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RESUMO  
 
 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como a história das mulheres é 

apresentada nos livros didáticos de História, destinados às alunas e alunos do 

Ensino Fundamental II.  Para isso, foi analisada a coleção História, Sociedade e 

Cidadania, de Alfredo Boulos Junior (2015). A escolha pela coleção justifica-se por 

ter sido a escolhida e adotada por 2/3 dos colégios municipais de Cruz das 

Almas/BA, município locus da pesquisa. Na primeira etapa do trabalho, buscamos 

compreender como as relações de gênero são construídas e de que maneira 

refletem na disciplina e no livro didático de História. Os documentos reguladores do 

Programa Nacional do Livro Didático foram analisados no capítulo seguinte, com o 

intuito de verificar se a história das mulheres consta entre as exigências do 

Programa. Em seguida, ao analisar os volumes da coleção História, Sociedade e 

Cidadania, destinados ao Ensino Fundamental II, procuramos analisar como a 

participação das mulheres nos diferentes processos históricos é apresentada nos 

livros didáticos de História, constituindo-se, assim, a identificação do problema. A 

partir do que foi identificado, podemos perceber que na história apresentada nos 

livros didáticos as mulheres majoritariamente ainda aparecem à margem e de forma 

descontextualiza, afastadas do texto principal, ou seja, as mulheres ainda não são 

devidamente representadas nos livros didáticos como sujeito histórico. Por último, 

com o intuito de abordar o problema, discutimos a utilização dos jogos para o Ensino 

de História e propomos como produto um jogo de cartas com personagens 

femininas, como possibilidade de trabalhar a história das mulheres nas salas de 

aula. 

 
Palavras-chaves: Ensino de História. Gênero. Produção e difusão de narrativas 
históricas. Livro didático de História. História das Mulheres.  
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ABSTRACT 
 

 
 

The present work has as objective to analyze how the history of women is presented 
in the didactic books of History, destined to the students and students of Elementary 
School II. For that, the collection History, Society and Citizenship, by Alfredo Boulos 
Junior (2015) was analyzed. The choice for this collection is justified because it was 
chosen by 2/3 of the municipal schools of Cruz das Almas/BA. In the first stage of the 
work, we seek to understand how gender relations are constructed and how they 
reflect in the discipline and textbook of History. The regulatory documents of the 
National Textbook Program were analyzed in the following chapter, in order to verify 
if the history of women is among the requirements of the Program. Then, when 
analyzing the volumes of the collection History, Society and Citizenship, destined to 
Elementary School II, we tried to analyze how the participation of women in the 
different historical processes is presented in the didactic books of History. Based on 
what has been analyzed, we can see that in the history presented in the textbooks, 
women mostly still appear at the margin and in a decontextualized way, away from 
the main text, that is, women are not yet properly represented in the textbooks as a 
historical subject . Finally, we discuss the use of games for History Teaching and 
propose as a product a card game with female characters, as a possibility to work the 
history of women in classrooms. 
 

Key-words: Teaching History. Genre. Production and diffusion of historical 
narratives. History textbook. History of Women. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O objetivo desta pesquisa é analisar como a participação das mulheres tem 

sido apresentada nos livros didáticos de História usados nas turmas do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental II. Para isso, utilizarei como fonte de pesquisa e objeto de 

estudo os manuais da coleção História, Sociedade & Cidadania, de autoria de 

Alfredo Boulos1 (Editora FTD), livros escolhidos por 7 dos 11 colégios municipais de 

Cruz das Almas-BA, município locus da pesquisa. Trata-se da análise de oito 

volumes, sendo 4 destinados às(aos) discentes e 4 destinados às(aos) professoras 

(es). 

 Os livros didáticos de História aprovados no PNLD 2017 – destinados aos 

anos finais do ensino fundamental – foram escolhidos para essa pesquisa com o 

objetivo de verificar se existem avanços e permanências na inclusão da história das 

mulheres no livro didático de história e, por consequência no ensino da disciplina 

escolar. 

 Utilizamos o livro didático (LD) como fonte, a partir da noção de que a grande 

maioria das(os) professoras(es) organiza e prepara as suas aulas de acordo com os 

conteúdos apresentados nos manuais, o que torna ainda mais importante a 

problematização a respeito dos discursos apresentados nos LD, acerca das 

questões   relativas à história das mulheres e das relações de gênero.  

Tendo isso em vista, nos questionamos se os fundamentos da História como 

ciência estão presentes na composição das obras didáticas usadas na atualidade, 

nesse sentido também é de suma importância analisar os textos didáticos 

vislumbrando perceber quais os sujeitos históricos ali presentes. São inúmeras as 

possibilidades de pesquisa, mas optamos como recorte, pela análise da 

representação feminina e da história das mulheres nos livros didático de história. 

A incorporação de novas fontes para pesquisa histórica, para além dos 

documentos oficiais, é proporcionada por mudanças advindas da renovação 

epistemológica proposta pela Escola dos Annales, que desmontou as estruturas do 

positivismo. A História tradicional progressivamente cedeu espaço para novas 

possibilidades de abordagem, novos objetos e consequentemente novos sujeitos. O 

uso do livro didático como fonte surge no bojo dessas mudanças.  

                                                           
1Alfredo Boulos Júnior é doutor em Educação pela PUC – SP. 
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A importância deste texto reside no fato de permitir a investigação de como a 

participação das mulheres na história vem sendo representada nas páginas dos 

livros didáticos de História e, diante disso, realizar a produção de novas 

interpretações e conhecimentos que se contraponham a disseminação de ideias, 

discursos e práticas que reforçam diferenças entre os gêneros, justificando 

desigualdades e assimetrias entre homens e mulheres, contribuindo para evitar a 

perpetuação da invisibilidade das mulheres como sujeito histórico. 

Acredito que, socialmente, a presente pesquisa justifica-se pela possibilidade 

de contribuir com a produção de conhecimento que possa romper com a 

invisibilidade e a objetivação das mulheres. Seguindo essa mesma perspectiva, 

acredito que, academicamente, a justificativa para a realização da pesquisa 

fundamenta-se pelo número, ainda restrito, de pesquisas que relacionam o estudo 

da história das mulheres e das relações de gênero ao Livro Didático de História. A 

proposta não é “inventar” uma História para as mulheres, mas mostrar a atuação 

destas, mesmo diante das limitações sociais. 

Além das questões explicitadas, a escolha pelo tema parte de algumas 

inquietações pessoais. Enquanto professora de História, acredito que tenho por 

obrigação levar as alunas e os alunos a refletirem acerca das disparidades 

existentes em nossa sociedade sobre os gêneros, mesmo porque é papel da escola 

e das(os) educadoras(es) conduzir o processo de construção do conhecimento a 

partir da promoção do respeito às diferenças. 

A busca por uma educação que priorize o respeito às diferenças se torna uma 

inquietação quando me coloco no papel de professora e percebo a invisibilidade das 

mulheres e suas trajetórias no ensino e nos livros didáticos de História (LDH). O 

tratamento dado à história das mulheres na disciplina escolar, em certa medida, 

evidencia que as discussões acadêmicas relativas às relações de gênero e sobre a 

história das mulheres ainda não garantem a visibilidade de participação das 

mesmas, em sua diversidade, como parte integrante dos processos históricos. 

Entendo que seja primordial a inclusão das discussões sobre as relações de 

gênero no contexto escolar para desnaturalizar preconceitos e desigualdades que 

fazem parte do dia a dia de alunas e alunos. Dessa forma, considero que dar voz e 

vez às mulheres na História seja parte de um importante processo que contribui para 

a compreensão dos reais significados, por exemplo, da banalização da violência 
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contra as mulheres, à medida que preconceitos e desigualdades de gênero, embora 

sejam latentes, parecem tão naturais e passem despercebidos no contexto escolar. 

Considero oportuno o estudo uma vez que, mesmo diante das transformações 

sociais ocorridas no sentido de promover a equidade entre os gêneros e da 

valorização social das mulheres frente aos diferentes papéis desempenhados, estas 

ainda são silenciadas em diversos âmbitos sociais. Nesse sentido, garantir a 

visibilidade da história das mulheres se torna urgente e há no Ensino de História a 

necessidade de questionar e desconstruir ideias sexistas, historicamente 

construídas e cristalizadas, estruturantes de definições normativas de feminilidade e 

masculinidade. Ideias, muitas vezes, disseminadas nos livros didáticos (AQUINO, 

1998).  

De imediato, é necessário que as mulheres sejam representadas como 

protagonistas de suas próprias vidas nos livros didáticos. Ao mesmo tempo, esse 

protagonismo precisa estar articulado com a estruturação gráfica do livro, isto é, a 

história das mulheres não pode servir apenas como um apêndice aos seus leitores e 

leitoras ou como uma informação complementar. 

Para fins metodológicos, é importante que a estrutura dos manuais seja 

apresentada, revelando como foram analisados a partir de suas características. 

Dessa forma, os livros didáticos da coleção História, Sociedade e Cidadania, aqui 

analisada, são divididos em quatro unidades e as unidades em capítulos. Os livros 

que são destinados às(aos) alunas(os) dos 6º, 7º e 8º anos apresentam 14 capítulos 

distribuídos em 320 páginas, enquanto o livro destinado ao 9º ano apresenta 16 

capítulos e 336 páginas. Ao final de cada manual são apresentados a bibliografia e 

os mapas políticos da América, África, Europa e Ásia. Um planisfério finaliza os 

manuais destinados às(aos) educandas(os).  

O manual do professor, por sua vez, conta com uma estrutura semelhante, no 

entanto, cada um dos manuais tem como complemento (ao final do livro) uma série 

de orientações ao trabalho docente. Tais orientações são chamadas de “Materiais 

de apoio ao professor” e estão organizadas a partir de uma estrutura fixa e comum 

as quatro séries, havendo outra específica para cada ano do Ensino Fundamental II.  

A coleção aqui analisada foi, junto com outras 13 coleções, disponibilizada 

para escolha no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Essas coleções, 

seguem dois tipos de composição: as coleções do tipo 1 e as coleções do tipo 2. As 

coleções do tipo 1 são compostas por “livro impresso do estudante”, “manual do 
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professor impresso” e “manual do professor multimídia”, que é disponibilizado, na 

forma online, nos sites das editoras. Já as coleções do tipo 2 são formadas apenas 

pelo “livro impresso do estudante” e pelo “manual do professor impresso”.  

O “manual do professor multimídia” disponível online, é a reprodução do 

manual do professor impresso, acrescido de conteúdos digitais (vídeos e 

animações), cujo objetivo é aprofundar os conceitos e metodologias de ensino, a 

partir da utilização da linguagem digital. É uma ferramenta online a serviço apenas 

do corpo docente, já que não consta nenhum tipo de atividade destina às(aos) 

estudantes.  

Esse material é disponibilizado no sistema da própria editora. O acesso ao 

“manual do professor multimídia” é controlado de forma individualizada por livro e 

pelos editores. As(os) professoras(es), após o recebimento das coleções, recebem 

um login e senha de acesso. Entretanto, para o desenvolvimento dessa pesquisa 

foram analisadas, apenas as obras impressas, ou seja, não analisamos os manuais 

multimídia, principalmente porque essa ferramenta raramente é utilizada nos 

Colégios de Cruz das Almas, e o seu conteúdo é basicamente o mesmo do material 

impresso. 

Em todos os manuais do professor são apresentados textos que discutem 

respectivamente: 1. Metodologia da História, 2. Metodologia de Ensino e 

Aprendizagem, 3. Cidadania e Movimentos Sociais, 4. As seções do livro, 5. 

Orientações para o uso da internet, 6. Projetos de trabalho interdisciplinar e 7. 

Avaliação. O autor subsidia suas sugestões ao trabalho docente apresentando 

fragmentos de textos de autores(as) clássicos(as) da historiografia, assim como 

pesquisadores e pesquisadoras contemporâneos do Ensino de História.(quais?)  

 O que mais chama atenção é o item 3, Cidadania e Movimentos Sociais, já 

que não há nenhuma menção aos Movimentos Feministas, ficando a discussão 

restrita às lutas negras e indígenas. De maneira especifica, após as orientações 

gerais e comuns às séries do Ensino Fundamental II, o autor oferece as seguintes 

sugestões: I. Planejamento, II. Livros, sites e filmes, III. Textos para professores e IV. 

Sugestão de atividades referentes a cada uma das unidades que compõe o livro. 

 Para alcançar o objetivo da pesquisa, inicialmente foram analisadas as 

imagens, fotografias, figuras, ilustrações e charges que aparecem no texto para, a 

partir disso, analisarmos as possíveis relações entre texto e imagem e verificarmos 
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se os textos em que são abordadas as histórias das mulheres são parte do texto 

principal ou encontram-se apartados dos mesmos. 

 Pesquisadoras(es) como Lajolo (1996) e Nosella (1979) afirmam que as 

concepções trazidas pelos livros didáticos atendem aos interesses da época em que 

foram escritos e que, dessa forma, podem ser vistos como fonte histórica, desde que 

devidamente contextualizados e compreendidos como reflexo do seu tempo e como 

documento ideológico, temporal e cultural.  

 Flávia Caimi e Letícia Mistura trazem à tona as relações de poder incrustadas 

nos livros didáticos, já que “disputado por interesses de diversos campos de 

investigação, o livro didático tem assumido o status de documento histórico. (CAIMI; 

MISTURA, 2015, p. 230). O texto, entendendo-o como discurso, produz sujeitos. Os 

livros didáticos, assim como qualquer outro produto discursivo, produzem verdades 

e essas são dispostas às pessoas que integram o ambiente escolar. 

Dessa maneira, concebemos que a sua produção é enxertada por relações de 

poder, cabendo à pesquisadora e ao pesquisador cartografar essas linhas subjetivas 

que produzem e reproduzem as relações assimétricas sobre os gêneros. Nesse 

sentido, os livros didáticos se tornam fontes preciosas para o trabalho da 

historiadora e do historiador. As desigualdades sociais e de gênero que são 

encontradas em representações do LDH também estão em evidência no cotidiano 

escolar da educação básica e têm colaborado significativamente para a perpetuação 

de modelos normativos que preservam o status quo de dominação entre os sexos. 

 O entendimento de que as diferenças sexuais definem funções a serem 

desempenhadas por homens e mulheres tem justificado desigualdades que ainda 

persistem em diversos âmbitos e espaços sociais, inclusive na escola. Tal afirmação 

se torna verificável nos momentos de diversão (com distinções dos brinquedos e 

brincadeiras), nas roupas e na constituição de profissionais majoritariamente 

mulheres.  

Desde os anos iniciais da Educação Infantil crianças aprendem a separar 

materiais, cores, funções e brincadeiras a partir das categorias masculino/feminino, 

o que demonstra o papel normativo da escola na “escolarização dos corpos”. 

Para Guacira Lopes Louro (1997), as diferenças, distinções e desigualdades 

fazem parte do cotidiano escolar, de modo que, desde a implementação das 

primeiras escolas no Brasil do século XIX, as instituições de ensino básico vêm 

exercendo ações distintivas, incumbindo-se de separar os sujeitos de diversas 
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formas (seja entre os que tiveram ou não acesso à escola; os que frequentaram 

boas unidades de ensino e os que receberam uma educação formal considerada 

inferior, etc.). 

Conforme Louro (1997), a escola está comprometida com a manutenção de 

uma sociedade dividida, fazendo isso cotidianamente e, embora atualmente 

possuam turmas compostas por meninas e meninos, diferente do que se observava 

no passado, ainda há um distanciamento quanto às orientações de como trabalhar 

as questões de gênero.   

Seguindo esta trilha, ainda são tímidas, nas escolas da educação básica, 

abordagens que possam esclarecer acerca das diferentes atuações das mulheres 

nas sociedades, tendo em vista que, quando personagens femininas são 

apresentadas, normalmente suas funções se reduzem a coadjuvantes e estão 

limitadas ao exercício de papéis que historicamente são construídos como 

tipicamente femininos – mãe, esposa, secretária do lar. 

A escola tem um papel extremamente relevante na formação dos sujeitos, 

devendo contribuir para o enfrentamento das desigualdades. Entretanto, é 

importante ressaltar que nem sempre as relações desenvolvidas no ambiente 

escolar atendem a essa demanda, o que acaba reverberando, irremediavelmente, 

no uso dos livros didáticos em sala de aula. Estamos propondo, dessa forma, que o 

ambiente escolar e a utilização dos recursos didáticos estejam conectados, devendo 

ser contextualizados por pesquisadoras e pesquisadores. 

Nas salas de aulas da Educação Básica, apesar da importância da utilização 

de recursos didáticos diversificados, o Livro Didático (LD) ainda se constitui em 

instrumento principal do trabalho docente. Por ser o recurso mais e utilizado, 

surgiram as seguintes questões: o livro didático expressa as relações sociais 

vivenciadas na sociedade brasileira na contemporaneidade? De que forma as 

trajetórias históricas das mulheres são apresentadas nos livros didáticos de História? 

A não representação ou sub-representação das mulheres no livro didático reproduz 

as desigualdades de gênero? Esses questionamentos levaram a seguinte pergunta 

problema da pesquisa: os Livros Didáticos garantem a visibilidade da participação 

das mulheres, em sua diversidade, nos diferentes processos históricos, contribuindo 

para sua valorização como sujeito histórico? 

Sobre a metodologia, optamos pela análise da coleção escolhida por um 

número maior de colégios do município de Cruz das Almas, onde exerço minhas 
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atividades docentes, cujas experiências em sala de aula embasam minhas reflexões 

sobre ensino de história com abordagem de gênero aqui problematizadas. 

Centramos a análise nas imagens veiculadas nos livros e buscamos verificar 

a existência ou inexistência da relação entre texto e imagem, para assim 

percebermos se a participação feminina na história é realmente problematizada nos 

manuais ou se aparece de forma meramente ilustrativa.  

No caminhar da pesquisa a importância das imagens tornou-se ainda mais 

evidente, por isso optamos por contar e analisar todas as imagens de todos os 

volumes da coleção. Percebemos que o número de homens nas imagens é quase 

três vezes maior que o de mulheres. Na grande maioria das vezes esses homens 

são brancos. Geralmente homens negros aparecem em imagens que trazem 

referência à escravização ou a conteúdo específicos sobre o continente africano. A 

mesma lógica fruto do preconceito é empregada quando as imagens se referem às 

mulheres. A grande maioria são mulheres brancas. Mulheres negras, na maioria das 

vezes, aparecem em situações que referenciam a escravização de povos africanos 

no Brasil.  

A análise das imagens, teve como principal objetivo saber quais personagens 

históricas são retratadas, se são apenas mencionadas, ou se há a apresentação das 

suas histórias. Buscamos, ainda compreender as distinções colocadas nos textos 

didáticos entre as mulheres (brancas, negras e indígenas). 

Estruturalmente, a presente dissertação encontra-se dividida em quatro 

capítulos. O primeiro, As relações de gênero e as mulheres na História como 

disciplina, tem como objetivo apresentar uma discussão sobre a História das mulhers 

na disciplina escolar, e a forma como as relações de gênero são construídas no 

espaço ecolar. Para fundamentar a análise, utilizamos autoras e autores como Joan 

Scott, Guacira Lopes Louro, Michel Foucault, entre outros. 

As proposições teórico-metodológicas desses(as) pesquisadores(as) 

permitiram vislumbrar as reproduções cotidianas das hierarquias entre os sexos no 

âmbito escolar. O conceito de “escolarização dos corpos”, cunhado por Louro, 

ajudou a pensar nas formas de normatização dos gêneros realizadas pela escola. 

