coisa de homem”, ou seja, o público é o 

campo restrito ao homem. A mulher vista como sentimental, romântica não se interessa 

por estas questões, apenas devem cuidar do lar e da família, o seu lugar é o privado.  

Esses manuais quando omitem essa história deixam de mostrar que as mulheres assim 

como os homens têm as mesmas habilidades e capacidades. Essas abordagens 

influenciam o leitor a visualizar os acontecimentos apenas por uma perspectiva, que a 

história é constituída por homens. 

A autora Maria Lígia Coelho Prado (2004) pontua a participação política da 

mulher nas lutas pela independência nas diversas regiões da América Latina. Este texto 

contribui para descontruir a imagem pouco interessante, que os manuais didáticos 
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trazem das mulheres. Assim, oferece subsídio para a compreensão dos diferentes papéis 

ocupados pelas mulheres nesse processo, seja cumprindo tarefas de mensageiras, 

atuando enquanto cozinheira, lavandeira, e até mesmo dirigindo batalhões.   

O livro didático Projeto Araribá  mais uma vez omite a participação da mulher. 

As insatisfações com o domínio colonial na América Espanhola restringiu-se apenas aos 

homens, as mulheres em nada contribuíram nas lutas pela independência. Os homens 

sempre ocupam o posto de líderes nos movimentos políticos. Esta postura do autor é 

recorrente nos movimentos de independência da Venezuela, Chile, Argentina, México e 

Peru, ou seja, a mulher em nada contribuiu para a independência dessa região. “San 

Martín e Símon Bolívar: líderes da independência” (PROJETO ARARIBÁ, História, 

2007, p. 138). 

Esta obra não oferece base para reflexões sobre as diferentes abordagens que 

constituem a história. Dessa forma, a imagem tradicional de uma luta independentista 

realizada apenas por homens, cai por terra, quando a historiografia recente pontua a 

efetiva participação da mulher como atores históricos efetivos, que não se dá apenas no 

lar, por exemplo, mas em todos os campos, como na imprensa, na luta armada etc. 

Conforme Prado (2004) as mulheres enquanto sujeitos extremamente ativos, que assim 

como os homens, participaram de todas as formas de luta assumiram tal escolha e, na 

maioria das vezes, pagaram essa opção com a vida. 

No livro Projeto Araribá, no capítulo onde os autores 

discutem a Independência do Brasil especificamente no subtítulo: 

A resistência interna, trás a imagem de Maria Quitéria, como 

mostra a Figura 2, porém essa imagem não é discutida nem 

problematizada. E no corpo do texto pontua apenas a participação 

dos homens, e a participação da mulher nesse processo de luta pela 

independência aparece como uma ilustração.  

 

Outra personagem feminina que aparece nessa conjuntura é a imperatriz D. 

Leopodina, como mostra a Figura 3, seu relato aparece em um 

boxe à parte e ainda ao lado da realeza. Nessa perspectiva a 

descrição é feita da seguinte forma:  

 

 

Figura 2: Maria Quitéria 

Fonte: Pojeto Araribá, 2007 

p.167. 

 

Figura 3: A imperatriz Leopoldina 

com os Filhos. Fonte: Projeto 

Araribá, 2007, p.170.  
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A imperatriz D. Leopoldina, primeira esposa de D. Pedro I, foi uma 

figura importante no processo de independência do Brasil. Nascida e 

criada na mais prestigiada corte européia – a de Viena d Áustria-, a 

arquiduquesa de Habsburgo recebeu esmerada e sólida formação 

intelectual e política, que a auxiliaram a participar ativamente na 

formação do Estado brasileiro. (PROJETO ARARIBÁ, 2007, p. 170).   

 

Os livros didáticos de História analisados: História: das cavernas ao terceiro 

milênio; Projeto Araribá; História: sociedade & cidadania e História e Reflexão, 

seguindo a historiografia tradicional despolitizou a participação das mulheres e as 

transformou em modelos de donas de casa, assim as mulheres foram tiradas do espaço 

de atuação pública e política, onde ocorreu uma atuação efetiva, e posta no espaço 

privado tornando-se lugar consagrado. Porém, a nova historiografia vem mostrar uma 

nova história política que insere em suas abordagens os excluídos na tentativa de 

compreender o processo histórico mais amplo e heterogêneo. 