Ao mesmo tempo, Foucault nos chamou a atenção para os micropoderes existentes 

nas escolas e nas interações entre os(as) atores e atrizes que ali transitam. Por fim, 

Scott corrobora no entendimento das relações políticas de poder entre homens e 

mulheres.  
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Como entre os nossos objetivos estava a compreensão das formas pelas 

quais a história das mulheres está presente (ou não) no material didático, foi 

necessário, compreender sob quais critérios a temática é imposta para a Rede 

Básica de Ensino através dos livros didáticos. Daí a necessidade de se analisar os 

documentos norteadores.  

Assim, no segundo capítulo, Considerações sobre o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), analisamos os documentos reguladores do Programa PNLD 

(Edital e Guia) com o intuito de verificar se a temática está entre as exigências do 

Programa e de que forma a legislação vigente para os livros didáticos estabelece as 

exigências às editoras no que se refere à história das mulheres. Inicialmente, a 

análise partiu do Edital e Guia 2017, entretanto, diante das expressivas mudanças 

operadas para o Edital 2018, estendemos a nossa análise para o mesmo, com o 

intuito de identificar as principais diferenças entre os dois documentos.  

A principal razão da preocupação com os documentos citados, justifica-se 

diante do fato de que para uma coleção didática ser adquirida pelo governo 

brasileiro, ela precisa estar de acordo com esses documentos norteadores. Por isso, 

realizamos levantamento daquilo que o Edital e o Guia PNLD 2017, propõe para os 

livros didáticos de história, buscando identificar se há a preocupação a respeito da 

temática das mulheres. 

As análises realizadas no Edital e no Guia PNLD 2017, foram realizadas a 

partir de aspectos descritivos, dessa forma esses documentos, juntos com os livros 

didáticos analisados, assumem o papel de fontes e documentos para a pesquisa.   

O capitulo 3, Onde estão as mulheres no livro didático de História?, tem por 

objetivo analisar de que forma as mulheres aparecem no livro didático de História. 

Para isso, realizamos a análise dos volumes que formam a coleção História: 

Sociedade & Cidadania. Essa análise, inicialmente, se dá a partir das imagens 

(ilustrações, charges, figuras) que compõem os manuais, a fim de perceber em quais 

delas aparecem mulheres. Em seguida, foi analisada a relação entre texto e imagem 

com o intuito de verificar se a história das mulheres é contextualizada dentro do 

texto principal ou o contrário, em anexos, box ou caixas de texto. Para fazer e leitura 

crítica da referida coleção, utilizaremos mais uma vez Joan Scott, Guacira Lopes 

Louro, Michel Foucault, entre outros. 

A partir do desenvolvimento da pesquisa e identificação do problema através 

da análise dos LDH, ou seja, a constatação da ausência da participação efetiva das 
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mulheres na história como sujeito, foi possível a construção de um produto, cujo 

principal objetivo é mostrar às alunas e aos alunos que as mulheres atuaram 

ativamente nos diferentes processos históricos, em especial o brasileiro. O produto 

consiste em um jogo de cartas onde é contada a história de vinte e uma mulheres 

que tiveram alguma notoriedade na História do Brasil, sem que, necessariamente, 

suas trajetórias tenham destaque nos LDH. O citado produto é o tema para o quarto 

capítulo: Mulheres fazem história. 

É preciso salientar a importância e relevância da utilização dos jogos como 

recurso didático no Ensino de História. Nesse sentido, para aprofundar o debate, 

utilizamos autores como Marcos Napolitano (2002), Nilton Mullet Pereira (2013), 

Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida (2005), entre outros. 

A trajetória das mulheres destacadas no jogo é apresentada a partir da 

contextualização do período da História do Brasil em que viveram e atuaram. 

Tratamos, aqui, de mulheres (no plural) e consideramos pertinente destacar a 

pluralidade feminina. Por isso, trazemos representantes das classes populares e das 

elites: brancas; negras; e intelectualizadas. 

Essa pluralidade se justifica pela necessidade de mostrar que as mulheres 

são múltiplas e as suas diferentes realidades resultam em lutas e necessidades 

também diferentes, mas que convergem em ações pela igualdade de direitos e pela 

dignidade, sendo fundamental mostrar a diversidade das experiências de diferentes 

mulheres na História 

A escolha das personagens do produto se deu a partir de critérios 

previamente definidos, onde incialmente foi estabelecido que seriam apresentadas 

mulheres dos diferentes períodos da História do Brasil2. Em seguida, tendemos por 

mulheres que se distanciaram do ideal hegemônico de feminilidade e que tiveram 

destaque nas lutas por direitos individuais e coletivos.  

Construímos esses perfis utilizando como fonte de pesquisa diferentes sites 

da internet, cujo conteúdo está relacionado ao conhecimento histórico, à História 

como disciplina escolar, aos movimentos sociais, negros, feministas e indígenas, à 

escola e à educação. Preferimos sites oficiais pela credibilidade da informação, mas 

procuramos confrontar diferentes opiniões com o objetivo de chegarmos o mais 

próximo da realidade. Nesse sentido, a escolha pela internet se deve pela facilidade 

                                                           
2 Consideramos a divisão clássica da História do Brasil: Colônia, Império, República, Contemporâneo. 
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de acesso à informação e por acreditarmos na potencialidade do ciberespaço na 

integração dos sujeitos. Além disso, acreditamos que a escolha pelas mídias digitais 

pode estimular professoras(es) e alunas(os) a pesquisar a respeito de outras 

personagens femininas nas redes. 

O quadro abaixo mostra as mulheres que são as personagens do produto, 

levando em consideração os períodos históricos em que viveram e atuaram. 

 
QUADRO 1 – Mulheres da História do Brasil 

  

 

BRASIL COLÔNIA 

Ana Pimentel  

Dandara 

Chica da Silva 

Tereza de Benguela 

 

 

 

 

BRASIL IMPÉRIO 

Tereza de Benguela 

Anita Garibaldi 

Maria Leopoldina 

Tereza Cristina 

Maria Filipa 

Maria Quitéria 

Joanna Angélica 

 

 

BRASIL 

REPÚBLICA 

Maria Tomásia Figueira Lima 

Bertha Lutz 

Carlota Pereira de Queirós 

Jacinta Passos 

 

 

BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

Lélia Gonzalez 

Maria da Penha 

Dilma Roussef 

Raimunda Putani Yawnawá 

Manuela D’ávila 

Mariele Franco 

          Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

 

No decorrer da história das sociedades, as relações de poder inscrevem as 

mulheres nos silêncios da história. Silêncios históricos reproduzidos nos livros 

didáticos. Acreditamos que as distinções entre homens e mulheres são de caráter 



22 
 

fundamentalmente social. Recuperar e reafirmar o protagonismo da participação das 

mulheres nos diferentes processos históricos é parte relevante para a superação de 

concepções de inferioridade feminina e superioridade masculina, geradas pelas 

relações de gênero hierarquizadas. 
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1 AS RELAÇÕES DE GÊNERO E AS MULHERES NA HISTÓRIA COMO 

DISCIPLINA 

 No presente capítulo, pretendemos apresentar os caminhos que levaram à 

consolidação da História como disciplina, tentando vislumbrar como a história das 

mulheres se insere nesse contexto. Em seguida, discorreremos sobre a forma como 

os elementos do cotidiano ajudam a construir e fundamentar as relações de gênero 

no ambiente escolar.  

1.1 A INVISIBILIDADE FEMININA NA HISTÓRIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR 

 
Durante muito tempo na História, como disciplina, apenas os homens foram 

os protagonistas, as experiências das mulheres foram invisibilizadas e a escrita 

histórica não as considerava como sujeitos e produtoras de conhecimento. Para 

tanto, após transformações no meio acadêmico, consequências da mobilização dos 

sujeitos, incluindo as mulheres, em movimentos sociais que exigiam a equidade de 

direitos entre os indivíduos, a historiografia adquiriu uma nova roupagem, passando 

a considerar a relevância de todos os atores sociais nos processos históricos 

vivenciados pelas sociedades. 

Inicialmente, a História era produzida a partir da concepção teórica 

denominada positivista, a qual se preocupava, apenas, em descrever a história dos 

homens considerados importantes em um determinado contexto, além da história 

das grandes civilizações. Assim, havia maior preocupação com as narrativas dos 

grandes acontecimentos e a pesquisa se baseava em fontes documentais restritas, 

como documentos oficiais.  

Em contraposição à História positivista, surgiu a História das Mentalidades e a 

Nova História Cultural, representada pelo movimento denominado Escola dos 

Annales. A partir daí, houve maior interesse por todas as atividades humanas, 

considerando que a realidade, de acordo com os estudiosos que defendiam esta 

nova visão, é social e culturalmente construída pelos sujeitos. Diferente da História 

tradicional positivista, a Escola dos Annales tinha como propósito a quebra de 

paradigmas instituídos, preocupando-se em analisar as estruturas e as 

transformações sociais. Neste sentido, as minorias e os grupos sociais excluídos das 

produções historiográficas, como as mulheres, puderam ser avaliados enquanto 

atores sociais. Contudo, segundo Soihet e Pedro (2007, p. 284): 
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Nas ciências humanas, a disciplina História é certamente a que mais 
tardiamente apropriou-se dessa categoria, assim como da própria inclusão 
de ‘mulher’ ou de ‘mulheres’ como categoria analítica na pesquisa histórica. 
A trajetória, costumeiramente ‘cautelosa’, dessa disciplina, e o domínio do 
campo por determinadas perspectivas de abordagem, retardaram 
significativamente o avanço das discussões. 
Grande parte desse retardo se deveu ao caráter universal atribuído ao 
sujeito da história, representado pela categoria ‘homem’. Acreditava-se que, 
ao falar dos homens, as mulheres estariam sendo, igualmente, 
contempladas, o que não correspondia à realidade. Mas, também, não eram 
todos os homens que estavam representados nesse termo: via de regra, era 
o homem branco ocidental. 
 

As autoras citadas chamam atenção ao que pouco se observou: a 

naturalização da categoria “homem” como representante universal. Denunciam que 

essa universalização, que parecia contemplar tanto homens quanto mulheres, no 

fundo, acabou silenciando as vozes femininas por um longo tempo. Desconstruir tal 

universalização coloca as mulheres como protagonistas de suas histórias e na 

própria operação historiográfica. 

Novas metodologias, como a História Oral, contribuíram decisivamente para a 

introdução de atrizes e atores sociais negligenciados pela História. Desse modo, 

mulheres, negros, trabalhadores rurais, homossexuais, entre outros sujeitos, 

receberam um olhar diferenciado frente às pesquisas da História Social. De acordo 

com Losandro Antonio Tedeschi (2014, p. 10): 

O desenvolvimento da história oral como parte de um método de 
investigação participativa abriu-se como um campo promissor em relação à 
tarefa de descobrir ‘novos’ sujeitos, sua ação e interpretação do presente, 
apoiada na sua consciência do passado. 
 

A História Oral se apresenta, dessa forma, como aporte metodológico capaz 

de dar voz aos sujeitos invisibilizados pelos documentos oficiais, que geralmente 

traduziam feitos heroicos dos “grandes homens”. Falamos em homens porque eram 

evidentemente homens os que apareciam nos relatos, estando as mulheres fora dos 

registros e da produção da própria História.  

A história oral como instrumento metodológico serviu como condição de 

resistência aos modelos hegemônicos de produção da escrita histórica, abrindo 

meios de introdução dos relatos e vidas femininas. Tornou acessível novas 

memórias e, com elas, abriram-se caminhos para interpretação de significados 

obtidos por esses sujeitos a partir de determinados acontecimentos.  

O que estava em jogo não era mais o acontecimento, mas os significados 

desenvolvidos por essas personagens sobre o passado. Para Tedeschi (2014, p. 

32), “a recuperação da memória feminina nos ajuda a fortalecer os processos de 
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discriminação e de resistência à hegemonia dos discursos de poder e de sistemas 

de representações androcêntricos presentes”. Dar-se a tomada de consciência 

feminina e a sua luta dentro dos quadros academicistas. No entanto, outras fontes 

contribuíram com a disseminação de abordagens que considerassem as mulheres 

comuns e aquelas oriundas das classes altas. Podemos destacar os processos 

criminais, diários, cartas e livros, por exemplo. Podemos notar, assim, o crescimento 

pelo interesse por temáticas relacionadas às mulheres. 

O desenvolvimento de novos campos tais como a história das mentalidades 
e a história cultural reforça o avanço na abordagem do feminino. Apoiam-se 
em outras disciplinas – tais como a literatura, a linguística, a psicanálise e, 
principalmente, a antropologia –, com o intuito de desvendar as diversas 
dimensões desse objeto. Assim, a interdisciplinaridade assume importância 
crescente nos estudos sobre as mulheres. Dessa forma, as transformações 
na historiografia, articuladas à explosão do feminismo, a partir de fins da 
década de 1960, tiveram papel decisivo no processo em que as mulheres 
são alçadas à condição de objeto e sujeito da História, marcando a 
emergência da História das Mulheres. (SOIHET; PEDRO, 2007, p. 285). 

 
A introdução dos sujeitos antes excluídos da História é consequência da 

atuação política dos mesmos nos movimentos sociais, sejam eles desencadeados 

pelas feministas, por grupos gays, pelas questões de raça e muito mais. 

Acreditamos, assim, que as mudanças realizadas nas estruturas acadêmicas são 

reflexos de ações exteriores, de atuações políticas em busca de igualdade e de 

cidadania. 

No Brasil, por exemplo, os movimentos feministas entram em cena a partir da 

década de 1970. É verídico que esses movimentos, com tendências marxistas, 

ergueram-se contra o vigor da Ditadura Militar brasileira e em busca da democracia: 

Os grupos feministas estavam articulados às diversas organizações de 
influência marxistas, clandestinas à época, e nasceram fundamentalmente 
comprometidos com a oposição à ditadura e com as 'lutas pelas liberdades 
democráticas' e pela anistia. (SARTI, 2001, p. 31). 
 

Nesse sentido, a década de setenta fomentou mudança substancial nas 

práticas cotidianas das mulheres. Foi um período de expansão do mercado de 

trabalho e do sistema educacional, proporcionando maior abertura para as mulheres. 

Houve uma alteração no eixo que demarcava, até mesmo, as experiências sexuais, 

podendo ser visto com a entrada dos anticoncepcionais. O que se tinha era uma 

mudança nos padrões de vida familiar das pessoas. 

Conforme Cynthia Sarti (2001, p. 36): “Novas experiências cotidianas entram 

em conflito com o padrão tradicional de valores nas relações familiares, sobretudo 

por seu caráter autoritário e patriarcal”. Obviamente que esse movimento teve como 
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gênese as mulheres de classe média com acesso às instituições universitárias na 

época. Porém, a autora afirma que esse movimento foi se articulando com as 

camadas populares e com as organizações em bairros gerando o que ela chamou 

de “interclasses”. 

É nesse instante que o movimento feminista se integra ao trabalho pastoral da 

Teologia da Libertação. Teríamos, assim, a formação de alianças entre as 

feministas, a esquerda e a Igreja Católica. Essa montagem, apesar das 

divergências, tinha claramente em seus objetivos a crítica ao regime ditatorial 

brasileiro: “O tom predominante, entretanto, foi o de uma política de alianças entre o 

feminismo, que buscava explicitar as questões de gênero, os grupos de esquerda e 

a Igreja Católica, todos navegando contra a corrente do regime autoritário” (SARTI, 

2001, p. 37-38). 

Entretanto, os desacordos entre os grupos eram constantes e tencionaram a 

maior parte das relações entre esses. Principalmente quando surgiam questões, a 

exemplo, do aborto, que tanto a Igreja quanto alguns grupos conservadores viam 

dentro de parâmetros morais. 

É de comum acordo que a década de 1970 possuía duas linhas de feministas. 

Assim: 

A primeira, mais voltada para atuação pública das mulheres, investindo em 
sua organização política, concentrando-se principalmente nas questões 
relativas ao trabalho, ao direito e à redistribuição de poder entre os sexos. 
[...]. A outra vertente preocupa-se sobretudo com o terreno fluido da 
subjetividade, com as relações interpessoais, tendo no mundo privado o seu 
campo privilegiado. Manifestou-se principalmente através de grupos de 
estudos, de reflexão e convivência. (SARTI, 2001, p. 40). 
 

A década de 1980 consolidou o movimento feminista no Brasil. Isso se deve 

ao processo de anistia política desencadeado no país, mas, também, à experiência 

política internacional das mulheres exiladas no exterior, principalmente na Europa. É 

o momento de maior dimensão territorial do feminismo, penetrando em diversos 

setores como: partidos, sindicatos, associações, formações de organizações não-

governamentais (ONGs) etc.  

Consequentemente houve maior abertura no campo acadêmico: “Dentro da 

tendência à especialização, desenvolveu-se também a pesquisa acadêmica sobre 

mulher, além da explosão do tema no mercado editorial” (SARTI, 2001, p. 42), o que 

não apenas modificou as concepções sobre a História, mas acrescentou também 

outros temas a serem explorados na disciplina escolar e no ensino. 
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Essa sucinta contextualização política e social deve ser considerada quando 

buscamos pensar sobre a introdução da história das mulheres na disciplina de 

História, especialmente no Brasil, onde foi introduzida no século XIX, durante o 

período Imperial. Em sua gênese, tinha como elemento propulsor a formação 

cultural das elites, de modo que os conteúdos abordavam principalmente heróis 

nacionais e os seus grandes feitos, além dos ritos cívicos, festas nacionais e os 

símbolos da pátria. Essa conjuntura permaneceu por quase todo século XX e a 

História ensinada continuou ministrando informações de maneira pouco reflexiva. 

Atualmente passamos por mudanças estruturais na História ensinada, 

proporcionada principalmente por uma abertura no que diz respeito à utilização de 

documentos. Há uma infinidade de recursos e documentos que podem ser utilizados 

como fonte nas salas de aula. Textos históricos, imagens, ilustrações, filmes, 

músicas, documentos orais, visitas a museus, material arqueológico, entre outros, 

são recursos que podem ser usados, gerando uma pluralidade de fontes, capazes 

de despertar o interesse das(os) alunas(os) pelo conteúdo ministrado na disciplina e 

mostrar que a História é uma ciência que busca o entendimento dos caminhos 

percorridos por mulheres e homens, no tempo e no espaço. 

 

1.2 AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO ESPAÇO ESCOLAR 

Ao longo do tempo, diversas sociedades foram construindo e atribuindo, a 

partir de relações de poder, papéis sociais de gênero aos sexos e, assim, 

diferenciando as mulheres dos homens. Como muito bem evidenciou Joan Scott 

(1989), o gênero é a primeira relação política de poder. Para Scott (1989, p. 86), “o 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos e [...] é uma forma primária de dar significado às relações 

de poder”. 

Dessa maneira, são os fluxos sociais que fornecem e instituem diferenças 

entre mulheres e homens. Essas produções são constantes e jamais estáticas, pois 

partem de interesses e disputas de poder. Portanto, diversas instituições sociais, por 

exemplo, a família, escola, igreja e muitas outras, corroboram na produção e 

manutenção dos papéis sociais de gênero. Esse deslocamento proporcionado por 

Scott (1989) retirou o “véu” discursivo da natureza do ser mulher e homem, 

lançando-o para o campo das disputas políticas e sociais. Com essa afirmação, a 
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autora destitui o argumento de que ser mulher e homem é natural, direcionando os 

olhares ao tempo e espaço como construtores destes. Cabe à historiadora e ao 

historiador verificar de que maneira essas diferenciações são erguidas. 

O conceito de gênero tem o intuito de levantar a discussão em torno da 

construção dos significados sociais acerca do feminino e masculino como um 

processo que ocorre ao longo da vida dos sujeitos em diversas sociedades. A 

construção da mulher como pertencente a um gênero socialmente inferiorizado está 

associada à sua representação histórica e aos acontecimentos sociais ocorridos, os 

quais apontam para o fato de que as mulheres viveram marginalizadas por um longo 

período, subordinadas à dominância masculina.3 

Cabe dizer que as relações de poder que estabelecem gêneros não estão 

restritas aos meios formais e organizacionais do Estado. A política não se restringe 

aos ambientes normativos. Podemos conceber, dessa maneira, que a política de 

gênero se desenrola no dia a dia, nas relações interpessoais, no cotidiano, ou seja, 

nas brechas e nas entrelinhas do poder estatal. Falamos de micropoderes ou 

micropolíticas, na perspectiva defendida por Foucault (2017). Assim, o que vestir, a 

profissão a ser seguida, as funções dentro da família, posturas frente aos 

relacionamentos com os demais sujeitos, gostos, entre outras questões, perpassam 

por toda essa moldura de construção de gênero que se constitui, também, a partir de 

micropoderes. 

Michel Foucault (2017), ao se afastar da percepção de poder clássica do 

marxismo, viabilizou uma noção de poder complexa, uma percepção de poder que 

se abre de maneira “democrática” para que seja exercido por todos(as). Como dito 

por ele: 

Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu titular; 
e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de 
um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se 
sabe quem não o possui. (FOUCAULT, 2017, p. 138). 
 

                                                           
3 Apesar de caminharmos, neste texto, com autoras e autores do pós-estruturalismo, o conceito de 
“dominação masculina” se faz notável na obra de Pierre Bourdieu. Para ele, a dominação dos 
homens sobre as mulheres se efetua dentro de um habitus. Ou seja, são relações engendradas 
timidamente, enraizadas no social e tidas como naturais, independente de uma racionalização, e que 
estabelecem a dominação entre mulheres e homens. Todavia, essa dominação masculina opera com 
violência entre os próprios homens que, para Bourdieu, precisam, constantemente, passar por 
provações viris e de honra, fazendo com que mantenham intactas suas masculinidades. Para mais 
informações buscar: BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2012. 
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O poder é um exercício estratégico, um recurso manejado para atingir 

determinado objetivo. Diante do que foi dito por Foucault (2017), o poder se abre aos 

sujeitos sem que exista um(a) único(a) dono(a), um(a) proprietário(a), sem que haja 

um local determinado de sua emanação. Mas de que maneira essa concepção de 

poder foucaultiana nos ajuda a entender as relações no âmbito escolar? Na 

perspectiva clássica do poder, o poder estaria localizado em uma matriz, aquela 

localizada no topo da hierarquia escolar. Já em Foucault, o poder deixa de ser 

predicado de uns (aqueles que estão localizados no topo da hierarquia escolar) para 

se tornar acessível aos demais, por exemplo. Em outros termos, o poder apresenta-

se como um jogo em que todas(os) estão habilitadas(os) a participar. 

Quando transportado para o contexto da educação, esse exercício de poder 

pode ser encontrado nas ações de professoras e professores com as(os) alunas(os); 

na hierarquia estabelecida entre professoras(as), coordenadoras(es), diretoras(es); 

e, é claro, nos encontros e reuniões com as mães e os pais do alunado, que 

compõem a complexa instituição escolar.4 Ao assumirmos essa postura, começamos 

a enxergar pequenas nuances dentro do ambiente escolar que favorecem a 

construção e manutenção das relações engessadas. 

Desse modo, no decorrer histórico de construção de relações hierarquizadas 

que, como vimos, tem caráter micro, às mulheres foram atribuídos papéis 

performáticos de submissão aos homens. Por outro lado, aos homens foram 

dispostos saberes que possibilitassem a dominação sobre o corpo feminino. Dessa 

forma, em diversos âmbitos sociais, com o passar dos tempos, reproduziram-se 

ideias nas quais homens e mulheres tinham papéis diferenciados, limitando ambos 

os sexos de exercerem funções distintas daquelas que eram direcionadas ao seu 

gênero. 

 Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011), ao problematizar a invenção do 

Nordeste e do falo, visou conhecer quais foram as condições de suas emergências. 

Sua concepção de invenção, extraída de Michel Foucault, vincula-se às relações de 

poder. São as práticas discursivas que constituem homens e mulheres. Segundo 

Albuquerque Júnior, o nordestino, desde sua invenção no começo do século XX, 

será aquele homem viril, forte, valente e corajoso: “O nordestino será inventado 

                                                           
4 Sabemos que as pessoas que integram a instituição escolar não se limitam ao alunado, ao corpo 

docente, coordenadoras(as), diretoras(es) e pais. A rede é mais complexa. Temos, por exemplo, 
as(os) profissionais da cozinha, da portaria, da limpeza e muito mais. No entanto, manteremos dessa 
forma para facilitar a abordagem. 
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como o macho por excelência, a encarnação do falo [...]” (2011, p. 151). 

Observamos, então, que é preciso compreender as práticas discursivas que 

transitam em determinada temporalidade e perceber como criam, produzem e 

reproduzem as intricadas relações dos gêneros. 

Os discursos formulados historicamente sobre as mulheres e homens 

produzem subjetividades. Esses discursos, principalmente fortalecidos no âmbito 

familiar, prosseguem em outras instituições, por exemplo, na escola, de modo que 

ambas as instituições contribuam e exerçam força para a formação dos sujeitos. 

Tendo em vista que é por meio da família que se inicia o primeiro contato do 

indivíduo com o mundo que o cerca, é lá que são realizados os primeiros processos 

ligados à aprendizagem dos papéis de gênero.  

Conforme Guacira Lopes Louro (1997, p. 133-134), a família contribui na 

organização heteronormativa dos seus membros, sendo esta vista como natural: “O 

modelo ‘normal’ é a família nuclear constituída por um casal heterossexual e seus 

filhos. Essa forma de organização social é, na verdade, mais do que normal, ela é 

tomada como natural” (grifo da autora). 

Valores, noções de comportamento e aspectos ligados ao convívio em 

sociedade são desenvolvidos a partir da convivência familiar. Porém, é preciso 

salientar que a família lança demandas sociais sobre as crianças, formando adultos, 

na maior parte das vezes, com ideais semelhantes aos seus e daquela sociedade 

específica. Nesse sentido, as crenças, opiniões e posturas se tornam parecidas 

entre os membros de uma família. Isso pode ser observado quando um sujeito 

apresenta comportamentos diferentes daqueles que são esperados pelos seus 

familiares e nesse momento o sujeito é repreendido, em especial, pelos pais, pelo 

fato de escapar da norma. Diante disso, interdita-se qualquer atitude que escape às 

convenções sociais tomadas como naturalizadas. 

Da mesma forma, a escola vem para dar continuidade ao processo de 

formação dos sujeitos, produzindo o que se denomina conhecimento formal e 

escolarizado. Entretanto, esta também faz parte da sociedade, sendo que os sujeitos 

que a compõem são parte de uma família que, como foi dito anteriormente, possui 

suas verdades. Nesse segundo momento, é possível perceber que os 

conhecimentos sistematizados não fogem à regra, isto é, contribuem 

predominantemente na reprodução e manutenção das divisões entre meninas e 

meninos. Por exemplo, podemos perceber essas divisões em elementos que vão 
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desde os materiais utilizados na sala de aula até o fardamento, assim como na 

ocupação de espaços esportivos dentro da própria escola (normalmente as quadras, 

em períodos de recreação, são usadas apenas pelos meninos). 

É comum perceber uma distinção no uniforme usado por meninas e meninos 

em escolas destinadas às crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. 

As meninas usam shorts-saia e os meninos bermudas, conforme mostram as 

fotografias abaixo, onde estão alunas e alunos da Educação Infantil do Munícipio de 

Cruz das Almas/BA. Por outro lado, essa distribuição indumentária não costuma 

acontecer nas escolas de Ensino Fundamental II e Médio, onde alunas e alunos 

passam a usar basicamente o mesmo fardamento, constituído, geralmente, de 

camisa da escola e calça jeans e as distinções, já trabalhadas em fases anteriores, 

passam a ser confirmadas a partir de outros elementos. Na Educação Infantil o 

uniforme marcado por gênero serve para normatizar os sujeitos a partir da 

padronização do vestuário. 

 
FIGURA 1- Crianças da Educação Infantil em atividade de jardinagem 

 
   Fonte: Fotografia tirada pela autora (2018). 
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FIGURA 2 - Meninas com adereço na cabeça no Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha. 

 

   Fonte: Fotografia tirada pela autora (2018) 

FIGURA 3 - Meninos e professora da Educação Infantil 

 

    Fonte: Fotografia tirada pela autora (2018). 

 
A distinção nas vestimentas pode ser interpretada como uma pedagogia de 

gênero, considerando que reforça aos meninos o uso de shorts e às meninas o uso 

de saias. Tomando a experiência em sala de aula, podemos perceber que tanto as 

meninas quanto os meninos seguem os padrões de gênero que aprendem em casa 

e que são reproduzidos pela escola. São saberes historicamente desenvolvidos que 
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tendem a orientar a utilização dos objetos culturais e que, consequentemente, 

conformam seus corpos em dada posição de poder. 

As relações de poder entre os gêneros são asseguradas de diversas 

maneiras pelo uso distintivo do uniforme. Por exemplo, às meninas serão 

constantemente exercidos os controles nas formas de sentar em ambientes 

públicos, estabelecendo normas em seus gestos e ações; o que não acontecerá 

quando o caso ocorrer com os meninos. Tais estruturações de poder tornam os 

meninos livres em suas manifestações e performances sociais no que tange às 

ações sutis como andar, sentar e deitar em público. 

Dessa forma que as dinâmicas desabrochadas no interior das instituições 

escolares introduzem e geram comportamentos entre os sexos. Guacira Louro 

(1997) apresenta o papel da instituição escolar na produção e reprodução das 

desigualdades neste sentido, afirmando que: 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na 
verdade, a escola produz isso. [...]. Ela dividiu também, internamente, os 
que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 
ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade 
ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos de 
protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e 
ela imediatamente separou os meninos das meninas. [...]. Os novos grupos 
foram trazendo transformações à instituição. Ela precisou ser diversa: 
organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, 
explícita ou implicitamente, “garantir" — e também produzir — as diferenças 
entre os sujeitos. (LOURO, 1997, p. 57). 
 

Além de confirmar o que acabamos de dizer sobre os uniformes escolares, a 

partir da fala de Louro (1997) podemos dizer que a escola, diante de suas formas de 

separação e organização, contribuiu para a produção e fortalecimento das 

desigualdades, dentre as quais estão as desigualdades entre os gêneros. A escola, 

enquanto instituição responsável pela educação formal e construção de 

conhecimento, tem por obrigação atuar de forma a despertar nos indivíduos a 

criticidade, fazendo-os refletir em torno das questões sociais e como estas 

interferem na organização política e cultural das sociedades. No entanto, a escola 

pouco se compromete a trabalhar desta forma, favorecendo, ainda que 

indiretamente, as desigualdades. 

 No espaço escolar o conhecimento científico está organizado por meio das 

disciplinas escolares, as quais, atualmente, devem ser estudadas historicamente, de 

forma contextualizada, tendo como ponto de partida a realidade dos alunos. Neste 

sentido, as disciplinas escolares remetem muito mais do que somente a um 
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amontoado de conteúdos, os quais fazem parte de uma grade curricular obrigatória. 

Estas contribuem para um estudo das sociedades, permitindo a reflexão acerca dos 

paradigmas estabelecidos socialmente, a superação dos problemas sociais e a 

utilização crítica do conhecimento construído para o pleno exercício da cidadania. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

(PNLD) 

 
O objetivo desse capítulo é apresentar uma análise dos documentos 

reguladores do PNLD (Edital e Guia) para compreender de que forma a legislação 

vigente para os livros didáticos estabelece as exigências às editoras no que se 

refere à história das mulheres. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 
 

Apesar da existência de diversos recursos e metodologias que contemplem, 

atualmente, as necessidades das(os) alunas(os), levando-as(os) a refletir mais 

profundamente acerca de problemas sociais que afetam direta ou indiretamente 

suas vidas, nem sempre estes são utilizados pelos(as) professores(as), que dão 

prioridade ao uso do livro didático, que muitas vezes é o único texto não ficcional a 

que as(os) alunas(os) têm acesso. 

O livro didático como suporte pedagógico de ensino no Brasil, esteve 
historicamente condicionado às necessidades conjunturais, por relações de 
poder que transcendem seu papel de repositório de conhecimento adequado 
à instrução de jovens estudantes, fazendo com que operasse como veículo 
ideológico, sempre a serviço das conjunturas políticas. (CAIMI; MISTURA, 
2016, p. 233) 
  

O problema a esse respeito se deve ao fato de que muitas vezes os manuais 

reproduzem as desigualdades sociais entre os gêneros, atribuindo às mulheres um 

papel secundário ou até mesmo invisível na História.   

Quando surgiu, no século XIX, o livro didático exercia a função inicial de 

complementação dos ensinamentos bíblicos. Desde então foi se tornando potencial 

disseminador de valores, ideologias e culturas. No Brasil, desde 1929, a partir da 

criação do Instituto Nacional do Livro (INL), órgão específico para legislar a respeito 

de políticas públicas sobre o livro didático, o mesmo, segundo Holien Gonçalves 

Bezerra (2017), deixa de ser concebido como uma política de governo para se tornar 

instrumento de política pública de Estado. Esse processo se consolida a partir de 

1938, quando no governo de Getúlio Vargas é criada a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), cujo objetivo é garantir a importação, produção e circulação dos 

manuais. 
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Para Bittencourt (2008), os livros didáticos são integrantes da “tradição 

escolar” de professoras(es) e alunas(os), sendo utilizados como instrumentos de 

trabalho no cotidiano escolar há pelo menos dois séculos. Trata-se de um objeto 

cultural cuja definição é difícil e também bastante complexo, haja vista que é 

construído a partir da interferência de vários sujeitos. É um objeto de “múltiplas 

facetas”, um recurso ligado a diversos debates e que, ao longo do tempo, sofreu 

mudanças importantes no que se refere a sua elaboração e utilização. 

No Brasil, entre 1929 e 1996, foram várias as estratégias, em diferentes 

governos, com o intuito principal de garantir a disseminação de livros por todo o 

país, fazendo com que chegassem a um número máximo de estudantes. Mas, foi 

apenas em 1997, com a criação do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), que a 

distribuição dos manuais se tornou universal e continuada para todas(os) as(os) 

alunas(os) da 1ª a 8ª série do ensino fundamental. Para Helenice Rocha (2017, p. 

15): 

Em uma sociedade brasileira que avançava no caminho da democratização, 
um programa do vulto do PNLD deveria ser objeto de permanente vigilância 
social. Afinal, os livros didáticos veiculam um conjunto amplo de 
conhecimentos valorizados, que constituem os currículos estabelecidos – 
pela tradição ou pela legislação – para o trabalho de formação escolar.  

 

Conforme Bittencourt (2008), o livro didático (LD) é um dos instrumentos que 

pertencem à cultura escolar, produzido para ser utilizado no interior da escola. 

Contudo, o LD, em especial o de História, tem sido alvo de preocupações, tanto por 

parte do governo quanto de acadêmicas(os), por conta das limitações que estão 

relacionadas a vários fatores, como:  

[...] deficiências de conteúdo, suas lacunas e erros conceituais ou 
informativos. No entanto, o problema de tais análises reside na concepção de 
que seja possível existir um livro didático ideal, uma obra capaz de solucionar 
todos os problemas do ensino, um substituto do trabalho do professor. 
(BITTENCOURT, 2008, p. 300). 

 
Nesta perspectiva, como analisa Bittencourt (2008, p. 301), o livro didático é 

passível aos erros, especialmente porque, muito mais do que a preocupação com o 

desenvolvimento crítico-social do indivíduo, há uma preocupação financeira, tendo 

em vista que é “[...] um produto cultural fabricado por técnicos que dominam os seus 

aspectos materiais”, sendo, antes de qualquer coisa, uma mercadoria 

comercializável e altamente lucrativa, já que, por ano, investem-se milhões de reais 

em livros didáticos no Brasil, sendo que o mesmo faz parte da indústria cultural 

capitalista. 
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Assim, livro didático pode assumir diferentes funções, sendo usado no 

planejamento anual, para definir os conteúdos a serem ministrados, conduzir as 

discussões em sala de aula, sem considerarmos que o livro didático se tornou um 

instrumento indispensável na construção do conhecimento escolar, cobrado à escola 

pelos(as) professores(as), assim como pelos(as) alunos(as) e seus responsáveis. No 

entanto, a maior preocupação em relação ao seu uso é que, indiscriminadamente, 

reproduza discursos que promovam o preconceito, a distinção entre os gêneros, 

induzindo a um pensamento discriminatório, misógino e sexista, à medida que “o 

livro didático de História é, no caso da disciplina, o veículo que traz todas as 

conceituações externas, a serviço da escola, do professor e do estudante” (CAIMI; 

MISTURA, 2016, p. 238).  

 Diante das exigências postuladas nos editais de convocação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), é possível perceber maior preocupação quanto 

ao conteúdo a ser apresentado e na forma como estes serão discutidos, visando 

temáticas ligadas à participação dos diversos atores sociais e também ao contexto 

em que vive o(a) aluno(a) que terá acesso ao livro. 

 O mesmo acontece nos Guias de Livros Didáticos que são disponibilizados 

pelo Ministério da Educação e trazem resenhas e informações acerca de cada uma 

das obras aprovadas no PNLD, e que teoricamente devem ser utilizados pelo corpo 

docente das unidades escolares para a escolha dos livros que serão usados pelas 

alunas e alunos, à medida que têm a função de apresentar análises, reflexões e 

orientações quanto ao conteúdo e estrutura dos manuais didáticos. 

 Sendo assim, de acordo com o Edital e o Guia do PNLD, os livros didáticos, 

inclusive os de História, devem acompanhar a influência das transformações 

apresentadas na sociedade e no âmbito escolar, em especial porque os livros são 

escritos e serão usados por indivíduos que estão inseridos em uma sociedade e 

sofrem influências políticas, ideológicas e culturais. 

O livro didático, por sua vez, tende a acompanhar essas mudanças, até 

mesmo no que diz respeito às histórias das mulheres, uma vez que os estudos de 

gênero têm ganhado maiores proporções e atribuído uma nova roupagem às 

relações ocorridas nas sociedades. Tal observação, no entanto, não pode se 

restringir ao livro didático de História, podendo abranger a outros componentes 

curriculares. 
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 Os sujeitos responsáveis pela produção dos livros didáticos não podem 

negligenciar temas de interesse social, os quais são capazes de construir saberes, 

valores e evitar, em diversos aspectos, a desigualdade social. A forma como um livro 

didático expõe as questões de gênero pode ou não perpetuar estereótipos 

considerados naturais, mas que na realidade não passam de discursos que 

estimulam as relações de poder nas quais homens são considerados superiores às 

mulheres e, por isso, se acham no direito de agredi-las, controlá-las, humilhá-las, 

entre outros fatores.  

 Acreditamos que o Ensino de História e o livro didático de História precisam 

contemplar uma discussão que seja capaz de levar alunas e alunos à compreensão 

de que as mulheres são sujeitos que pensam, que sentem, que atuam (e sempre 

atuaram) efetivamente na sociedade, desempenhando papéis importantes no âmbito 

econômico, cultural, religioso, contribuindo direta ou indiretamente para a formação 

da humanidade, mas que durante muito tempo teve os direitos sociais relegados e 

suprimidos.  