O livro didático História: sociedade & cidadania do autor Alfredo Boulos, 

proporciona visibilidade apenas aos homens como personagens únicos no processo de 

independência: “Independência com a divisão de terras entre os pobres foi o que moveu 

os camponeses mexicanos a lutar sobre a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José 

Maria Morelos” (BOULOS, 2006, P. 167).   

No entanto Prado (2004) escreve sobre a efetiva participação das filhas de 

Hidalgo no decorrer da independência, sendo que uma delas foi obrigada a esconder seu 

sexo para participar da guerra, vestindo uniforme de oficiais insurgentes. Nas palavras 

da autora: “Manuela Eras y Gandarillas e Josefa Montesinos, ambas de Cochabamba, 

participaram de várias ações armadas, incluindo um audacioso ataque ao quartel dos 

veteranos realistas em 1815 (PRADO, 2004, P. 36)”.   

No processo de independência da América espanhola a obra de Alberto Boulos 

vem consagrar os heróis nacionais: José San Martín, Simón Bolívar. Segundo Maria 

Lígia Coelho Prado “a constância da presença dos heróis na produção dos historiadores 

liga-se, de um lado, às questões políticas da edificação da nação e, de outro, à 

perspectiva dominante da época, que conferia fundamentalmente aos grandes homens a 

realização dos feitos históricos” (PRADO, 2004, P. 30). 
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Conforme Prado (2004) Simón Bolívar deixou testemunho sobre a efetiva 

participação das mulheres no processo de independência da América Latina. E durante a 

proclamação ao exército que libertou a província de Trujillo Bolívar elogiou não apenas 

os soldados homens, mas também as mulheres que lutaram. No entanto, na 

historiografia tradicional apenas homens ganham notoriedade por sua coragem, 

iniciativa e respeitabilidade tornando-se dignos de ocupar um lugar na galeria das 

figuras nacionais. 

No livro História: sociedade & cidadania no capítulo 

intitulado Independência do Brasil, o autor Alberto Boulos 

trás a imagem de Maria Quitéria no quadro “Leitura de 

Imagem”. No entanto, no corpo do texto em nenhum 

momento pontua qualquer tipo de participação feminina neste 

fato histórico.  Conforme Prado (2004) a conhecida figura de 

Maria Quitéria, a jovem baiana de família simples, que se 

vestia de homem para lutar contra as forças do general 

Madeira como mostra a Figura 4, não foi à única mulher no 

espaço da América Latina.  

No livro História e Reflexão no capítulo sobre a Independência da América 

Espanhola, como nos outros manuais didáticos, o autor Gilberto Coltrin apenas retrata a 

figura dos heróis: Símon Bolívar e San Martín: “Entre os líderes dessa luta, destacam-se 

na América do Sul as figuras de Símon Bolivar, considerado o libertador da Venezuela, 

da Colômbia, do Equador e da Bolívia, e de San Martín, considerado o libertador da 

Argentina do Chile e do Peru (COLTRIN, 2000, P. 72)”. O mesmo ocorre no capítulo 

que trata da Independência do Brasil apenas os homens participaram destes 

movimentos. 

 Prado (2004) aponta outras mulheres que participaram da Independência da 

América Latina sem esconder seu sexo. Os exemplos começam por Manuela Pedraza, 

conhecida como La Tucumana, lutou contra a invasão inglesa de Buenos Aires, em 

1806, María Remedio del Valle, fazia parte dos exércitos de San Martín no Peru, 

Evangelista Tamayo compunha o exército de Bolívar. Contudo, o livro didático não faz 

referência às ações dessas mulheres na História e quando faz está na órbita de uma 

figura masculina.  

 

Figura 4- Maria Quitéria 

Fonte: Boulos, 2006, p.199. 
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3.3 A mulher nos Movimentos liberais e nacionalistas 

 

No livro História: das cavernas ao terceiro milênio, as autoras Patrícia Braick e 

Myriam Mota quando trata da Unificação da Itália traz a presença da mulher, a 

brasileira Anita Garibaldi, contudo, essa participação é discutida apenas em um boxe e 

na leitura complementar, associada à figura masculina. No entanto, a obra propõe 

aproximar o aluno da diversidade histórica e cultural, porém quando pontua a 

participação de Anita Garibaldi o faz de forma superficial, além de não abarcar as 

diferentes vozes que constituíram aquele momento histórico. 