 

 

2.2 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO: EDITAL E GUIA  
 

Os livros didáticos, que são atualmente usados nas escolas públicas 

brasileiras de Ensino Fundamental II, foram escolhidos por professoras(es) e 

gestoras(es) das respectivas unidades de ensino em 2016 visando atender à 

demanda no triênio 2017 – 2019. A referida escolha se deu por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD e contou com a participação democrática da 

equipe pedagógica no processo de escolha dos manuais. 

O PNLD foi instituído por meio do Decreto nº 91.542/1985, em substituição 
a programas anteriores cuja origem remonta à década de 1930. Em seu 
decreto de criação se propõe, entre outras prerrogativas, a maior 
participação dos professores do então denominado ensino de 1º Grau, 
mediante análise e indicação dos títulos dos livros a serem comprados pelo 
governo e a e adoção de livros reutilizáveis (CAIMI, 2017, p. 34). 

 

Desde 1985, paralelamente ao processo de redemocratização do Brasil, o 

PNLD regulamenta e consolida um conjunto de ações em torno das obras didáticas, 

visando assegurar que todas(os) educandas(os) das escolas públicas brasileiras 

tenham acesso aos livros. De acordo com Ana Heloisa Molina (2013, p. 249), “o 

Programa Nacional do Livro Didático surgiu em 1985 tendo como função avaliar, 
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indicar, comprar e distribuir livros didáticos para as escolas públicas”. Assim, os 

manuais passaram a fazer parte de uma política de desenvolvimento educacional.  

As obras didáticas expressam o conhecimento que é valorizado socialmente 

e, por isso mesmo, estão entre os principais pilares do currículo escolar. Quando 

relacionado ao Ensino de História, é possível perceber que a “presença da História 

como conteúdo escolar entre os estudantes brasileiros está amplamente 

condicionada pelos livros didáticos e pelo uso que os professores fazem deles”. 

(CAIMI, 2017, p. 37). 

Tamanha relevância justifica a importância de um programa do porte do 

PNLD, que tem por principal objetivo garantir a universalização do acesso aos livros 

didáticos. Atualmente, o Programa é responsável por aproximadamente metade de 

todos os livros que são vendidos no Brasil. 

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional das Editoras de 
Livros (Sneel), em 2016, divulgaram o estudo Produção e vendas do Setor 
editorial brasileiro, ano base 2015 (Fipe, 2016), encomendado para a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O estudo indicou que 
aproximadamente 50% dos livros vendidos e que circularam no Brasil, em 
2015, foram didáticos; 19% científicos; técnicos e profissionais; 11% 
religiosos e 20% obras gerais (CASSIANO, 2017, p. 83). 

 

A conjuntura apresentada é resultado do caráter universal do PNLD, à medida 

que o programa pretende atender a todas(os) as(os) estudantes, sendo o 

responsável pela compra e distribuição gratuita dos livros para as escolas públicas, 

“o que faz do governo brasileiro, comprovadamente, desde 1996, o maior comprador 

de livros do país” (CASSIANO, 2017, p. 85). 

A consolidação do PNLD como política pública nacional de distribuição de 

livros didáticos ocorre a partir de alterações importantes em dispositivos legais, a 

exemplo da Emenda Constitucional nº 59/20095 e da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 12.796/2013)6. Dessa forma, o acesso de estudantes das 

escolas públicas, em todas as etapas da educação básica, aos livros didáticos torna-

se uma obrigação do Estado brasileiro.  

                                                           
5A Emenda Constitucional nº 59/2009 fez expressivas inclusões no artigo 208 da Constituição Federal 
de 1988, à medida que estabelece que alunas e alunos, em todas as etapas da educação básica, 
devem ser atendidos por meio programas que garantam o acesso ao material didático, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.  
6Soma-se a isso as alterações realizadas a partir da Lei 12.796/2013, que provocou modificações no 
inciso VIII do artigo 4º da LDB, passando a definir como dever do Estado assegurar o acesso de 
educandas e educandos a programas suplementares de material didático escolar em todas as etapas 
da educação básica. 
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De acordo com Marcelo Soares Pereira da Silva (2017, p. 102, grifo do autor): 

“Os programas de material didático, além de serem confirmados como dever do 

Estado na garantia do direito à educação, devem, também, observar a determinação 

que sua abrangência envolva todas as etapas da educação básica”.  

A abrangência e a relevância do PNLD garantem a sua importância, 

especialmente quando nos deparamos com a difícil realidade da maioria das(os) 

estudantes brasileiras(os), o que nos possibilita concluir que a distribuição de livros 

didáticos, somada aos programas de alimentação e transporte escolar, constitui-se 

uma das políticas de permanência da(o) estudante na escola. 

Em um país com desigualdades econômicas, sociais, regionais, políticas e 
culturais como as que marcam historicamente a sociedade brasileira, 
programas dessa natureza, mesmo que insuficientes, se constituem em 
ferramentas e estratégias importantes na efetividade da garantia do acesso 
e permanência do estudante na escola, quesito imprescindível para a 
realização do direito a uma educação de qualidade (SILVA, 2017, p. 102). 
 

Além de garantir o acesso ao livro didático, o PNLD visa também a garantia 

da qualidade do material e do conteúdo do manual, em consonância com as atuais 

discussões em torno da educação. Da mesma forma, por meio dos seus 

documentos norteadores (os Editais e os Guias do PNLD), regula quais as 

concepções teóricas e pedagógicas que constarão nos livros didáticos. Sendo 

assim, direta e indiretamente o Estado atua como agente regulador do material 

didático que circula em todas as escolas públicas brasileiras. 

O Estado brasileiro procura assegurar mais do que padrões de qualidade, 
mas também acaba por fomentar e/ou induzir determinadas perspectivas 
teóricas e pedagógicas definidas nessas normas (decretos, portarias, 
resoluções, editais concernentes ao PNLD). Tem-se, aqui, uma combinação 
de formas de atuação do Estado, ao mesmo tempo, provedor e regulador 
(SILVA, 2017, p. 119, grifo do autor). 

 

Mudanças significativas estão no centro das discussões relacionadas à 

educação no Brasil, o que significa que resultaram em modificações nos programas 

de materiais didáticos, nos próprios manuais e nos currículos escolares. Essas 

discussões vêm acontecendo em torno da recém homologada Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que traz importantes alterações curriculares na 

educação básica e que deverão ser adotadas pelas unidades escolares públicas e 

particulares até o início do ano letivo de 2020 – o que fatalmente irá refletir nos livros 

didáticos.  

Também se encontra em discussão a nova BNCC para o Ensino Médio que, 

entre outras coisas, “trata da reorganização do Ensino Médio em que prevê a 
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possibilidade dessa etapa da educação básica por itinerários formativos específicos 

organizados em torno de áreas de conhecimento e profissional”. (SILVA, 2017, p. 

119, grifo do autor). 

Paralelamente a essas discussões e mudanças na educação brasileira, o 

edital lançado em 2017 para o PNLD 2018, que visava atender às/aos estudantes do 

Ensino Médio, também trouxe mudanças significativas por meio do decreto do 

Governo Federal nº 9099, que alterou de forma expressiva o processo de avaliação 

e seleção das coleções didáticas. 

Nos editais anteriores, as coleções eram técnica e pedagogicamente 

avaliadas por pesquisadoras(es) de universidades públicas que eram 

selecionadas(os) a partir de um Edital especifico e por professoras(es) da rede 

básica. Esses dois grupos, em uma proporção de 50/50, elaboravam o Guia 

Nacional do Livro Didático. 

No entanto, para o Edital PNLD 2018, foi extinto o edital de chamamento para 

seleção da universidade. Ao invés disso, o Ministério da Educação, de forma 

centralizadora, ficou responsável por indicar os profissionais responsáveis por essa 

análise. Os(as) demais participantes foram escolhidos(as) a partir de um banco de 

dados do MEC, onde profissionais que tivessem grau de licenciatura puderam se 

inscrever.  

Outra mudança diz respeito à autonomia de gestoras(es) e professoras(as) na 

escolha dos livros didáticos a serem usados nas escolas. De acordo com as 

mudanças ocorridas a partir do Edital 2018, as secretarias municipais e estaduais de 

educação podem instituir comissões específicas para a escolha dos livros. Isso 

possibilita a homogeneização dos livros em todas as escolas de uma cidade ou 

estado e as(os) professoras(es), ao contrário do que acontecia anteriormente, 

ficariam, portanto, totalmente afastadas(os) do processo de escolha.  

Juntamente ao que já foi exposto, a partir do Edital PNLD 2018, os livros 

didáticos deixaram de ser distribuídos em ciclos de três anos para serem distribuídos 

em ciclos de quatro anos. Tal mudança pode parecer menos expressiva, mas 

representa uma economia significativa para o governo federal, já que são investidos 

bilhões de reais a cada edital. “Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), para o PNLD 2017 (cuja compra e distribuição ocorreu em 2016), 

o governo investiu R$ 1.230,8 bilhão na compra, avaliação e distribuição de 144,7 

milhões de livros didáticos”. (CASSIANO, 2017. p. 86). 
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 Apesar dessas importantes mudanças, o PNLD ainda funciona conforme a 

organização de algumas etapas. Inicialmente, as editoras se inscrevem para 

participar do Edital. Em seguida, os livros didáticos passam por uma triagem, onde 

são avaliados e encaminhados ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas da 

Universidade de São Paulo (IPT) para a avaliação de quesitos técnicos. Então, os 

manuais são destinados à Secretária de Educação Básica do Ministério da 

Educação (SEB), onde é feita a avaliação pedagógica.  

Assim, essa comissão ou a equipe pedagógica da escola define a escolha de 

duas coleções para cada disciplina. Os livros são comprados das editoras pelo 

FNDE. As próprias editoras são responsáveis pela entrega dos manuais às escolas, 

o que é feito por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Os livros didáticos que estão atualmente em uso nas escolas públicas 

brasileiras do ensino fundamental II foram selecionados, escolhidos e distribuídos 

conforme os trâmites estabelecidos pelo Edital PNLD 2017 para o triênio 2017 – 

2019, ou seja, anterior ao decreto nº 9099. Porém, os principais documentos 

norteadores para definir quais livros serão usados pelas(os) educandas(os) são os 

mesmos: O Edital e Guia. 

Os editais do PNLD são documentos com linguagem técnica, destinados 

especificamente à convocação das editoras interessadas em participar do processo 

de seleção das obras didáticas e apresentam também quais são os critérios gerais e 

específicos de inclusão e exclusão das coleções. 

 

 
2.2.1 História das mulheres e as relações de gênero no PNLD 2017 
 

Ao analisar o Edital PNLD 2017, sob a perspectiva da História das mulheres e 

das relações de gênero, é possível perceber que a temática só é apresentada como 

um dos critérios de qualificação dos livros didáticos de forma indireta. No anexo III 

do documento, já no texto introdutório, onde se lê “Princípios Gerais”, e onde 

constam os critérios para a avaliação de obras didáticas, vemos a preocupação com 

as temáticas explicitadas da seguinte forma: 

Como parte integrante de suas propostas pedagógicas, as obras didáticas 
devem contribuir efetivamente para a construção de conceitos, posturas 
frente ao mundo e à realidade, favorecendo, em todos os sentidos, a 
compreensão de processos sociais, científicos, culturais e ambientais. 
Nessa perspectiva, elas devem representar a sociedade na qual se inserem, 
procurando:  
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1. promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua 
participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, 
reforçando sua visibilidade e protagonismo social;  
2. abordar a temática de gênero, visando à construção de uma sociedade 
não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à 
homo e transfobia;  
3. proporcionar o debate acerca dos compromissos contemporâneos de 
superação de toda forma de violência, com especial atenção para o 
compromisso educacional com a agenda da não-violência contra a mulher 
(PNLD, 2017, p. 40). 

 

Em seguida, quando fala sobre a importância de as obras didáticas estarem 

em consonância com os princípios gerais estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental de 9 anos, assim como sobre a importância da 

transversalidade para o ensino, que visa um currículo multicultural, o Edital volta a 

se referir à temática. 

Entende-se, que os conhecimentos comuns do currículo criam a 
possibilidade de dar voz a diferentes grupos como os negros, indígenas, 
mulheres, crianças e adolescentes, homossexuais, pessoas com 
deficiência. Mais ainda: o conhecimento de valores, crenças, modos de vida 
de grupos sobre os quais os currículos se calaram durante uma centena de 
anos sob o manto da igualdade formal, propicia desenvolver empatia e 
respeito pelo outro, pelo que é diferente de nós, pelos estudantes na sua 
diversidade étnica, regional, social, individual e grupal, e leva a conhecer as 
razões dos conflitos que se escondem por trás dos preconceitos e 
discriminações que alimentam as desigualdades sociais, étnico-raciais, de 
gênero e diversidade sexual, das pessoas com deficiência e outras, assim 
como os processos de dominação que têm, historicamente, reservado a 
poucos o direto de aprender, que é de todos (EDITAL PNLD, 2017, p. 40-
41). 
 

De maneira geral, nota-se que existe a preocupação na forma como as 

relações de gênero, as mulheres e outros grupos subalternizados devem ser  

apresentados e representados nos livros didáticos, o que é possível de ser 

novamente observado nos “critérios de avaliação”, mais precisamente nos “critérios 

eliminatórios comuns a todas as áreas”, onde, segundo o Edital, “são observados os 

princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social 

republicano” (EDITAL PNLD, 2017, p. 42). Nesse ponto, o Edital informa que serão 

excluídas do PNLD as obras que: 

Veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-
racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, religiosa, 
condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação 
ou de violação de direitos humanos (EDITAL PNLD, 2017, p. 42). 

 

No entanto, quando se trata dos “critérios eliminatórios específicos das áreas 

contempladas” pelo Edital, onde são apresentados os parâmetros a serem seguidos 

para eliminação das coleções por componente curricular, ou seja: Arte, Língua 
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estrangeira moderna, Língua Portuguesa, Ciências da natureza, Matemática, 

História e Geografia, apenas quando se refere a esta última, o Edital apresenta a 

temática como critério de eliminação, apenas quando diz que serão eliminadas do 

programa as obras didáticas de Geografia que não apresentem: 

Ilustrações que dialogam com o texto e com exemplos da diversidade étnica 
da população brasileira e da pluralidade social e cultural do país, não 
devendo reforçar preconceitos e estereótipos em relação a gênero e a 
povos de outras nações do mundo (EDITAL PNLD, 2017, p. 57). 

  

 Especificamente para o componente curricular História, o Edital não 

apresenta qualquer menção a respeito da importância de o livro didático de História 

trazer temáticas relacionadas às relações de gênero ou mesmo sobre a participação 

efetiva das mulheres na história. Assim, nos princípios e critérios estabelecidos pelo 

Edital PNLD 2017 para as coleções didáticas de História não há a obrigatoriedade 

de os livros trazerem discussões e contemplarem História das mulheres, o que pode 

ser interpretado como elemento de negligência da participação das mulheres na 

construção da História como sujeitos históricos. 

 O Guia do Livro Didático (outro documento que compõe o PNLD) traz as 

resenhas das coleções. Essas resenhas foram escritas por especialistas de 

diferentes instituições. 

Os especialistas elaboram as resenhas dos livros aprovados, que passam a 
compor o guia de livros didáticos. O guia é disponibilizado na internet um 
ano antes da sua utilização em sala para que as escolas e professores 
possam escolher a obra que mais se aproxima das suas necessidades 
(SOARES; SOUZA, 2011, p. 3). 

 

O Guia de livros didáticos é basicamente um texto que sintetiza o olhar de 

várias(os) professoras(es) de diferentes instituições, níveis de ensino e regiões 

brasileiras acerca do Livro Didático. O objetivo do Guia é servir de apoio para a 

escolha, sendo que o mesmo está disponível do site do FNDE, mas exemplares 

impressos são encaminhados às escolas. Para Tatyana de Amaral Maia (2016, p. 

261), “as avaliações são, sem dúvida, um instrumento positivo de seleção e 

aquisição dos livros pelo Estado, a quem cabe regular e fiscalizar a qualidade da 

educação”.  

No caso específico do Guia do Livro Didático de História – PNLD 2017, as 

professoras(es) avaliadoras(es) foram “lideradas(os) pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), que atenderam à Chamada Pública SEB/MEC nº 1/2015, a qual 
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selecionou universidades responsáveis pela avaliação pública dos livros didáticos” 

(GUIA DO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA, 2017, p. 8). 

As resenhas das coleções de História foram elaboradas a partir de “cinco 

eixos centrais” que, de acordo com o Guia, referem-se a “grandes questões 

pertinentes ao campo do Ensino de História e consequentemente para pensar a sala 

de aula em seus desafios centrais”. Os cinco eixos centrais são: 

• O tratamento escolar das fontes históricas; 

• A relação entre texto base e atividades; 

• O tratamento das questões da temporalidade histórica;  

• A temática afro-brasileira; 

• A temática indígena. 

A inclusão das mulheres nos diferentes processos históricos e as relações de 

gênero não aparecem como critério de avaliação das obras didáticas de História, 

apesar de ser evidente a preocupação com a História de outros sujeitos 

subalternizados, a exemplo dos afro-brasileiros e indígenas. 

Foram 14 as coleções do componente curricular História que fizeram parte do 

PNLD 2017. O Guia do livro didático traz resenhas de todas as coleções. Em 13 

resenhas as(os) autoras(es) mostram o tratamento que as coleções oferecem à 

temática. A relevância dada ao tema em quase todas as resenhas pode ser 

explicada se consideramos que as pesquisas sobre a História das mulheres e as 

relações de gênero já estão, há algum tempo, consolidadas no meio acadêmico. 

Anexo ao Guia está a ficha de avaliação, que possibilita que a equipe 

pedagógica conheça o padrão sob o qual as obras são analisadas. De acordo com 

essa ficha, são verificados – a partir de critérios gerais e específicos – os seguintes 

itens: I – Avaliação Geral da Coleção; II – Manual do Professor; III – História; IV – 

Proposta Didático-Pedagógica; V- Formação Cidadã; VI – Projeto Gráfico e Manual 

do Professor Multimídia (se houver). Cada item é dividido em alguns subitens que, 

após serem examinados, são categorizados em bom, regular, insuficiente ou 

ausente.  

QUADRO 2 – Ficha de avaliação PNLD 

ASSINALAR UMA ALTERNATIVA PARA CADA TÓICO AVALIADO 

 

Bom 

 

                Regular 

 

        Insuficiente 

 

      Ausente/Não 

     Fonte: Guia PNLD (2017). 
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Após o preenchimento da ficha de avaliação, que conta com 56 tópicos, com 

exceção do item III – História, onde se avalia o conteúdo específico do componente 

curricular, os demais pontos a serem avaliados são comuns a todos os componentes 

curriculares. As relações de gênero e a História das Mulheres só surgem como 

critérios a serem avaliados no item V – Formação Cidadã, nos subitens “Respeito 

aos Princípios Éticos” e “Ações Positivas à Cidadania e ao Convívio Social”7. 

No geral, as resenhas que compõem o Guia PNLD 2017 para o componente 

curricular História, quando se referem ao tratamento dado pelos livros didáticos à 

presença das mulheres como sujeitos históricos, costumam afirmar que foram 

historicamente negligenciadas, mas que ainda assim participaram de lutas e 

conquistas no processo histórico, mesmo que isso tenha não sido visibilizado pela 

historiografia.   

A presença das mulheres no mercado de trabalho e em outros espaços 

públicos é tema frequente das resenhas do Guia. Algumas enfatizam a presença de 

imagens e biografias de mulheres nos manuais, outras destacam que os livros 

trazem as mulheres, negros e indígenas como os excluídos da história, a exemplo 

da coleção “História para o nosso tempo”, de Flavio Beirtti. Segundo a resenha 

publicada no Guia é considerada: “A atuação de grupos excluídos como indígenas, 

africanos, afrodescendentes, mulheres, camponeses e operários, viabilizando que 

os alunos os percebam como sujeitos dos processos históricos” (GUIA PNLD, 2017, 

p. 63) – o que pode ser considerado como uma tentativa de garantir a visibilidade 

das lutas desses grupos sociais na luta pela cidadania.  

De acordo com a resenha da coleção História, Sociedade & Cidadania, 

publicada no Guia História 2017 nessa coleção, “As mulheres são retratadas em sua 

condição de sujeitos históricos e seu papel é problematizado no decorrer da história” 

(GUIA PNLD, 2017, p. 105). No item Análise da obra, segundo o Guia, na coleção 

                                                           
7O termo “gênero”, relacionado às relações socialmente construídas entre homens e mulheres, 
aparece na ficha de avaliação em dois pontos de análise. No subitem “Respeito aos Princípios Éticos” 
no nº 32, o termo aparece da seguinte forma: “Está isenta de estereótipos e de preconceitos de 
condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, de linguagem, de 
religião, condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação ou violação de 
direitos humanos”. Em seguida em “Ações Positivas à Cidadania e ao Convívio Social”, quando, no 
quesito nº 35, questiona – entre outras coisas – se o manual “Trata adequadamente a temática de 
gênero e da não violência, visando à construção de uma sociedade não sexista, justa, igualitária e não 
homofóbica”. No mesmo subitem, no nº 36, a palavra “mulheres” aparece pela primeira e única vez 
em toda a ficha de avaliação da seguinte forma: Contribui para dar visibilidade positiva aos 
afrodescendentes, aos povos indígenas e às mulheres, considerando suas participações em diferentes 
trabalhos, profissões e espaços sociais, culturais e de poder, nas diversas temporalidades históricas. 
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“destaca-se a abordagem sobre mulheres” (GUIA PNLD, 2017, p. 107). Em seguida, 

ainda nesse item, somos informados que nos textos principais e complementares, 

nas ilustrações e nas atividades “são abordadas as questões sociais e de gênero, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante e igualitária” (GUIA 

PNLD, 2017, p. 105).  

Sobre a questão de gênero, a resenha continua e afirma que a mesma consta 

em todos os volumes da coleção “por meio de problematizações relativas aos papéis 

historicamente construídos para mulheres. A coleção trabalha a mulher em 

situações afirmativas” (GUIA PNLD, 2017, p. 109) e finaliza afirmando que os livros 

“permitem abordar a questão de gênero, especialmente quanto à participação das 

mulheres no fazer da História” (GUIA PNLD, 2017, p. 110). 

De acordo com as informações obtidas no site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE para o PNLD 2017, foram distribuídos 79. 

216.538 exemplares de livros didáticos para 10.238.539 estudantes em 49.702 

escolas de ensino fundamental II de todo o Brasil8. A aquisição desses manuais 

representou, ainda, de acordo com FNDE, um investimento de R$ 639.501.256,49.  

Entre as coleções distribuídas às unidades escolares, especificamente para a 

disciplina escolar História no ensino fundamental II, merecem destaque aquelas que 

foram, respectivamente, as três coleções que tiveram maior número de exemplares 

distribuídos em 2017: História, Sociedade & Cidadania, de Alfredo Boulos Junior, 

Editora FTD e que é objeto e fonte desta pesquisa; Projeto Araribá, de Maria Raquel 

Apolinário, da Editora Moderna; e Vontade de Saber – História, dos autores Adriana 

Dias, Keila Grinberg e Marco Pellegrini, também da Editora FTD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Os números são referentes aos livros didáticos adquiridos pelo Programa, em 2016, para o triênio 
2017-2019, direcionados às escolas de Fundamental II. Disponível em: 
<https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos>. Acesso em: 
29 de agosto de 2018. 

https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos
https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos
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3 ONDE AS MULHERES NÃO ESTÃO NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA? 
 

Este capítulo tem como objetivo analisar de que forma a história das mulheres 

é apresentada no livro didático de História. Na seção “Análise textual e iconográfica 

da representação das mulheres no livro didático de História” analisamos os livros 

didáticos e os manuais do professor da coleção História: Sociedade & Cidadania. 

Foram investigados os livros por série, a partir das imagens apresentadas nos 

manuais. Nesse sentido, o objetivo é verificar a relação entre as imagens e o texto.  

Para a realização da pesquisa, consideramos como imagens todas as 

fotografias, figuras, ilustrações, charges e qualquer outro recurso iconográfico que 

consta no corpo do texto. Inicialmente procuramos nas imagens personagens 

femininas, em seguida buscamos compreender de que forma o texto estava 

relacionado à imagem, ou se a mesma aparece de forma meramente ilustrativa, ou 

ainda se essas imagens são apresentadas nos boxes. A utilização de box é uma 

estratégia muito comum na maioria dos livros didáticos, onde determinados 

acontecimentos ou personagens são separados do texto principal e apresentados 

em textos de formatado e em cor diferente para chamar atenção do leitor. 

A escolha por essa coleção justifica-se diante do fato de a mesma ter sido a 

escolhida por 7 dos 11 colégios de Ensino Fundamental II do município de Cruz das 

Almas/BA, sempre levando em consideração que o LD é muitas vezes “utilizado 

como fonte única e verdadeira da história, sem que haja qualquer problematização 

da fonte” (FERREIRA; GERMINARI, 2017, p.12). 

 

 

3.1 ANÁLISE TEXTUAL E ICONOGRÁFICA DA REPRESENTAÇÃO DAS 

MULHERES NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 

 
Os manuais didáticos investigados, em geral, apesar de todas as mudanças 

operadas a partir das demandas sociais, ainda repercutem a história tradicional, 

retratando os grandes feitos realizados por grandes homens e demostrando, em 

muitas circunstâncias, a não incorporação de temáticas apreciadas pelas pesquisas 

acadêmicas, a exemplo da História das mulheres e das relações de gênero. 

O livro didático parece ter, de fato, uma extrema dificuldade em integrar as 
renovações historiográficas propostas pela história de gênero. Com isso 
define papéis normativos não só aos gêneros, mas também aos sujeitos 
históricos, que ainda aparecem predominantemente circunscritos aos 
grandes personagens. As questões de gênero fazem parte do ambiente 
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escolar, porém um dos grandes instrumentos do ensino de história ainda 
não dá conta de suprir os questionamentos que a própria disciplina histórica 
já apropriou e discutiu. O livro didático, por seu papel político, ideológico e 
cultural, ao mesmo tempo em que apresenta papéis masculinos como 
exemplos históricos e determina, ao longo do tempo, os lugares permitidos 
à aparição feminina na história, sempre estreitos e genéricos, exclui 
majoritariamente de seu discurso a mulher brasileira, civil e contemporânea 
(MISTURA; CAIMI, 2015, p. 243-244). 

 
Assim, homens e mulheres, apesar dos avanços nas pesquisas, ainda são 

diferenciadamente retratados nos manuais didáticos de História e até mesmo de 

maneira antagônica, reproduzindo muitas vezes os padrões normativos e 

preconceitos machistas sob a lógica da dominação masculina. 

Segundo a resenha apresentada no Guia PNLD 2017 de História, em relação 

à coleção História, Sociedade e Cidadania, de autoria de Alfredo Boulos Junior 

(2015) “as mulheres são tratadas em sua condição de sujeitos históricos e seu papel 

é problematizado no decorrer da história” (p. 105).  

Especificamente, na “Análise da obra”, a resenha afirma que no Manual do 

Professor Multimídia a abordagem sobre as mulheres no Ensino de História aparece 

em destaque (GUIA PNLD, 2017, p. 107). Aqui é importante ressaltar que o referido 

manual, por questões técnicas que dificultam o acesso, raramente é usado pelo 

corpo docente, e por isso não consta como fonte e/ou objeto para esse trabalho.  

Ainda, de acordo com a resenha do Guia, os exemplares da coleção História, 

Sociedade & Cidadania, quando se referem à “Formação Cidadã”, apresentam 

textos, ilustrações e atividades que “combatem principalmente as desigualdades 

étnico-raciais, mas também são abordadas questões sociais e de gênero, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante e igualitária” (GUIA 

PNLD, 2017, p.109).  

O Guia também menciona que nos quatro volumes da coleção a questão de 

gênero recebe destaque por meio da problematização dos papéis historicamente 

construídos para as mulheres, ao mesmo tempo em que afirma que estas são 

apresentadas em situações afirmativas. A título de sugestão para o trabalho docente 

em sala de aula, a resenha diz que a coleção permite abordar as questões de 

gênero, especificamente quanto à participação das mulheres no fazer da História. 

A partir da análise da coleção é possível perceber que, de fato, existe a 

preocupação e a tentativa de garantir a visualização do lugar das mulheres na 

História. Todos os volumes da coleção apresentam imagens e textos que mostram 

mulheres em diferentes contextos. Entretanto, indiscutivelmente, os livros da coleção 
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apresentam quantitativamente mais personagens masculinas que femininas, sendo 

que quando as personagens femininas são apresentadas nos livros suas trajetórias 

pouco são problematizadas e muitas vezes aparecem de forma subalternizada. 

Existe a tentativa em mostrar a luta das mulheres pelos direitos civis, em 

diferentes épocas. Isso acorre também no texto principal, o que não é regra, já que 

majoritariamente a história das mulheres aparece em box como se estivesse 

apartada do corpo do texto.  

Alguns dos textos complementares (aqueles que compõem as seções Para 

saber mais e Para refletir) são escritos por autoras, o mesmo acontece com algumas 

das citações dos textos principais, no entanto, a grande maioria dos citados e dos 

referenciados que escrevem boa parte dos textos complementares é composta por 

autores. 

 

 

3.1.1 Livro do 6º ano – Das noções de tempo ao Império Bizantino  
 

No primeiro livro da coleção, ao tratar da História do conhecimento e do 

trabalho do historiador (sempre no masculino), é apresentada a importância das 

pesquisas interdisciplinares para o conhecimento histórico. Para isso, o texto é 

ilustrado com duas imagens, as quais mostram um arqueólogo e uma restauradora. 

No box de descrição das imagens o seguinte texto: “À esquerda, restauração de 

cerâmica em Israel, 1993; no alto, o arqueólogo marinho Dr. George Bass segura 

um vaso de cerâmica encontrado em um navio naufragado em 1025 na Turquia” 

(BOULOS, 2015, p. 19). 
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FIGURA 4 – A invisibilidade da mulher 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Tal informação é de grande valia para percebemos que apesar de mostrar 

uma mulher, a sua presença ainda é invisibilizada à medida que não é 

contextualizada, enquanto ao sujeito masculino são atribuídos um nome e uma 

formação. Não há nenhuma informação sobre quem está manuseando os objetos 

que estão sendo restaurados. Sabemos que se trata de uma mulher a partir de 

indícios estéticos, tais como brincos, corte de cabelo, maquiagem e vestuário.   

Essa linguagem sexista comprova a negligência com os aspectos que 

envolvem as relações de gênero, problema que vem sendo destacado pelas 

intelectuais feministas: “Estudiosas/os feministas vêm, já há alguns anos, colocando 

essas questões, ao mesmo tempo em que sugerem fórmulas não sexistas de 

tratamento” (LOURO, 1997, p. 66). A expressão “homem” tem servido, em boa parte 

dos livros da coleção, como a principal forma de tratar homens e mulheres em geral. 

Como se constata no exemplo destacado abaixo, mas generalizado no texto: “Para 

construir um conhecimento sobre determinado povo ou episódio, o historiador 

necessita do saber elaborado pelos profissionais de outras áreas, como os 

arqueólogos, os geógrafos, os biólogos entre outros” (BOULOS, 2015, p. 19). 

Por todo o livro, ao mencionar um grupo de pessoas ou um povo, tal menção 

é feita no masculino. Quase sempre ao se referir à “humanidade”, é utilizado o 

substantivo “homem”. Entretanto, interessante movimento é realizado no terceiro 
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capítulo, Os primeiros povoadores da terra, quando é possível perceber um 

deslocamento linguístico, à medida que o termo “homem” passa a ser substituído 

por “seres humanos”. Isso ocorre especificamente ao tratar do início do processo de 

sedentarização da humanidade, que é consequência do desenvolvimento da 

atividade agrícola, creditada às mulheres. Diz o texto: 

Credita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Por meio da 
observação, provavelmente, elas perceberam que as sementes 
transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova 
planta. Assim tiveram a ideia de elas próprias semearem a regaram a terra 
para depois colherem os frutos (BOULOS, 2015, p. 60).  
 

Em O Egito Antigo e o Reino de Kush (capítulo 7) é apresentado o cotidiano 

do Antigo Egito, assim como a sua história política, a organização social e elementos 

da religiosidade. Ao tratar especificamente do Reino de Kush, no texto principal, o 

livro traz como destaque e como característica importante desse reino o papel da 

mulher na política. 

Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de 
destaque no Reino de Kush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras 
de uma cidade e podiam, ainda, chefiar o governo, com o título de cadence.  
As imagens também confirmam o poder feminino em Kush. No interior das 
pirâmides cuxitas, as cadences são mostradas como as principais 
portadoras de oferendas aos deuses. Nas paredes dos templos são 
apresentadas como mulheres poderosas. As cadences do Reino de Kush 
foram soberanas, superando em importância seus filhos e maridos. [...] 
Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o 
controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras e o ferro ajudam a 
explicar a prosperidade do Reino de Kush, bem como sua longa vida 
(BOULOS, 2015, p. 145, grifo do autor). 
 

Ainda nesse capítulo é proposta, como atividade de observação, a análise de 

três diferentes imagens que representam a rainha egípcia Cleópatra. O objetivo da 

atividade é levantar o questionamento a respeito da aparência física desta 

personagem histórica, sem que, porém, tenha lhe sido feita qualquer referência 

anterior no corpo do texto principal. 
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FIGURA 5 - As faces de Cleópatra 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Para fundamentar a ideia de igualdade de diretos entre homens e mulheres 

no Egito Antigo é usado um fragmento de texto do egiptólogo francês Christian Jacq. 

No fragmento, retirado do livro As egípcias: retratos de mulheres do Egito faraônico, 

é destacado que a referida igualdade de direitos é resultado de um “notável sistema 

jurídico”, que garantia às mulheres, à exceção do exército, abertura a “quase todos 

os setores de atividades que caracterizam a civilização faraônica” (BOULOS, 2015, 

p. 157). 

Apesar de descontextualizadas, acreditamos que essas passagens 

corroboram para entendermos que a política também se funda como campo de 

batalhas das intricadas relações de gênero. Por isso, não devem ser apresentadas 

descritivamente, aleatória ou como “justiça” de cumprimento com os anseios das 

mulheres. Essa condição descritiva foi fortemente criticada por Scott (1995, p. 73, 

grifo do autor): 

No seu uso descritivo, o termo ‘gênero’ é, então, um conceito associado ao 
estudo de coisas relativas às mulheres. ‘Gênero’ é um novo tema, um novo 
domínio da pesquisa histórica, mas não tem poder analítico suficiente para 
questionar (e mudar) os paradigmas históricos existentes. 

 

Ao falar da civilização chinesa no 9º capítulo, a produção do tecido recebe 

especial destaque. Todo o processo de produção é ilustrado com personagens 

femininas e é salientado que “na China atual, principalmente nas regiões rurais, 

ainda é comum encontrar mulheres que fiam e tecem, enquanto homens trabalham 
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nas plantações” (BOULOS, 2015, p. 188). O próprio desenvolvimento do tear do fio 

de seda, por volta de 260 a.C.  é creditado a uma mulher, a princesa Hsi Ling Shi, 

também conhecida como Lei Zu, a deusa da seda. Sua história (inclusive com 

ilustração), ocupa uma página do livro (BOULOS, 2015, p. 203). 

O que nos chama atenção a esse respeito é que, apesar de colocar as 

mulheres como personagens centrais da narrativa, vemos a reprodução da 

naturalização das atividades ditas femininas, considerando que a atividade de tear é 

posta como algo natural às mulheres, já que não existe a esse respeito nenhum tipo 

de problematização sobre as atividades socialmente definidas para homens e 

mulheres. Essas atividades definidas socialmente são conhecidas, academicamente, 

como papéis sociais de gênero. Maria Beatriz Nader (2002, p. 463) enfatizou que “a 

sociedade espera que cada sexo cumpra atribuições pertinentes ao seu papel social, 

e, por isso, delimita os espaços de atuação do homem e da mulher, construindo, 

dentro dessa delimitação espacial, a identidade sexual de cada um”.  

 
FIGURA 6 - As mulheres e a seda chinesa 

 

 

  Fonte: Boulos (2015). 
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FIGURA 7 - Princesa Hsi Ling Shi 

 

  Fonte: Boulos (2015). 

 
No capítulo 10, O mundo grego e a democracia, escravos, mulheres e 

estrangeiros são apresentados em um mesmo texto a fim de evidenciar que os que 

pertenciam a esses grupos não tinham direito à cidadania. O livro destaca que em 

Atenas as mulheres ricas geralmente ficavam restritas aos serviços domésticos, 

enquanto as mulheres pobres “ajudavam seus maridos fora de casa” (BOULOS, 

2015, p. 218). Apesar de enfatizar tal diferença, ainda fica evidente, em ambos os 

casos, o papel subalterno da mulher em relação ao homem, sem que, no entanto, 

esse aspecto seja questionado ou problematizado. 

FIGURA 8 - Mulheres em Atenas 
 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
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Ainda na página 216, na seção dialogando, o livro traz a seguinte questão: 

“Você sabe que no Brasil o voto da mulher é uma conquista recente”. A título de 

sugestão de resposta a essa pergunta, o manual do professor diz que: “Sim, é uma 

conquista recente, que se deu em 1932 por meio do Código Eleitoral, incorporado à 

Constituição de 1934”. Entretanto, não existe qualquer indicação sobre as lutas de 

movimentos feministas pela universalização do sufrágio. Nesse ponto, o livro 

naturaliza o voto feminino e não o coloca como resultado da luta das mulheres pelo 

reconhecimento dos seus direitos civis. 

Nesse mesmo capítulo, ao fazer um contraponto entre as cidades de Atenas e 

Esparta e indicar que a segunda era uma sociedade altamente militarizada e que 

valorizava a superioridade física, recebe destaque o fatos de que “as mulheres 

faziam exercícios físicos e, assim, se preparavam para ser mães de filhos fortes e 

saudáveis. Em Esparta essa era a principal função da mulher” (BOULOS, 2015, p. 

220). O texto do livro não faz nenhuma problematização entre as diferenças entre o 

lugar social que era ocupado pela mulher ateniense e a mulher espartana.   

O livro de história do 6º ano, da coleção História, Sociedade & Cidadania é 

composto por quase 300 imagens. Menos de um terço do total traz mulheres. As 

imagens com personagens femininas estão concentradas principalmente no início do 

livro, entretanto, apresentam mulheres de maneira genérica, sem que seu papel na 

sociedade seja apresentado, contextualizado ou problematizado. 