As autoras iniciam o capítulo com um testemunho poético representando o papel 

histórico da mulher, em seguida trazem duas imagens de mulheres uma: A liberdade 

guiando o povo, de Eugene Delacroix, 1832 a outra de Anita Garibaldi: Alegoria da 

Revolução de Rugendas, 1846. As autoras apresentam as imagens em um pequeno 

texto, porém no texto principal, o que não é comum, pois na maioria das vezes os 

autores (as) dos livros didáticos não discutem as imagens que são, nesse caso, apenas 

ilustração, colocadas em pequenos boxes sem a devida contextualização. 

A heroína brasileira Anita Garibaldi é lembrada por Braick e Mota, todavia, as 

autoras discutem um pouco a condição da mulher no século XIX no texto principal, mas 

não tratam da sua importância política nesse contexto. E na imagem: “A liberdade 

guiando o povo”, a mulher é representada como o símbolo da pátria e do sentimento 

nacional, ou seja, a mulher dificilmente é lembrada a partir de uma perspectiva política 

ou da sua atuação enquanto sujeito partícipe da história. 

É oportuno ressaltar que as imagens são portadoras de conteúdos reveladores de 

representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade. Sendo 

assim, as imagens presentes nos manuais didáticos tendem mostrar sempre o lado frágil 

das mulheres, cujo objetivo é seguir a lógica de uma sociedade patriarcal e dominante. 

Esses textos vêm ratificar valores e comportamentos que interessam a um determinado 

grupo.  

Comumente, nas discussões sobre a Unificação da Itália, os livros didáticos trás a 

imagem da revolucionária brasileira, Anita Garibaldi associada a do seu esposo, o 

nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi, porém a obra Projeto Araribá não faz esta 
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associação, uma vez que não cita o envolvimento da “heroína”, pontua apenas a 

participação de Giuseppe Garibaldi, da seguinte forma: 

 

[...] o republicano Giuseppe Garibaldi, a frente de um exército de mil 

homens, conhecidos como camisas vermelhas, desembarcou na Sicília 

e iniciou uma nova frente na guerra de unificação, do sul em direção 

ao norte. Centenas de sicilianos que tentavam impedir a submissão da 

ilha foram mortos pelos unitários e pelos franceses (PROJETO 

ARARIBÁ, 2007, P.188).  

 

 

3.4 A mulher na Revolução Farroupilha  

 

No Livro História: das cavernas ao terceiro milênio, as autoras Braick e Mota  

pontuam a participação de Anita, embora façam essa discussão em poucas linhas. Neste 

manual apesar de discutirem o envolvimento da mulher nas questões políticas em um 

pequeno texto é fundamental para desconstruir a imagem que circula no imaginário 

coletivo: de um ser frágil apenas envolvida nas atividades do lar. 

 

Apesar de adolescente (17) anos e de já ser casada, Ana abandonou 

tudo e acompanhou Garibaldi nos campos de batalha. Com o fim da 

guerra dos Farrapos, foram juntos para o Uruguai e lutaram contra o 

ditador argentino Rosas. Em 1848 partiram para a Itália, onde 

enfrentaram as tropas austríacas no processo da unificação italiana 

(BRAICK e MOTA, 2006, p.218).  

 

 

 As autoras Braick e Mota em suas abordagens 

mesmo sem muitas problematizações escrevem sobre a 

participação da mulher na História. Porém em suas 

discussões a única mulher que aparece é Anita Garibaldi 

sempre ao lado do seu companheiro Giuseppe Garibaldi. 

Uma mulher branca de boa aparência que teve uma boa 

educação e sua história associada a um homem, como 

mostra a Figura 5.  

        Para além de Anita Garibaldi outras mulheres desempenharam papéis importantes 

na História. Onde estão as mulheres que lutaram pelos ideais revolucionários na França? 

Figura - 5 Anita e Giuseppe 

Garibaldi. Fonte: Braick e 

Mota, 2006, p.136. 
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As mulheres que lutaram pela Independência da América Latina, a exemplo Manuela 

Eras y Gandarillas e Josefa Montesinos?  No que tange a Independência da Bahia onde 

está Maria Felipa que nunca é lembrada pelos autores dos livros didáticos. Assuntos 

sobre participação das mulheres nos fatos históricos não faltam para serem discutidos, 

todavia a abordagem é secundária e às vezes não aparecem.   

Mesmo com pequenas mudanças nos manuais didáticos ainda prevalece a imagem 

da mulher voltada para o lar e para os valores da maternidade, pois dificilmente os 

autores (as) avaliados discutem a participação da mulher no corpo principal dos textos, e 

sim em pequenos boxes apontando para uma posição secundária na história. Por isso a 

importância de analisar criticamente, que tipo de conhecimento está sendo produzido, 

haja vista, que esses manuais estão diretamente envolvidos na formação dos sujeitos. 