 

 

3.1.2 Livro do 7º ano – Idade Média e Idade Moderna  
 

 O segundo livro da coleção, destinado a alunas e alunos do 7º ano, tem os 

primeiros capítulos voltados às sociedades medievais. Francos, germanos e 

carolíngios ocupam a discussão central do texto do primeiro capítulo, que é ilustrado 

por algumas imagens. Uma, em especial, nos chama atenção. Trata-se das Três 

ricas horas, uma das miniaturas, de autoria dos irmãos Limburg, parte do Livro das 

Horas. Esta miniatura do século XV ilustra o “noivado da neta de Jean de Valois, 

duque de Berry e Auvergne” (BOULOS, 2015, p. 22). 
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FIGURA 9 - Três ricas horas 
 

 

       Fonte: Boulos (2015). 
 

 Percebemos, mais uma vez, a simplificação na abordagem realizada pelo 

autor do livro quanto aos níveis sociais e políticos que envolvam mulheres. Como 

sabemos, a política é uma importante área pela qual se pode decodificar as 

produções engendradas de cada sociedade. Segundo Scott (1995, p. 89): 

A política é uma das áreas na qual o gênero pode ser utilizado para análise 
histórica [...]. Em primeiro lugar, porque se trata de um território 
praticamente inexplorado, já que o gênero tem sido percebido como uma 
categoria antitética às tarefas sérias da verdade política. Em segundo lugar, 
porque a história política [...] tem sido o bastião de resistência à inclusão de 
materiais ou questões sobre as mulheres e o gênero. 

 

Destarte, a imagem não apresenta qualquer relação com o texto, que discorre 

sobre a organização social durante o império de Carlos Magno e não existe, aqui, 

qualquer referência à posição social das mulheres retratadas. O mesmo volta a 

acontecer na página 33, onde uma outra iluminura traz personagens femininas sem 

que essas sejam devidamente problematizadas. Mostra que as mulheres estavam 

naquele contexto, mas não como atuaram. 
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FIGURA 10 - As fiéis e o bispo 

 

 

               Fonte: Boulos (2015). 

 
No capítulo seguinte, O Feudalismo, são retratadas as relações feudais, a 

estrutura dos feudos e as relações de suserania e vassalagem. Para mostrar a 

organização social feudal o texto discorre sobre o clero, a nobreza, os trabalhadores. 

A estrutura econômica também é detalhada. Somente ao fim do capítulo, na seção 

Para refletir, é apresentado um texto intitulado A mulher na sociedade medieval. O 

texto tem a autoria de José Rivair Macedo e foi retirado do livro “A mulher na Idade 

Média”.     

 
A sociedade medieval foi misógina, [...] foi [...] misógina, isto é, nutriu um 
desprezo generalizado pelas mulheres. Sociedade masculina e guerreira, 
designava geralmente os dois sexos chamando-os de o “lado da espada” e 
o “lado da roca”. O instrumento espada ou roco, indicava a função de quem 
o empregava. No lar e fora dele bordar eram atividades femininas. [...] 
Entretanto não podemos pensar na mulher medieval como um grupo 
compacto oprimido pelos homens. As diferenças sociais foram sempre tão 
fortes quanto as diferenças de sexo. Não é possível alinhar, num mesmo 
plano, condessas e castelãs com servas e camponesas livres, ricas 
burguesas com artesãs, domesticas ou escravas. A opressão muitas vezes 
foi exercida pelas mulheres poderosas sobre as suas dependentes. [...] 
O grupo das servas e camponesas dos domínios senhoriais foi o mais 
numeroso e o que menos conhecemos. [...] Os documentos [...] registram a 
participação feminina em inúmeros serviços. Ela plantava ervilhas, feijão, 
pescava, batia o trigo, ordenhava as vacas, tosquiava os carneiros. Apenas 
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deixava de cultivar e lavrar a terra. [...] (MACEDO, 1990, apud BOULOS, 
2015, p. 40). 

 Embora essa reflexão seja apresentada apenas ao final e separada do texto 

principal, ela traz como contribuição a percepção de que, na Idade Média, as 

mulheres não formavam uma massa única e homogênea; e mais ainda, eram 

socialmente atuantes.    

 O 4º capítulo, Povos e culturas africanas: malineses, bantos e iorubas, é 

repleto de imagens de mulheres para mostrar tanto o dia a dia na África quanto a 

influência africana no Brasil. No entanto são raras as imagens acompanhadas de 

qualquer informação sobre as vivências dessas mulheres em qualquer um desses 

contextos. A exceção acontece na página 78, ilustrada pela imagem da cantora 

baiana Margareth Menezes, onde a mesma é apresentada como artista herdeira da 

tradição ioruba. Uma fotografia de Margareth é acompanhada de um pequeno texto 

traçando o seu perfil profissional. 

 
FIGURA 11 - Margareth Menezes 

 

                  Fonte: Boulos (2015). 
 

Ainda entre as atividades (página 87) é apresentado um texto escrito pela 

historiadora Regiane Augusto de Mattos e que foi retirado do livro História e cultura 

afro-brasileira. O texto em questão mostra a importância da oralidade para a 

transmissão e manutenção da tradição nas sociedades africanas subsaarianas e 

traz a fotografia de uma griô para ilustrar a página. Apesar da imagem da mulher, a 

linguagem apresentada no texto é sexista. Segundo a autora, “nessas sociedades 
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de tradição oral, a relação entre o homem e a palavra é intensa” (BOULOS, 2015, p. 

87). 

FIGURA 12 - Uma griô 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

 A última atividade proposta neste capitulo traz uma entrevista concedida por 

Nathane, uma menina de 14 anos, ao movimento Meninas Black Power. A 

entrevista é sobre o processo de transição capilar de Nathane, a importância da 

aceitação e a forma como ela tem lidado com as críticas relacionadas ao seu cabelo. 

A temática apresentada é bastante significativa, especialmente por revelar a 

realidade de muitas garotas com idades próximas à de Nathane e que também estão 

passando pelo processo de aceitação da autoimagem. Porém, mais do que isso, 

vemos nesse momento uma tentativa de valorização da imagem da mulher negra, o 

que é deveras significativo, quando sabemos que parte expressiva das estudantes 

das escolas públicas brasileiras são negras.   

Continuando a análise no livro do 7º ano, no capítulo cujo o título é China e 

Japão, ao fim do capítulo são apresentadas duas imagens que mostram os pés que 

foram deformados, desde a infância, da chinesa Zhou Guizhen. 

Durante séculos, na China, os pés pequenos na mulher eram sinal de 
beleza, e, ao mesmo tempo, de submissão feminina. A prática de impedir o 
crescimento dos pés da mulher apertando-os e enfaixando-os começou com 
a dinastia Tang (618-906) e se prolongou até meados dos anos 1950, 
quando o líder Mao Tse Tung a proibiu. (BOULOS, 2017, p. 112).   
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FIGURA 13 - Pés de uma chinesa 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
 

A opressão física da mulher é um aspecto a ser observado tanto no texto 

quanto nas imagens que o ilustram e pode render uma série de questionamentos em 

sala aula, sendo possível, inclusive, relacionar aos dias atuais, em que mulheres 

ainda são tencionadas a seguir os padrões de beleza. Pierre Bourdieu (2012) notou, 

com bastante propriedade, essa interação de dominação simbólica dos homens 

sobre as mulheres: 

Todo o trabalho de socialização tende, por conseguinte, a impor-lhe limites, 
todos eles referentes ao corpo [...]. Os princípios de boa conduta, 
inseparavelmente corporal e moral, aprendendo a vestir e usar as diferentes 
vestimentas que correspondem a seus diferentes estados sucessivos, 
menina virgem, esposa, mãe de família (BOUDIEU, 2012, p. 37). 

  

No capítulo 6, Mudanças na Europa medieval, há dois textos referentes às 

mulheres. Novamente na seção Para refletir, temos um texto sobre Joana d’Arc, com 

o título de A extraordinária história de Joana d’Arc, composto por apenas dois 

parágrafos. Para fundamentar o seu texto, o autor faz uso de uma citação do 

historiador Jacques Le Goff, retirado do livro Homens e mulheres na Idade Média.  

A história de Joana d’Arc é tão extraordinária que nunca cessou, [...] de 
provocar questionamentos. [...] 
Tão surpreendente quanto posso parecer, o encontro ocorrido em Chinon 
entre a jovem desconhecida, vinda de tão longe, e o rei da França nada tem 
de inverossímil: na situação de desespero e de urgência em que ele se 
encontrava, com não tentar de tudo? Por outro lado, é preciso admitir que 
[...] na época [...] a relação de forças entre ingleses e franceses não era 
assim tão desigual que um sobressalto [...] não pudesse modificar o 
resultado. Joana d’Arc provocou esse sobressalto, os homens de armas 
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combateram e Deus lhe concedeu a vitória (LE GOFF, 2013, apud 
BOULOS, 2015, p. 131). 

 

Ao final do mesmo capítulo, como proposta de atividade, o livro traz um texto, 

retirado do livro Viver nas cidades medievais, de autoria de José Rivair Macedo. 

Tal texto, Condição feminina e trabalho urbano, mostra de forma geral a visão que 

os homens medievais tinham das mulheres. O texto é acompanhado da ilustração 

de uma musicista medieval, a legenda da imagem informa que este era um dos 

papéis que as mulheres chegaram a desempenhar nas cidades medievais. 

 
FIGURA 14 - A mulher na Idade Média 

 

                  Fonte: Boulos (2015). 

Na opinião geral dos homens da Idade Média, as mulheres eram 
naturalmente ‘inferiores’. Um nobre do século XIII, chamado Filipe de 
Novara, ao indicar os cuidados necessários na educação das filhas jovens, 
revela-nos parte desse preconceito. Para ele, a primeira virtude a ser 
ensinada às meninas deveria ser a obediência. As mulheres teriam nascido 
para obedecer.  [...] 
Uma moça deveria, isso sim, saber fiar e bordar. Se fosse pobre, precisaria 
saber para sobreviver, e, se fosse rica, ainda assim deveria conhecer tais 
atividades para administrar o serviço de seus empregados domésticos.  
(MACEDO, 1999, apud BOULOS, 2015, p. 137) 

 

Após o referido texto são sugeridas algumas atividades a serem realizadas 

em grupo e que, no geral, tencionam que as(os) estudantes reflitam sobre o papel 

das mulheres na Idade Média, sempre ressaltando que as mulheres, a depender da 

classe social em que estavam, ocupavam espaços diferentes na organização social, 

mas geralmente eram vistas como inferiores em relação os homens. 

Por todo o livro o texto é ilustrado por imagens, especialmente obras de arte, 

que estão presentes na maioria dos livros didáticos. Em muitas dessas imagens 

aparecem mulheres, a exemplo dos famosos quadros renascentistas O Nascimento 
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de Vênus e Mona Liza. Entretanto, o que mais chama atenção é que essas imagens, 

que retratam telas, ilustrações, esculturas, são sempre de autoria masculina. Isso 

nos leva a pensar que nessas sociedades a produção cultural era 

predominantemente masculina. Tal questão esclarece a supressão das mulheres. 

Obviamente que essas formas sexistas de apresentação vêm sendo, 

constantemente, combatidas pelas feministas. Apresentar-se no campo cultural é 

romper os grilhões da submissão. Louro (2008) revelou esse empreendimento da 

luta das mulheres em representarem a si mesmas: 

Por tudo isso, colocava-se, como uma meta urgente para os grupos 
submetidos, apropriar-se dessas instâncias culturais e aí inscrever sua 
própria representação e sua história, pôr em evidência as questões de seu 
interesse. (LOURO, 2008, p. 21). 

 
Seguindo com a análise, no capítulo 9, Estado Moderno, absolutismo e 

mercantilismo, ao tratar da formação da Espanha (p.187), o texto informa que tal fato 

se deu a partir da união das terras dos reis cristãos Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela, que ao se casarem juntaram esforços para combater os árabes e ampliar 

seus territórios. O texto é ilustrado com uma Iluminura, que mostra os reis Fernando 

e Isabel abençoando uma jovem da realeza, sem, no entanto, fazer nenhuma 

observação, análise ou qualquer tipo de menção específica a respeito da atuação da 

rainha Isabel como monarca. 

 
FIGURA 15 - Os reis Fernando e Isabel 

 

      Fonte: Boulos (2015). 
 

Porém, ao discorrer a respeito do mercantilismo como prática econômica do 

Antigo Regime e ao tratar especificamente do mercantilismo inglês, este é situado 
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como uma política aplicada pela rainha Elizabeth I, que entre outras coisas foi 

responsável pelo exclusivo colonial e pelo incentivo à prática da pirataria na 

Inglaterra. 

 

FIGURA 16 - A rainha Elizabeth 

 

    Fonte: Boulos (2015). 

Em ambos os casos, tanto ao tratar da rainha Isabel e da rainha Elizabeth I, 

as informações são trazidas no corpo do texto principal, sem que, no entanto, ocorra 

qualquer problematização a respeito das questões de gênero que incutidas no fato 

de duas mulheres aturarem no poder nos séculos XV e XVI, respectivamente. 

A partir do capítulo 10, o livro do 7º ano começa a abordagem sobre as 

Grandes Navegações, fazendo um compilado de todo o processo que culminou na 

chegada dos europeus às Américas. O capítulo 11 (América: Astecas, Maias, Incas 

e Tupis) é dedicado às populações pré-colombianas e como essas civilizações 

estavam organizadas antes da invasão europeia. Em seguida, vemos o processo de 

invasão e conquista das terras americanas por espanhóis e ingleses, no capítulo 12 

(Espanhóis e ingleses na América).  

A colonização e a administração na América portuguesa são temas do 

capítulo 13. A Economia e a sociedade colonial açucareira encerra o livro. Apesar de 

contar com algumas imagens que mostram figuras femininas, no decorrer desses 

capítulos não encontramos textos que estabeleçam diálogo com essas imagens no 
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sentido das relações de gênero ou sobre a participação das mulheres nos processos 

históricos do período. 

 

 

3.1.3 – Livro do 8º ano – Colonização, imperialismo e as grandes revoluções 
 
O livro do 8º ano é o terceiro da coleção e o seu primeiro capítulo – Africanos 

no Brasil: dominação e resistência – é dedicado à compreensão dos caminhos que 

trouxeram os povos da África até o Brasil, a escravização, e as práticas de 

dominação e resistência dos(as) escravizados(as). 

Os primeiros tempos do território onde hoje é o Brasil foram tempos de 
dominação e de resistência. Tempos de dominação como se pode imaginar 
observando negros escravizados em um engenho [...]. Mas aqueles tempos 
foram também tempos de resistência. E uma das formas de resistência dos 
escravizados [...] (BOULOS JÚNIOR, 2015, p. 10). 

 
Logo no início do capítulo, com o intuito de explicar como se estabeleceu a 

escravidão dentro do continente africano, são utilizados argumentos da 

pesquisadora Leila Hernandez e a capa de um dos seus livros (A África na Sala de 

Aula: visita à História contemporânea) ilustra a página. Porém, chama atenção o 

tratamento linguístico que é dado à autora, já que a mesma é apresentada pelo 

autor do livro didático não como uma historiadora especializada, mas como 

professora. 

FIGURA 17 - Capa do livro A África na sala de aula 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
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Tal fato se torna ainda mais notório ao percebermos que na página anterior 

são apresentadas quatro imagens, sendo 3 de homens e uma 1 de mulher. São 

eles: dois intelectuais (Ubiratan de Castro e Milton Santos), uma ginasta (Daiane dos 

Santos) e um cantor (Rappin Hood). Diferentemente da forma de tratamento que foi 

concedida à pesquisadora Leila Hernandes, os dois professores foram tratados da 

seguinte maneira no Manual do Professor: 

Ao professor: 1) Ubiratan de Castro (1948-2013) foi um historiador que 
atuou como professor da Universidade Federal da Bahia e como presidente 
da Fundação Cultural Palmares e da Fundação Pedro Calmon [...]. 2) Milton 
Santos (1926-2001) foi geógrafo, cientista e professor universitário com uma 
enorme contribuição no campo da Geografia e da reflexão sobre cidadania 
[...] (BOULOS JÚNIOR, 2015, p. 12, grifo do autor). 

 
Não estamos aqui para julgar os méritos profissionais de cada intelectual 

apresentado(a) no livro. Esforçamo-nos em averiguar as quase invisíveis relações 

de gênero existentes nas entrelinhas discursivas do livro didático. Mesmo quando 

tratados como professores, aos homens são designados outros atributos que os 

qualificam enquanto autoridades de fala, por exemplo, cientistas. Diante disso, 

estamos lidando com formas de representações desiguais e hierarquizadas entre 

homens e mulheres. Representações que não estão limitadas ao conteúdo do 

material didático, mas à própria forma como são alocadas as referências teóricas e 

metodológicas. 

De fato, apresentar as imagens de dois homens negros e intelectualizados 

como mais um suporte de sustentação das argumentações propostas no livro 

didático é de suma importância. Com isso, o autor conseguiu dar conta de confrontar 

desigualdades que estão alicerçadas no racismo ao incorporar intelectuais negros. 

Esse recurso contribui para que os(as) alunos(as) leitores(as) do seu material 

didático ganhem alternativas no campo das representações. Todavia, as tentativas 

de propor uma abordagem textual e analítica que consiga abarcar as relações de 

gênero são, em nossa concepção, insuficientes. 

As mulheres negras aparecem, pouquíssimas vezes, dentro das duas linhas 

apontadas pelo autor em seu título de unidade: dominação e resistência. Elas são 

mais vistas no primeiro eixo: “A mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia 

e moía a cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces e salgados etc.” 

(BOULOS JÚNIOR, 2015, p. 17). Como visto, são atribuídas as atividades 

“naturalmente” femininas às negras escravizadas. Essas ações cotidianas, 
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apresentadas no recurso didático, acabam direcionando as mulheres aos cuidados 

dos homens e de outras mulheres. 

Na seção “A violência”, há um quadro que ocupa a metade da página e que o 

enfoque está na negra Anastácia, uma mulher negra e escravizada. Com esse mito, 

pois Anastácia é, para a historiografia, uma produção mitológica, são tecidos alguns 

parágrafos. Destacamos o primeiro deles para nossas avaliações críticas: 

Contam que, no século XVIII, teria vivido no interior mineiro uma escrava 
por nome Anastácia, uma negra de olhos azuis, altiva e muito bonita. Por 
sua rara beleza, Anastácia teria despertado ciúmes na mulher de seu 
senhor que, por isso, obrigou-a a usar a máscara de flandres. Vítima de 
perseguição e maus-tratos, Anastácia teria morrido relativamente jovem 
(BOULOS JÚNIOR, 2015, p. 19). 

 
FIGURA 18 - Anastácia 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

O texto no livro representa Anastácia como uma mulher que foi passiva aos 

mecanismos de dominação da escravidão. Temos um problema de gênero: será que 

todas as mulheres estavam conformadas com a condição de escravizadas? Não há 

maior reflexão, nesse sentido. Aparecem os papéis sociais fortalecidos. Se 

Anastácia é representada como passiva; os homens, seus companheiros de 

infortúnio, se utilizam da capoeira para empreitadas conflituosas e fazer abrolhar 

resistências físicas. Além disso, Anastácia está no campo da mitologia, personagem 

irreal. Anastácia é uma mulher a-histórica, não condizente com a realidade e os 

objetivos propostos pelo próprio autor do livro. E na seção “Resistência”, em outro 
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momento do texto, esse processo fica mais visível: “Mas onde houve escravidão 

houve resistência. Eles resistiram praticando religiões de origem africana, jogando 

capoeira; promovendo festejos, como o congado, o reisado, o jongo e fundando 

irmandades” (BOULOS JÚNIOR, 2015, p. 21, grifo do autor). Embora importante 

dizer que o mito denuncia as perversidades da escravização e o processo de 

desumanização que procurava impor. 

São os homens que reaparecem como centro de resistência frente à 

instituição escravista, mesmo que na sequência do texto apareça a imagem de uma 

roda de capoeira onde algumas poucas mulheres fazem-se presentes. O texto 

escrito e o texto imagético não se cruzam, não são traçados harmonicamente. Ou 

seja, as mulheres são retratadas diferentemente dos homens ao longo do primeiro 

capítulo, o que, em certa medida, torna-se padrão por todo o livro. 

 
FIGURA 19 - Resistência negra 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Em seguida, no segundo capítulo, A marcha da colonização na América 

Portuguesa, vemos o início da consolidação da colonização no litoral e o seu avanço 

em direção ao interior do território brasileiro. Nesse sentido, são destacadas as 

ações dos soldados, das bandeiras, dos jesuítas e dos criadores de gado. Cada uma 

dessas categorias recebe um destaque especial no texto e os seus feitos são 

colocados como responsáveis pela interiorização do território. Em seguida, são 

apresentadas algumas revoltas coloniais e o estabelecimento das novas fronteiras 
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do Brasil colonial. Não há qualquer menção às mulheres nesse capítulo e elas nem 

mesmo aparecem nas imagens que ilustram o capítulo.  

A sociedade mineradora é o título do terceiro capítulo do livro do 8º ano. 

Novamente são raríssimas as representações de mulheres e, quando ocorrem, 

estas geralmente estão restritas às gravuras e ilustrações que não são 

problematizadas no corpo do texto. Porém, ao explicar a respeito dos grupos sociais 

que formavam a sociedade mineradora, Boulos afirma que os homens livres pobres 

eram “abandonados à própria sorte, moravam em casebres que dividiam com outros 

marginalizados ou com mulheres igualmente pobres” (BOULOS, 2015, p. 63). Ou 

seja, a mulher aparece apenas como um complemento à situação do homem. Sua 

posição social não é em momento algum problematizada.  

O mesmo acontece ao falar sobre os escravizados na sociedade mineradora, 

onde a menção às mulheres escravizadas se refere às “negras de tabuleiro”, 

tratadas pelo autor como “escravos de ganho”, como é possível observar a seguir. 

Os escravizados não realizavam apenas tarefas ligadas à mineração. 
Também transportavam mercadorias e pessoas, construíram estradas, 
casas e chafarizes, comerciavam pelas ruas e lavras, alguns proprietários 
alugavam seus escravos a outras pessoas. Esses trabalhadores eram 
chamados de ‘escravos de ganho’. Era o caso, por exemplo, das mulheres 
que vendiam doces, salgados, flores e frutas em tabuleiros pelas ruas. As 
‘negras de tabuleiro’ eram conhecidas não só por seus quitutes, mas 
também por proteger escravos fugidos e por esconder ouro e diamantes 
entre os alimentos que vendiam, a fim de comprar liberdade (BOULOS, 
2015, p. 64). 

 
A pintura Negras vendedoras, de Carlos Julião, ilustra a página 

acompanhada de outro desenho em aquarela do mesmo artista, chamado de 

Cortejo da rainha negra na Festa dos Reis. Este é apresentado para demonstrar 

que “alguns elementos da cultura dos nativos da região africana do Congo 

continuam a viver na festa da coroação da rainha ocorridas ainda hoje nas congadas 

mineiras” (BOULOS, 2015, p. 64). 
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FIGURA 20 - As irmandades 

 

   Fonte: Boulos (2015). 

No capítulo 4, Revoluções na Inglaterra, é traçada a conjuntura econômica, 

social e política da Inglaterra a partir do século XVI, sobretudo depois do 

enriquecimento da burguesia, da pequena nobreza rural e dos pequenos 

proprietários rurais. No que diz respeito às mulheres, o texto se dedica a apresentar 

as péssimas condições do trabalho feminino no interior das fábricas inglesas e as 

diferenças sociais, representadas na diferença no tratamento destinado a homens e 

mulheres.  

Assim, de acordo com o autor, “crianças a partir dos 6 anos e mulheres eram 

a mão de obra preferida dos empregadores, pois seus salários correspondiam a 

cerca de um terço do salário de um homem” (BOULOS, 2015, p. 87). Uma gravura 

de 1835 ilustra a página ao mostrar mulheres e crianças em uma fábrica de tecidos. 

As mulheres trabalhadoras não voltam a aparecer e são inviabilizadas tanto na vida 

fora das fábricas, como na luta dos trabalhadores. 
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FIGURA 21 - Mulheres na Revolução Industrial 

 

               Fonte: Boulos (2015). 
 

Prosseguindo com análise do livro do 8º ano, no capítulo 5, O Iluminismo e a 

formação dos Estados Unidos, são discutidos os principais conceitos do movimento 

iluminista, seus pensadores e suas contribuições para o pensamento ocidental 

contemporâneo. John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay e Adam 

Smith têm todos eles suas ideias ali apresentadas. Em conseguinte, não consta no 

texto as ideias desses pensadores iluministas a respeito das mulheres. 

Mais uma vez, o capitulo é ilustrado com imagens que mostram mulheres. Na 

gravura de Simon Louis Boizot de 1793, vemos a liberdade e a razão lutando contra 

a ignorância e o fanatismo, todas representadas por mulheres. 

 
FIGURA 22 - Mulheres representando a razão lutando contra a ignorância e o fanatismo. 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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 Em outra ilustração do século XVIII em que se vê franceses plantando a 

árvore da liberdade durante a revolução francesa, também vemos mulheres entre os 

populares retratados. 

 
FIGURA 23 - O povo nas ruas na Revolução Francesa 

 

    Fonte: Boulos (2015). 

O mesmo acontece na pintura que representa a Declaração de Independência 

nos Estados Unidos e no cartaz de 1926, também alusivo à independência das treze 

colônias e à Constituição americana. 

 
FIGURA 24 - Independência dos Estados Unidos da América 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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Entretanto, o texto, neste capitulo, só vai fazer referência a uma personagem 

feminina de forma direta ao falar a respeito dos déspotas esclarecidos e citar a 

rainha Catarina II, que como “governante da Rússia mandou construir escolas, 

fundou hospitais, dirigiu a reforma da cidade de São Petersburgo e combateu a 

corrupção entre os funcionários civis e religiosos” (BOULOS, 2015, p. 104). 

 
FIGURA 25 - Rainha Catarina II 

 

    Fonte: Boulos (2015). 

O quadro de Dimitry Levitsky, datado de 1783, em que a rainha Catarina II é 

representada como legisladora no templo da Deusa da justiça, ilustra a página 104. 

O texto, no entanto, faz referência ao fato de que a rainha Catarina II esteve junto ao 

rei Frederico II – da Prússia – e do ministro português Marquês de Pombal, que são 

apontados como responsáveis por implantar a reforma que tinha o objetivo de 

modernizar seus países. Ressurge o ofuscamento das mulheres na política e nas 

diversas esferas sociais. Para Louro (1997, p. 17): “A segregação social e política a 

que as mulheres foram historicamente conduzidas tivera como consequência a sua 

ampla invisibilidade como sujeito [...]”. 

No mesmo capítulo, já se tratando da Constituição dos Estados Unidos, após 

a proclamação da Independência, em uma única frase o autor tenta resumir a 

condição da mulher estadunidense frente à cidadania, pós-independência.  

Logo no início do capítulo da Constituição, lê-se: ‘Nós, o povo dos Estados 
Unidos’. Será que nesse ‘nós’ estavam incluídos todos os habitantes do 
novo país?  
A resposta é ‘não’, a começar pelos indígenas. Para os indígenas a 
independência traria prejuízos, pois, a partir de então, aumentou a pressão 
de colonos sobre as terras indígenas a oeste do Mississipi. Para os 
africanos e seus descentes, a independência nada significou. Os negros 
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escravizados (mais de meio milhão de pessoas) continuaram na mesma 
condição. As mulheres por sua vez foram excluídas do direito ao voto.  
Na prática, portanto, a expressão ‘Nós, o povo dos Estados Unidos...’ 
referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuíssem certa 
renda (da terra ou de investimento). A maioria dos habitantes dos Estados 
Unidos foi excluída do processo político (BOULOS, 2015, p. 108). 

 

Na página seguinte, a seção Para refletir dedica-se a aprofundar a discussão 

sobre as consequências da independência para as populações nativas. Um 

fragmento de Leandro Karnal, retirado do livro História dos Estados Unidos, 

reafirma que a independência não foi benéfica para os indígenas, causando-lhes, 

inclusive prejuízos. A fotografia de um casal de nativos é apresentada com a 

seguinte legenda: “Lobo Solitário e sua esposa, indígenas da nação Kiowa, 1860”. 

Notamos que ao homem da foto é atribuída uma identificação, enquanto a sua 

mulher é tratada de forma genérica. Sua existência aparece atrelada ao fato de ser 

esposa de alguém, apenas. 

Na página 115, em meio às propostas de atividade, temos a imagem de uma 

cena ocorrida em Nova York em 1920, onde algumas mulheres, acompanhadas por 

um policial, seguram cartazes que chamam a atenção para a urgência de 

universalização do voto. As mulheres se manifestam pelo direito de votar. A 

manifestação é acompanhada por um policial. Para interpretação da imagem, o livro 

propõe três questões com o objetivo de fazer com que as(os) leitor(as)es relacionem 

a luta das mulheres pelo voto ao conteúdo apresentado. 

 
FIGURA 26 - Mulheres lutando pelo direito ao voto 

 

                  Fonte: Boulos (2015). 



75 
 

 No livro do professor, como sugestão de resposta para as questões 

apresentadas, há a indicação que a imagem mostra mulheres ativistas pelo voto, a 

tempo que afirma que a Constituição estadunidense, promulgada em 1787, não 

concedeu o direito do voto às mulheres americanas e que este foi resultado de um 

longo processo lutas, relacionando, ainda, o voto como instrumento direto de 

cidadania. Cabe aqui ressaltar que esta discussão aparece apenas no manual do 

professor, sem que exista, porém, qualquer orientação de como trabalhar essas 

questões na sala de aula.   

 Ao tratar da Revolução Francesa, no capítulo 7, vemos duas telas de 

Jacques-Louis David: Marquesa de Pompadour (descrita no livro como 

representante da sociedade francesa do século XVIII) e Mulher do Povo, que 

segundo o texto mostra a insatisfação do povo francês na época, sem, contudo, 

contextualizar o papel da mulher naquela sociedade, o que só vai ser feito algumas 

páginas depois, na seção Para saber mais, que traz as seguintes informações:  

 
As mulheres na Revolução 
 
Em 5 de outubro de 1789, as mulheres se levantaram e foram ao mercado 
como faziam todas as segundas-feiras, mas não encontraram pão. 
Decidiram ir à prefeitura para falar com o prefeito, mas ele não estava; 
decidiram então, marchar armadas até o Palácio de Versalhes, a 22 km de 
Paris, e trazer o rei de volta a capital francesa.  
O movimento das mulheres foi vitorioso. O rei e os cortesãos foram 
obrigados a retornar a Paris e residir no Palácio das Tulheiras. Mas, embora 
tenham ajudado a fazer a Revolução, as mulheres foram excluídas do 
direito ao voto (BOULOS, 2015, p. 123). 

 
FIGURA 27 - Marcha das mulheres 

 

     Fonte: Boulos (2015). 
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O texto claramente está fazendo referência à Marcha sobre Versalhes ou 

Marcha das mulheres à Versalhes, que entre outras coisas marcou definitivamente 

o fim da autoridade real. No entanto, outra vez, a participação das mulheres na 

história aparece de forma apartada do texto principal. 

Em seguida, o livro traz a Era Napoleônica no capítulo 7, onde há apenas 

uma imagem em que aparecem personagens femininas, mais precisamente quando 

o assunto se refere às mudanças impostas pelo governo de Napoleão em relação à 

educação e ao direito à cidadania. De acordo com o texto, durante a Era 

Napoleônica a educação se desenvolveu à medida que “o governo criou escolas 

para crianças e jovens em todas as cidades de maior porte e uma escola na capital 

para formação de professores” (BOULOS, 2015, p. 137). Tal informação, contudo, 

não informa que meninos e meninas estudavam em escolas diferentes. Porém isso 

fica claro ao analisarmos a legenda da imagem que diz que na França do século XIX 

a culinária era disciplina nas escolas para meninas. As outras disciplinas, ou o que 

se aprendia nas escolas destinadas aos meninos, não fazem parte da discussão. 

Considerando a normalização dos corpos femininos e masculinos, as escolas 

e as disciplinas, funcionando para que cada sujeito ocupe um lugar determinado na 

sociedade, tendo como pressuposto as imposições sociais sobre os sexos. Falamos 

em produção de sujeitos que se funda no próprio livro didático de História: 

Os livros didáticos e paradidáticos têm sito objeto de várias investigações 
que neles examinam as representações dos gêneros, dos grupos étnicos, 
das classes sociais. Muitas dessas análises têm apontado para a 
concepção de dois mundos distintos (um mundo público e masculino e um 
mundo doméstico e feminino), ou para a indicação de atividades 
“características” de homens e atividades de mulheres (LOURO, 1997, p. 70, 
grifo da autora). 

 
FIGURA 28 - Meninas francesas tendo aula de culinária 

 

     Fonte: Boulos (2015). 
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Com relação à posição da mulher na sociedade francesa na Era napoleônica, 

há uma única frase entre as alterações impostas pelo código cível, conhecido como 

Código Napoleônico. 

Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, 
protegia o direito à propriedade privada e a igualdade de todos perante a lei 
e separava o casamento civil do religioso. O Código Napoleônico favorecia 
a burguesia, proibindo os sindicatos e as greves. E, ao mesmo tempo 
mantinha a mulher submetida ao marido (BOULOS, 2015, p. 137). 

 

Apesar de mostrar a legislação francesa pós revolução, continuava 

submetendo as mulheres aos homens. Contudo, isso não é problematizado, 

parecendo em certa medida como algo natural.   

Em Independências: Haiti e América Espanhola, é apresentado o processo de 

independência nas colônias espanholas na América. O capítulo, que tem início com 

a Revolta de Túpac Amuru, retrata também a Independência de São Domingos, 

atual Haiti e a do México. Em meio ao capítulo vemos, ainda, o estado de crise do 

Império Espanhol na América e como isso culminou em movimentos que deram 

origem à fragmentação do império e à Independência das colônias. O capítulo conta 

com alguns textos da historiadora Maria Lígia Coelho Prado. Um desses textos, já 

na parte das atividades, é acompanhado por uma sucinta identificação da autora: “o 

texto a seguir é da historiadora Maria Lígia Coelho Prado, professora de História da 

América Latina da USP” (BOULOS, 2015, p. 168).  

Em busca da participação das mulheres nas lutas pela independência política 

da América Latina, Maria Lígia afirma que muitas vezes as mulheres 

acompanhavam seus maridos e filhos nas lutas pela independência, além de 

trabalharem cozinhando, lavando ou costurando em troca de algum dinheiro. 

Entretanto, embora tenha iniciado o texto colocando a mulher na condição de 

mãe e esposa e atribuindo-lhe funções socialmente construídas e naturalizadas 

como femininas, a autora traz o nome de mulheres que atuaram diretamente nos 

fronts de batalha, a exemplo de Juana Azurduy de Padilha, Gertrudes Bocanegra e 

Maria Quitéria de Jesus. Para Maria Ligia, ao garantir a visibilidade de outras 

mulheres nas lutas pela independência nas colônias americanas, é mostrado que a 

história de Maria Quitéria não foi uma exceção, à medida que outras mulheres 

participaram dos movimentos, apesar do longo processo de ocultação dessas 

histórias. A autora finaliza o texto destacando a coragem dessas mulheres.  

Em outra palavra, foi esquecido ou ocultado que as mulheres participantes 
dos movimentos pela independência atuaram num circuito claramente 
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identificado como o da política, motivadas por ideias, sentimentos e crenças 
que as levaram a romper com os padrões sociais e religiosos vigente. Sua 
notável coragem – especialmente nos momentos trágicos da prisão e 
condenação – indica que estavam preparadas para aceitar as 
consequências das escolhas efetuadas. (PRADO, 1992, apud BOULOS, 
2015, p. 168). 

 

Policarpa Salavarrieta, apesar de não estar no texto de Maria Lígia Prado, 

aparece em destaque na mesma página. Há uma imagem com seu retrato, sendo 

esta a única imagem que ilustra a página, acompanhada da seguinte legenda:  

Entre as várias mulheres que combateram pela independência da América, 
está Policarpa Salavarrieta (1795 – 1817), mais conhecida como Pola. De 
família simples, Pola era costureira. Ela costurava nas casas das famílias de 
posse, onde colhia informações sobre os realistas (partidários do rei) e 
levava para os rebeldes armados. Policarpa foi fuzilada a mando do rei da 
Espanha, sob a acusação de ter participado intensamente das lutas pela 
independência no Vice-Reinado de Nova Granada (BOULOS, 2015, p. 168). 

  
FIGURA 29 - Policarpa Salavarrieta 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Após o texto, alunas e alunos, por meio de questões, são levados a refletir 

sobre a quem poderia interessar o “esquecimento ou ocultamento da participação 

das mulheres nos movimentos de libertação latino-americanos?” (BOULOS, 2015, p. 

169). A essa questão o manual do professor traz como possibilidade de resposta a 

afirmação que a “participação política das mulheres nos movimentos de libertação é 

esquecida ou ocultada porque a História foi escrita durante muito tempo por homens 

e sob a ótica masculina” (BOULOS, 2015, p. 432) e conclui com uma orientação ao 

professor. 
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Professor: comentar que, dos anos de 1960 para cá, com o fortalecimento 
dos movimentos feministas e a crescente participação da mulher na vida 
política e social esta situação vem mudando. Merece menção o 
desempenho das historiadoras Mary Del Priory na produção e divulgação de 
uma história da mulher no Brasil (BOULOS, 2015, p. 432). 

 

 Apesar de mais uma vez a história das mulheres não contar no texto principal, 

o livro do aluno, assim como o manual do professor, possibilita especificamente 

nessa atividade a discussão sobre o processo de invisibilização daqueles que são 

considerados como os excluídos da História. 

 Quando o assunto é a Emancipação política do Brasil, o capitulo 9 é 

basicamente ilustrado com imagens, já clássicas para a historiografia didática. Pedro 

Américo, J. B. Debret, Rugendas, Oscar Pereira da Silva, entre outros, têm obras 

distribuídas entre as páginas do capítulo. Algumas dessas imagens trazem 

personagens femininos, entretanto, suas presenças não são problematizadas no 

texto. 

 O tema do capitulo 10 é O reinado de D. Pedro I: uma cidadania limitada. 

Nele são discutidos os principais acontecimentos do Primeiro Reinado, desde as 

lutas pela independência do Brasil até a abdicação do imperador. Como aconteceu 

na maioria dos capítulos da coleção, mais uma vez é apenas no bloco das 

atividades que vemos alguma referência à participação das mulheres no processo.  

 O livro traz um manifesto escrito por mulheres da cidade de Goyana, 

pertencente a Pernambuco, e que se destinava às mulheres da cidade de 

Cachoeira, na Bahia, que lutaram para libertar sua província do domínio português. 

No manifesto, D. Pedro I é descrito como traidor, hipócrita e opressor. A forma 

depreciativa como o Imperador é descrito se deve à dissolução da Assembleia 

Constituinte e à prisão de Cipriano Barata, em 1923. 