No que tange a Revolução Farroupilha na obra, História: sociedade & cidadania 

do autor Alfredo Boulos aparece apenas figuras masculinas: Giuseppe Garibaldi e Davi 

Canabarro. A mulher quando é lembrada nas abordagens dos livros didáticos aparece no 

final do capítulo, para não fugir da regra o livro História Sociedade e Cidadania, na 

última página do capítulo faz referência à vida de Anita Garibaldi em 16 linhas. 

O autor Adilcio Cadorin em sua obra Anita a Guerreira das Repúblicas, discute 

a trajetória de Ana Maria de Jesus Ribeiro conhecida como Anita Garibaldi e pontua a 

identificação de Anita com os ideais libertários e republicanos. A historiografia recente 

proporciona visibilidade a participação e atuação das mulheres na esfera política e 

contribui para rompimento dos padrões sociais estabelecidos por um determinado 

grupo.  

 

 Durante estes dias, Anita que em nenhum momento deixou de estar 

ao lado de Garibaldi, de tudo tinha participado, mesmo nos momentos 

em que pareceu eminente a derrota e a morte, manteve sempre alta a 

confiança na vitória final. Durante as refregas e contendas não houve 

o que não fizesse: carregou e disparou mosquetões e canhões; incitou 

à luta e não deixou o desânimo permear a coragem dos mais fracos. 

Nas pausas, a ferocidade da guerreira cedeu espaço à humanidade da 

emergente enfermeira, consolando e cuidando dos dilacerados feridos 

que padeciam (CADORIN, 1999, P. 11). 

 

 

O livro História e Reflexão de Gilberto Coltrin no capítulo que trata da Revolução 

Farroupilha, negligencia totalmente a participação da mulher e pontua como os 

principais líderes farroupilhas Bento Gonçalves, Davi Canabarro e José Garibaldi.  
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3.5 As imagens veiculadas nos manuais didáticos 

 

O manual didático quando faz referência à participação da mulher na História é de 

maneira sutil, sem problematização através de uma imagem, de um pequeno texto 

fragmentado em um boxe e na maioria das vezes, o silêncio. Além disso, sempre está 

acompanhada de uma figura masculina ou apresentada com aspecto masculino, como se 

a mulher necessitasse da imagem do homem para ser aceita como ativista no processo 

histórico ou se masculinizar por estar diante de um espaço considerado reservado ao 

desenvolvimento do poder masculino.  

 Diante do exposto faz-se necessário uma revisão dos conteúdos trabalhados pelos 

manuais analisados.  Pois os manuais didáticos evidenciam a diferença existente entre 

homens e mulheres, pela omissão ou pelo pouco espaço que dedica a tratar sobre a 

participação da mulher nos fatos históricos.  

O livro didático que demonstra uma aproximação com os novos estudos 

realizados acerca da participação da mulher na História é o de Patrícia Braick e Myriam 

Becho Mota, História: das Cavernas ao terceiro milênio, pelo menos no que concerne a 

Revolução Francesa, A unificação da Itália e a Revolução Farroupilha. Porém nos 

demais recortes: A independência da América espanhola e do Brasil, em nenhum 

momento a participação feminina é lembrada. 

No livro, História: sociedade & cidadania o autor faz referência à participação das 

mulheres, na Independência do Brasil e na Revolução Farroupilha, mas de forma 

superficial e sem problematizações. No capítulo sobre a Revolução Francesa, o autor 

fala da participação das mulheres em uma questão das atividades complementares. O 

manual didático Projeto Araribá se distancia ainda mais dos estudos que tem as 

mulheres como objeto de pesquisa.  Apenas trás no capítulo intitulado Independência do 

Brasil duas imagens desconexas, uma de Maria Quitéria e outra de Maria Antonieta.  

O manual didático História e Reflexão de Gilberto Coltrin, de todos os recortes 

analisados trás apenas duas imagens completamente descontextualizadas referentes à 

Maria Antonieta e a mulher de um sans-culote. Na análise feita desse material é possível 

evidenciar a partir da ausência da mulher nos fatos históricos as diferentes posições e 
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lugares que a mulher e o homem ocupam. É a partir dessa diferenciação que se 

estabelece e se legitimam as diferenças nas relações sociais. 

No que se refere a Independência da América Latina Prado (2004) evidencia nas 

mulheres as mesmas finalidades patrióticas dos homens. Sendo assim acompanhavam 

seus maridos soldados, na maioria das vezes com filhos e buscavam meios para 

sobreviverem aos perigos das batalhas: Segundo a autora: 

 

 

Encontramo-las nos exércitos camponeses de Hidalgo e Morelos, 

assim como, um século depois, nas fotografias dos exércitos zapatistas 

da Revolução Mexicana de 1910. Expostas à dureza das campanhas e 

aos perigos das batalhas, enfrentaram corajosamente os azares da 

guerra (PRADO, 2004, P. 34). 

 

 

 

Morin (2009) escreve sobre as aspirações das mulheres que constituídas em 

diferentes grupos estiveram presentes de forma ativa no curso da Revolução Francesa, 

dotadas de uma consciência política reivindicavam os mesmos direitos perante aos 

homens. Assim, essas mulheres que apoiaram a Revolução pretendiam romper com a 

imagem de futilidade, egoísmo e vaidade associada ao sexo feminino. 

Apesar dos avanços em termo de discussão e mobilização do movimento 

feminista que teve início como ideologia política no século XIX, mas que só se 

expandiu nos anos 60, a história das mulheres ganha espaço e se consolida no meio 

acadêmico. Porém, esse avanço não se reflete nos livros didáticos de História analisados 

nessa pesquisa, pois sendo um importante instrumento difusor de representações sociais 

proporcionou a mulher um papel secundário na História.  

O objetivo dos Estudos Feministas “foi de inserir na historiografia a mulher como 

sujeito e objeto de estudo. A luta do Movimento Feminista se centrava na reivindicação 

da igualdade entre as mulheres e os homens seja nas esferas social, política e 

econômica” ( LOURO, 1998, P. 46).O feminismo possibilitou a redefinição do espaço 

político e sua ampliação. Desta forma, surgiu uma nova maneira de pensar sobre a 

cultura, as experiências e até mesmo o conhecimento.  

O Movimento feminista atua no sentido de promover rupturas teóricas em curso, 

vem ao longo de sua existência promovendo críticas ao modo dominante de produção 

do conhecimento científico, levando em conta que as mulheres trazem uma experiência 



55 

 

histórica e cultural. Nesse sentido, o movimento trás um “contra discurso” e propõe o 

estabelecimento de novas relações e novas maneiras de operar a produção do 

conhecimento. Como diz Margareth Rago “não há dúvidas de que o modo feminista de 

pensar rompe com os modelos hierárquicos de funcionamento da ciência e com vários 

dos pressupostos da pesquisa científica” (RAGO, 1998, p. 10).    

As representações se expressam através dos discursos e das imagens, adquirindo 

múltiplas maneiras e estabelece classificações e formas de poder.  Para Roger Chartier 

(1990) as representações não são discursos neutros são constituídas através de várias 

determinações sociais predispostas a impor autoridade, diferença, e até legitimar 

escolhas. Nas lutas de representações estão presentes matrizes de classificação e 

ordenação na qual um determinado grupo tenta impor a sua concepção de mundo social 

(CHARTIER, 1990, P. 18).  

 O pouco espaço proporcionado a História das Mulheres pelos livros didáticos não 

configura em perspectiva de mudança, ou de alteração. Pois a participação das mulheres 

na História, que é representada através dos textos e imagens nos livros didáticos quando 

não omitidas são apresentadas, em pequenas linhas na maioria das vezes na leitura 

complementar e nunca problematizadas. Desta forma, o livro didático cumpre o papel 

de unificar e desconsiderar a diversidade existente na história.  

Nesse sentido a simples inclusão de pequenos textos sobre as mulheres não 

significa alteração importante na construção da História das mulheres. As poucas 

imagens, leitura complementar, e os pequenos boxes não buscam mudar a maneira de 

construir o conhecimento histórico, e sim são estratégias utilizadas pelas editoras com 

intuito de responder uma demanda das novas discursões historiográficas e até mesmo 

social que cada vez mais dão ênfase ao espaço conquistado pelas mulheres.     

A historiografia contemporânea inseriu em suas abordagens metodológicas novos 

objetos de pesquisas, dentre eles está o estudo sobre o cotidiano feminino e seu modo de 

se relacionar com as questões sociais e políticas de modo geral. Desta forma 

proporcionou a abertura de novos campos de estudo provocando mudanças na forma de 

abordar os temas históricos. 

 

 

A importância do convencimento das mulheres pode também ser 

notada no México, onde se encontram manifestos de jornais, em que 
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as mulheres eram convocadas a participar do movimento pela 

independência. O Seminário Patriótico Americano, dos domingos 22 e 

29 de novembro de 1812, publicou um manifesto intitulado “A las 

Damas do México” no qual se assinavam a necessidade da “doce 

ajuda das mulheres” para completar o triunfo revolucionário. 

(PRADO, 2004, P. 45). 

 

Os autores dos manuais didáticos apresentam em suas propostas metodológicas 

abordagens inovadoras, no entanto quando parti para o conteúdo há uma distância entre 

o que si propõe e o que si escreve. No que tange a participação das mulheres na História 

os resultados não foram totalmente negativos, porém insuficientes, pois a maioria dos 

livros apresentam abordagens pouco consistentes e também oferecem um reduzido 

espaço para as discussões.  

A representação das mulheres apresentadas nos livros didáticos de História é de 

um papel político e social secundário, pouco interessante. Desta forma considerando a 

importância do livro didático na esfera escolar e social, este acaba incutido 

determinados valores para a manutenção das diferenças e hierarquias nas relações 

sociais entre homens e mulheres. Diante das omissões sobre a participação das mulheres 

na História, os livros didáticos reforçam a imagem da diferença e das desigualdades 

entre os gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ensino de História no Brasil sempre esteve ligado a padrões conservadores 

desde a criação de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e 

seguindo interesses de um determinado grupo ou da nação brasileira. Neste sentido 

dependendo do momento histórico pela qual a nação estivesse passando, ocorriam as 

reformas curriculares buscando atender as necessidades políticas vigentes. Esta forma 

de conceber o ensino reflete na produção dos livros didáticos que procuram difundir 

uma história que privilegia um determinado grupo em detrimento do outro. 

Neste contexto, ao analisar as representações das mulheres nos livros didáticos de 

História, percebe-se o pequeno espaço dedicado às discussões sobre esta temática. A 

História das mulheres ainda é pouco conhecida e estudada na área da educação, existe 

uma visão simplista, que colocam as mulheres na esfera do privado, e reforçam as 

diferenças e desigualdades, buscando sempre legitimar o domínio do gênero masculino 

sobre o feminino. 

O pouco espaço dedicado a História das Mulheres pode ser resultado do controle 

masculino dos arquivos e das fontes históricas, que foram produzidos pelos mesmos. A 

perspectiva dominante da época conferia fundamentalmente aos “grandes homens” a 

realização dos feitos históricos, e esse quase desaparecimento em torna da atuação da 

mulher nos faz pensar, que a imagem que prevalece da mulher é de uma criatura pouco 

interessante e nada participante nas questões políticas. 

Tendo em vista os interesses particulares que estão em torno do ensino de 

História, o livro didático não deve ser visto como o produto neutro, uma vez que deve 

ser entendido a partir das influências que recebe do mercado editorial, da perspectiva 

teórico-metodológica do autor e das políticas educacionais vigentes. Assim, o livro 

didático deve ser visto como um objeto cultural levando-se em consideração todo 

processo de produção e recepção deste recurso pedagógico.  

Sobre o livro didático é possível investigar uma variedade de questões com 

diferentes perspectivas, atreladas a sua produção, circulação, mudanças, permanências e 

conteúdos, bem como aos diferentes agentes que estão envolvidos: mercado editorial, 

perspectiva do autor, autoridades governamentais entre outros. O livro didático deve ser 



 

 

pensado a partir de suas relações com os múltiplos interlocutores que os moldam e 

interferem em sua elaboração. 

O livro didático mantém padrões estereotipados entre homens e mulheres 

contribuindo para uma educação injusta e hierarquizada, tendo como consequência a sua 

ampla invisibilidade como sujeito da história. Isso ocorre mesmo após as inúmeras 

políticas públicas desenvolvidas pelo Estado através dos PCNs em seus temas 

transversais, que visam combater as hierarquias existentes entre homens e mulheres, e 

também diante das discussões e pesquisas desenvolvidas pelas estudiosas e estudiosas 

das mulheres que buscam a igualdade entre os gêneros.  

Nos poucos recortes que consta a presença da mulher, são passadas concepções 

fragmentadas, e estes manuais permanecem distantes da realidade histórica. Desta 

forma, os autores destes manuais se distanciam das discussões historiográficas e das 

pesquisas acerca da temática. Diante desta ausência cabe o professor no momento da 

sua aula descontruir as diferenças entre os gêneros presentes nestes manuais, apontar as 

deficiências e ampliar as possibilidades de estudo mostrando a diversidade nos fatos 

históricos. A diversidade cultural está presente nos currículos, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), e suas proposições devem ser discutidas no ambiente 

escolar. 

Os discursos escritos e os discursos inscritos nas imagens presentes nos livros 

didáticos de História mostra a presença quase total do sexo masculino.  Diante da 

análise pode-se afirmar que existe uma tendência destes manuais em legitimar uma 

única forma de representar as identidades sexuais em que opõe o gênero feminino ao 

masculino. Diante da quantidade de vezes em que os manuais didáticos abordam a 

participação da mulher na História, nos mostram que as mulheres estão posicionadas em 

lugares diferentes e, portanto desempenham funções diferentes e desiguais em relação 

aos homens. 

O livro didático é um importante veículo de concepção histórica e, nesse sentido, 

contribuem para a formação de sistemas de valores e concepções de mundo. Quando 

poderiam mostrar a diversidade cultural romper com as hierarquias existentes na 

sociedade, propor discussões no que se refere às construções históricas enfim, os livros 

didáticos poderiam contemplar a multiplicidade de relações familiares ao invés de 

reafirmar um padrão histórico homogêneo.  



 

 

As novas produções acadêmicas possibilitam desenvolver outras discussões e 

pesquisas sobre as ações coletivas das mulheres nos movimentos políticos em vários 

períodos da História, ausentes nos manuais didáticos bem como permite analisar de 

forma crítica as construções que permeiam o imaginário didático. Contudo, os livros 

didáticos ainda mantêm resquícios de uma História alicerçada numa concepção 

tradicional construída no século XIX, na qual privilegiam os grandes fatos políticos. E 

estas características são fortes o suficiente para resistirem às políticas educacionais que 

visam romper esta concepção de História. 

Alguns manuais didáticos apresentam movimentos na direção de outras formas de 

abordagens historiográficas. Contribui para isto processos importantes como a própria 

transformação do conhecimento histórico, a formação dos professores, as políticas 

públicas educacionais, porém ainda persistem elementos de origem ligados a uma 

História tradicional. Fonseca (2006) escreve que livros didáticos atuam como 

mediadores entre concepções e práticas políticas e culturais, sendo importantes para a 

manutenção de determinadas visões de mundo e da história. 

Os livros didáticos se constituem como grandes responsáveis pela permanência de 

discursos fundadores da desigualdade entre os gêneros. Levando-se em consideração 

todas as reformas ocorridas no sistema educacional, ocorreram mudanças nas 

abordagens históricas presentes nos livros didáticos, porém estas mudanças não 

ocorreram de forma proporcional às políticas desenvolvidas neste âmbito. A partir da 

análise deste material percebe-se que as mudanças ainda são pouco significativas e 

pouco se afastou das concepções e das práticas tradicionais.  

No que diz respeito às diretrizes norteadoras da concepção de uma História  

tradicional, a ênfase nos fatos políticos, as biografias dos brasileiros celebres, ainda 

estão presentes nos manuais didáticos atuais, atendendo as diretrizes de um grupo 

politicamente dominante. Os manuais didáticos abordam os conteúdos de forma 

bastante simplificada e homogênea que legitima um poder político. Desta forma os fatos 

históricos são selecionados a partir de critérios políticos e abordados como verdades 

absolutos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Quadro demonstrativo de aquisição de livros didáticos de 2008 

 
 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 2008 – ENSINO FUNDAMENTAL VALORES NEGOCIADOS 

 

EDITORA TIRAGEM 
TOTAL 

TÍTULOS 
ADQUIRIDOS 

TIRAGEM 
MÉDIA 

CADERNOS 
TIPOGRÁFICOS 

R$ / 
CADERNO 

R$ / 
EXEMPLAR 

VALOR TOTAL 

MODERNA 36.107.212 186 194.125 577.968.517 0,2799 4,47 161.470.112,50 

FTD 21.575.189 396 54.483 340.051.896 0,3177 5,00 107.936.653,30 

ÁTICA 17.353.460 322 53.893 296.909.980 0,3288 5,62 97.527.973,57 

SARAIVA 12.602.527 272 46.333 203.891.822 0,3311 5,35 67.427.203,83 

SCIPIONE 6.091.137 252 24.171 94.582.574 0,3511 5,45 33.175.765,19 

POSITIVO 5.186.321 132 39.290 73.001.721 0,3788 5,33 27.624.343,28 

DO BRASIL 3.538.648 120 29.489 50.968.468 0,4055 5,84 20.650.604,34 

ESCALA 3.579.987 98 36.530 47.136.953 0,3788 4,98 17.837.644,53 

IBEP 2.294.468 148 15.503 29.842.799 0,4277 5,56 12.752.748,72 

BASE 609.831 64 9.529 7.227.439 0,5677 6,72 4.100.193,44 

DIMENSÃO 425.381 44 9.668 5.919.900 0,5766 8,02 3.411.842,89 

SARANDI 536.312 10 53.631 6.034.109 0,5588 6,28 3.368.289,36 

NOVA GERAÇÃO 250.552 10 25.055 3.569.799 0,3611 5,66 1.417.978,44 

CASA PUBLICADORA 88.798 8 11.100 1.748.749 0,5811 11,44 1.015.654,42 

EDUCARTE 1.901 8 238 15.347 1,8822 18,81 35.759,19 

TOTAL 110.241.724 2.070 53.257 1.738.870.071 0,3219 5,08 559.752.767,00 

Fonte: MEC/FNDE Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos 

 
 

 

 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos


 

 

 

 

ANEXO B - Resumo físico financeiro, por estado, do atendimento com livros didáticos do pnld/2006 
 

 

   PNLD 2006 Valores   

UF Alunos Beneficiados Escolas Beneficiadas Quantidade de 
exemplares 

Aquisição Distribuição Total 

AC 1 51.321 1.518 377.869 1.791.860,12 491.567,23 2.283.427,35 

AM 7 80.655 4.659 1.655.266 8.052.177,20 1.906.225,79 9.958.402,99 

AP 1 31.091 618 286.031 1.359.891,98 317.131,62 1.677.023,60 

PA 1 .506.922 11.514 2.936.159 13.818.528,59 3.020.327,36 16.838.855,95 

RO 2 93.260 1.965 529.895 2.483.303,05 670.507,17 3.153.810,22 

RR 8 0.499 689 176.783 892.452,18 247.925,65 1.140.377,83 

TO 2 48.209 1.903 474.673 2.286.881,25 617.071,87 2.903.953,12 

AL 688.286 3.087 1.408.134 6.730.347,88 1.502.465,56 8.232.813,44 

BA 2 .611.536 20.738 3.615.567 16.796.309,12 4.254.030,59 21.050.339,71 

CE 1 .469.779 8.681 2.323.055 11.452.316,76 2.828.898,63 14.281.215,39 

MA 1 .397.385 11.920 2.917.947 13.932.853,25 3.703.664,73 17.636.517,98 

PB 7 49.907 5.736 1.451.616 6.809.021,44 1.787.152,75 8.596.174,19 

PE 1 .461.789 8.511 2.639.195 12.540.885,39 3.133.541,46 15.674.426,85 

PI 6 29.065 6.668 1.299.372 6.262.228,17 1.534.876,95 7.797.105,12 

RN 5 01.694 3.250 735.812 3.660.914,62 852.442,66 4.513.357,28 

SE 3 73.112 2.019 790.276 3.642.756,30 875.878,42 4.518.634,72 

ES 5 02.138 2.800 820.687 3.854.754,91 1.036.525,69 4.891.280,60 

MG 3 .111.488 11.847 3.458.649 17.017.303,08 3.749.490,00 20.766.793,08 

RJ 2 .029.558 5.175 2.027.767 9.903.650,18 2.082.886,03 11.986.536,21 

SP 5 .119.593 10.159 6.412.209 29.292.253,15 2.897.036,03 32.189.289,18 

RS 1 .493.589 7.627 2.052.685 9.518.123,57 2.522.857,14 12.040.980,71 

SC 8 71.310 3.820 1.025.030 5.068.041,93 1.155.488,59 6.223.530,52 

DF 3 06.364 497 574.716 2.861.165,68 562.920,74 3.424.086,42 

GO 8 88.079 3.107 1.090.133 5.559.157,12 1.270.938,34 6.830.095,46 

MS 3 96.956 836 626.436 3.007.344,08 664.626,20 3.671.970,28 

MT 5 41.398 2.290 605.108 3.159.084,27 706.839,20 3.865.923,47 

TOTAL 29.864.445 147.407 44.245.296 210.898.394,10 46.468.228,99 257.366.623,09 

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. 
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatistico  
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