[...] Alguém poderá tachar-nos de nos intrometermos em política, por ser 
matéria alheia do nosso sexo: a isso responderemos [...] não somos mãis e 
espozas? E queremos acazo ser mãis e espozas de escravos! [...] 
Compatriotas, que as Brazileiras disprezando os objetos [...] rediculos que 
em geral occupão a atenção do nosso sexo [...] são sensíveis [...] á honra 
[...] e á gloria de concorrerem para a liberdade, e salvação da Pátria, pelas 
quais não duvidão arricar as próprias vidas, preferindo a morte à 
escravidão. (BERNARDES, 2011, apud BOULOS, 2015, p. 208). 

 
 O manifesto das mulheres de Goyana sugere que as mesmas estavam 

dispostas a participar ativamente das lutas sociais, dispostas inclusive a “arriscar as 

próprias vidas”. Esse texto oferece a possibilidade de que sejam discutidos 

importantes aspectos da participação de mulheres nos contingentes sociais, 
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inclusive a vontade dessas de não serem reconhecidas apenas como mães e 

esposas. 

 O Período Regencial é tratado no capítulo 11, Regências: Unidade 

ameaçada. As Regências Trinas e Unas são cronologicamente descritas, com 

alguns acontecimentos recebendo destaque, a exemplo da criação da Guarda 

Nacional, em 1831, e o Ato Adicional, de 1834. As mais conhecidas rebeliões 

regenciais também são destacadas no corpo do texto principal. Dessa forma, o livro 

do 8º ano apresenta a Cabanagem, a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Mâles, a 

Sabinada e a Balaida. 

 Anita Garibaldi tem a sua história destacada na seção Para saber mais. No 

box, já no início do texto, a origem humilde da personagem e a profissão de 

costureira. Uma fotografia de Anita Garibaldi, usando calças (algo relativamente 

incomum para as mulheres da época), ocupa quase toda a página, seguida de 

legenda, onde se lê: “Retrato de Anita Garibaldi (1821 – 1849), companheira de 

Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882) ”. Aqui mais um exemplo da tendência dos livros 

didáticos em relacionar as personagens femininas aos homens. A partir da leitura do 

texto somos informados que Anita (aqui comparada à Joana d’Arc), mesmo sendo 

casada, apaixonou-se imediatamente por Giuseppe Garibaldi e “fugiu de casa para 

viver e lutar ao lado dele” (BOULOS, 2015, p. 221). 

 Nessa mesma página 221, vemos uma sucinta descrição de Joana d’Arc, 

onde a mesma é considerada como “heroína francesa da guerra dos Cem Anos, que 

comandou um exército contra os invasores ingleses. Foi morta na fogueira”. 

 
FIGURA 30 - Anita Garibaldi 

 

                  Fonte: Boulos (2015). 
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Na mesma página o livro segue com uma pequena provocação ao questionar 

se a(o) leitor(a) “seria capaz de citar o nome de uma mulher que tem participado 

ativamente da história da sua cidade?” (BOULOS, 2015, p. 221). No manual do 

professor, sobre essa pergunta, o autor nos informa que “o objetivo é lembrar a 

importância da participação das mulheres na História” (BOULOS, 2015, p. 221). O 

questionamento é, sem dúvida, de grande importância e possibilita que o alunado 

reflita sobre o seu próprio contexto e a forma como as mulheres estão atuando na 

sociedade atualmente. 

 O reinado de D. Pedro II: modernização e imigração é o título do capitulo 12. 

Aqui estamos diante da conjuntura social, política e econômica do Segundo Império. 

Imagens de mulheres negras ilustram as páginas que discorrem sobre o fim da 

escravidão no Brasil, desde a proibição do tráfico negreiro, até a abolição, ao 

mesmo tempo em que europeias são vistas para demonstrar a chegada dos 

imigrantes. Na página 244 a foto de uma mulher negra ocupa quase metade da 

página, ao lado a legenda: “Esta cativa de olhar altivo foi fotografada por Christiano 

Jr., importante fotografo dos tempos do império”. A imagem da mulher segue 

meramente ilustrativa, sua identidade é desconhecida, enquanto ao fotógrafo é dado 

um nome e é destacada a sua posição no Império. 

 
FIGURA 31 - Uma mulher sem identidade 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
 



82 
 

 Outra imagem com mulheres, dessa vez cinco, todas brancas e segurando 

instrumentos de trabalho agrícola. Ao contrário do que acontece com a imagem 

anterior, essas mulheres (apesar da falta de identificação na legenda) são colocadas 

como protagonistas do seu contexto, inclusive, de acordo com o autor, “tinham um 

papel decisivo no mundo do trabalho” (BOULOS, 2015, p. 247).  

Mulheres imigrantes. Acostumadas ao trabalho familiar em seu país de 
origem, todos os membros da família imigrante uniam esforços para 
melhorar de vida. Geralmente, a família conseguia juntar dinheiro vendendo 
gêneros alimentícios e animais. Além de cuidar da casa e da educação dos 
filhos, as mulheres tinham um papel decisivo no mundo trabalho (BOULOS, 
2015, p. 247). 
 

FIGURA 32 - Mulheres imigrantes 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
 

Observe que, mesmo atribuindo funções socialmente definidas para as 

mulheres imigrantes (mãe e esposa), o livro as traz como atuantes na luta por uma 

vida melhor para a família, tratamento diferente ao dado à mulher da foto anterior, 

que aparece totalmente desprovida de identidade, apenas descrita como uma cativa. 

Entre as atividades propostas para a reflexão dos temas trabalhados no 

capitulo 12 temos um texto do historiador José Murilo de Carvalho a respeito da 

Guerra do Paraguai, em que o mesmo apresenta uma reflexão a respeito da 

importância desse conflito para a construção da identidade brasileira. Nesse sentido, 

de acordo com José Murilo de Carvalho, esse conflito supera até mesmo a 

Independência. A Guerra do Paraguai teria afetado a vida de boa parte dos 
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brasileiros e, mais do que isso, teria unido a todos em torno de uma única causa. 

Para reforçar o seu argumento, o historiador usa como exemplo as histórias de 

Cândido da Fonseca Galvão e Jovita Alves Feitosa.  

[...] No interior da Bahia, um negro livre, Cândido da Fonseca Galvão, 
dizendo-se inspirado ‘pelo sacrossanto amor ao patriotismo’, reuniu 30 
voluntários ‘para defender a honra da pátria tão vilmente difamada’. [...] 
Em Teresina, a cearense Jovita Alves Feitosa, de 18 anos, cortou o cabelo, 
vestiu roupa de homem e se apresentou como voluntário da pátria para 
bater-se contra os [...] paraguaios que tantas ofensas tinham feito às suas 
irmãs do Mato Grosso.  
Descoberta a sua identidade, foi mesmo assim aceita como voluntário no 
posto de sargento. Nas capitais provinciais em que aportou o navio que a 
trouxe ao Rio de Janeiro, foi cercada de homenagens oficiais e populares. A 
retórica patriótica a transformou em heroína. Um negro pobre e uma mulher 
pobre, de descendência indígena [...] queriam lutar por uma abstração que 
era a pátria. Algo de novo nascia no mundo dos valores cívicos.  
(CARVALHO, 2015, apud BOULOS, 2015, p. 256). 

    

  Sem dúvida, a intenção do autor é mostrar como a Guerra do Paraguai, ao 

produzir um inimigo concreto, foi capaz de mobilizar todos os brasileiros, de 

diferentes classes e em diferentes partes do país, diante da ideia de pertencimento. 

Para isso, é dada voz a personagens geralmente silenciados pela História: um 

homem negro e pobre e uma mulher também pobre e mestiça, mas que se destacou 

por exercer uma função reservada aos homens. 

 O capitulo 13 tem o título de Abolição e República. Nele possível encontrar, 

além do próprio processo de abolição, as muitas formas de resistência dos 

escravizados. O movimento abolicionista, assim como os seus principais líderes, 

aparece em destaque em um texto, anteriormente publicado na revista Nossa 

História, escrito pela historiadora Hebe M. Matos, com o título A face negra da 

Abolição.   

 Apesar de algumas imagens com mulheres, distribuídas pelo capitulo de 

forma genérica, o texto faz menção apenas a uma personagem feminina, ao falar 

que “em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que declarou 

extinta a escravidão no Brasil” (BOULOS, 2015, p. 266, grifo do autor). Mas 

nenhuma outra informação sobre a princesa Isabel é trazida. Nem mesmo as razões 

que a levaram ao posto de regente.  

 O último capítulo do livro do 8º ano, Estados Unidos e Europa no século XIX, 

é tacitamente dividido em duas partes. Na primeira, é apresentada a conjuntura 

social norte-americana no século XIX, desde a conquista do Oeste (e suas 

consequências para a população nativa), passando pela famigerada busca pelo ouro 
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até a Guerra Civil norte-americana. Em seguida, vemos a conjuntura social europeia 

do mesmo período. Nesse capítulo, também temos algumas imagens que trazem a 

figura feminina, sem que, na maioria das vezes, ocorra alguma relação com o texto 

principal.  

 Na imagem a seguir, que ilustra a página 283, vemos mulheres entre um 

grupo de imigrantes que, ao chegar aos Estados Unidos para “fazer a América”, 

observam admirados a Estátua da Liberdade. 

 
FIGURA 33 - Imigrantes chegando aos Estados Unidos 

 

                  Fonte: Boulos (2015). 

 
Outra imagem mostra escravizadas e escravizados no cultivo de algodão. Na 

legenda dessa imagem, o autor chama a atenção para o grande número de 

mulheres que realizam o trabalho (BOULOS, 2015, p. 286). 

 
FIGURA 34 - Escravizadas e escravizados na colheita de algodão 

 

     Fonte: Boulos (2015). 
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As questões raciais no contexto norte-americano recebem grande evidência 

nesse capítulo, especialmente a luta pelos direitos civis de negros e negras após a 

Guerra Civil Americana e a Abolição, à medida que “o racismo antinegro continuou 

sendo praticado nos Estados Unidos impunimente” (BOULOS, 2015, p. 286).  

 É nesse contexto que o livro traz a história de Ruby Bridges, menina 

estadunidense que aos seis anos conquistou o direito de estudar em uma escola 

perto da sua casa e que anteriormente era exclusiva para pessoas brancas. A 

história de Ruby, ainda hoje, significa um grande marco nas lutas negras norte-

americanas, mas naquele contexto foi algo realmente extraordinário, especialmente 

se pensarmos que a segregação racial nas escolas americanas havia sido proibida 

pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos apenas seis anos antes, em 1954. Ainda 

assim, nos estados do Sul tal decisão foi ignorada. 

 

FIGURA 35 - Ruby Bridges 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
 

Acontece que, em 1960, Ruby Bridges foi matriculada em uma escola de New 

Orleans e “a comunidade branca reagiu furiosamente; a maioria das mães tirou seus 

filhos da escola: ela então foi escoltada por agentes federais todos os dias do ano 

para poder assistir as aulas (BOULOS, 2015, p. 290). Ao contar a história de Ruby 

na seção Para saber mais é apresentada como parte da discussão a respeito das 

questões raciais e o texto é ilustrado com duas imagens da menina acompanhadas 
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de legenda, que mostra que, para frequentar a escola, Ruby precisou de escolta de 

policias federais.  

Assim como acontece com os demais livros da coleção, são muitas as 

imagens que trazem mulheres, porém, dentro desse total, são raras as que são 

acompanhadas de textos que discutam a posição social da mulher na sociedade e 

são menos ainda as que tratam das relações de gênero.  

 
 
 
3.1.4 – Livro do 9º ano – Da Revolução industrial à Nova Ordem Mundial 
 

A unidade 1, denominada “Eleições: passado e presente”, tem o objetivo de 

trabalhar historicamente os processos vinculados às eleições no Brasil. A intenção é 

recuar temporalmente à Primeira República (1889-1930) e demonstrar as 

transformações desenroladas no país no campo da democracia. Logo de início, duas 

imagens são apresentadas com intuito de demonstrar uma das facetas da 

democracia, que é o ato de votar. Nos dois produtos imagéticos estão presentes 

homens, sendo um idoso e um jovem. Importante mencionar que ambos são 

brancos. 

 
FIGURA 36 - Ausência de mulheres na representação do voto 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
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Os textos que se articulam às imagens são elaborados a partir de 

substantivos masculinos como: “eleitor”, “candidato” e “vereador”. Notamos a 

ausência das mulheres logo na abertura da unidade do livro didático. Unidade que é 

cara às dinâmicas democráticas no país, pois, como sabemos, o voto feminino e a 

atuação dessas na política sempre foram atravessadas por um árduo processo de 

luta e reivindicações sociais. 

Podemos dividir didaticamente o capítulo 1, “Industrialização e imperialismo”, 

em três partes. Na primeira são apresentados os grandes homens, isto é, aqueles 

que com habilidades criativas descobriram e desenvolveram grandes feitos. São 

todos homens e brancos. Destacamos dois trechos do capítulo para exemplo: “Ao 

mesmo tempo, o aproveitamento do petróleo e seus derivados (gasolina e diesel) 

como fonte de energia permitiu a Henry Ford e a Karl Benz a construção dos 

primeiros automóveis (1890)” (BOULOS, 2015, p. 13) e “a invenção do telégrafo por 

Samuel Morse, em 1836, e a do telefone, em 1876, pelo italiano Antonio Santi 

Giuseppe Meucci (1808-1896)” (BOULOS, 2015, p. 14). Os textos estão articulados 

com as imagens desses “ilustres” inventores. 

 
FIGURA 37 - Ilustres inventores 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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A mulher só aparece em um cartaz. Porém, não é qualquer mulher. É a 

personificação do advento da eletricidade, ou seja, da luz: “Este cartaz com uma 

mulher segurando uma ‘lua/globo’ ajuda-nos a imaginar a importância que o advento 

da eletricidade teve para as pessoas daquela época” (BOULOS, 2015, p. 13). 

Portanto, no único momento em que aparece a figura feminina, na primeira parte do 

capítulo, é para associá-la à luz. Em analogia, luz essa “fecundada” pelos homens 

inventores e “parida” pela mulher. 

 

FIGURA 38 - A mulher é a luz 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

Na segunda parte do capítulo temos as empreitadas imperialistas, 

consequência dos avanços e do progresso capitalista europeu. Destacamos, mais 

uma vez, um novo cartaz com a presença de uma mulher com trajes pujantes, 

cercada por negras e negros submetidas(os) ao poder colonial. A ilustração busca 

construir um imaginário de que a França levaria aos povos marroquinos riquezas e 

progresso. 
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FIGURA 39 - Mulher, riqueza e progresso 

 

    Fonte: Boulos (2015). 

No cartaz, a mulher derrama moedas de ouro sobre homens e mulheres em 

estado de desgraça. Uma representação da França, levando civilidade e progresso 

aos incivilizados. Os seus trajes em branco, azul e vermelho, trazem as cores da 

bandeira francesa.  

A última parte do capítulo se abre para a resistência dos(as) colonizados(as). 

Deixaremos as diversas formas de resistência de lado, pois não aparecem mulheres 

nelas. Focaremos as análises em uma imagem. Nesta, há uma senhora branca, bem 

vestida e sentada numa cadeira sendo servida por um indiano homem, bem vestido 

e, provavelmente, nativo que se tornou seu criado. A imagem busca traçar as 

relações de poder existentes esses sujeitos sociais. Todavia, o mesmo produto 

imagético permite o acesso ao cotidiano das mulheres ricas, mesmo quando o texto 

explicativo contraria as relações entre essas pessoas: “Criado indiano serve chá a 

uma senhora inglesa, c. 1910-1930. Em todas as partes do mundo onde tiveram 

colônias, os ingleses manifestaram forte racismo. Isolavam-se dos nativos, embora 

usassem seus serviços no dia a dia” (BOULOS, 2015, p. 23). 
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FIGURA 40 - A mulher inglesa, a elite na Índia 

 

   Fonte: Boulos (2015). 

 

A partir disso, podemos extrair os seguintes elementos: aspectos das 

indumentárias femininas; suas atividades de lazer, por exemplo, tomar chá na parte 

externa de sua residência; e o contato direto com nativos, aparentemente com 

vestimentas limpas para o contato com a sua senhora, o racismo (expresso pelo 

distanciamento físico entre as personagens), a imposição de hábitos, etc.   

O capítulo 2 é dedicado à Primeira Guerra Mundial. A representação da 

guerra feita no livro tende a confirmar papéis sociais distintos aos homens e às 

mulheres. O cartaz retratando a paz (uma mulher) e a guerra (um homem) é 

significativo. Neste, apresentam-se as seguintes sentenças: “A paz – Eu nasci após 

a batalha de Vittorio Veneto” e “a guerra – E eu renasci em Versalhes” (BOULOS, 

2015, p. 40).9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9O cartaz foi retirado da Revista L’Asino, 1922. 
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FIGURA 41 - A mulher representando a paz 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Na seção “Atividades” há um momento para tratar das mulheres na guerra. 

Estão presentes alguns textos e uma imagem com mulheres atuando em tempos de 

guerra, além de questões para os(as) alunos(as), propostas na seção. Os textos 

indicam que o advento da guerra fez com que mulheres assumissem áreas de 

trabalho antes circunscritas aos homens. Assim, entraram nas fábricas e exigiram 

salários equitativos, conforme um dos textos. Outras informações lançam as 

mulheres aos campos de batalha: “As mulheres chegaram a participar diretamente 

da guerra. Na Rússia, o czar criou um batalhão feminino comandado por Maria 

Bochkavera que obteve sucesso contra os austríacos” (BRENER, 2000, apud 

BOULOS, 2015, p. 42). 

FIGURA 42 - Mulheres na guerra 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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É a primeira vez no capítulo que as mulheres saem da condição de passivas 

e suscitam protagonismos tanto na guerra como nas áreas de trabalho. Abaixo do 

texto, a imagem permite identificar o alistamento de mulheres para participação na 

guerra, mulheres trabalhando na fabricação de munições e mulheres prestando 

assistência à população afligida pelas intempéries dos acontecimentos. Acreditamos 

que esse é um momento importante no capítulo por vislumbrar ações variadas das 

mulheres no cotidiano da guerra. Porém, é importante salientar que todas as 

personagens apresentadas são mulheres brancas, o que mostra que o protagonismo 

feminino, quando salientado, não destaca a participação todas as mulheres, como 

as negras e indígenas.  

“Primeira República: dominação” é o título do capítulo 4. Aqui são tratadas as 

oligarquias e seus poderes. Dentre todas as páginas só encontramos duas imagens 

e um texto que vincule homens e mulheres. As relações de dominação que são 

tratadas no texto pertencem aos coronéis, deputados, senadores, em outras 

palavras, aos homens. Por outro lado, abre-se espaço para duas fotografias com 

presenças femininas. O texto que explica as imagens é o seguinte: “Acima, conde 

Matarazzo com a família, c. 1910. À direita, operárias da tecelagem Mariângela, das 

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, década de 1920, em São Paulo” 

(BOULOS, 2015, p. 71). 

FIGURA 43 - Operárias na tecelagem 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
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O que não fica esclarecido no texto é quem seria Mariângela, já que a fábrica 

possui esse nome. De propriedade do empresário Francisco Matarazzo, a fábrica 

reúne muitas mulheres e, também, sobressaem a divisão do trabalho. A imagem se 

abre para o cotidiano dessas trabalhadoras fabris. Dentre as várias ali presentes, 

uma delas parece vigiar o trabalho das demais. Isso indica que a vida dessas 

mulheres era constantemente controlada e havia um rigor disciplinar no exercício de 

suas funções. Já a imagem da família Matarazzo, apesar de estarem presentes nove 

mulheres e seis homens, o texto remete ao homem, Matarazzo, como o seu chefe. 

O capítulo 5 é recheado de revoltas que caracterizam a primeira república. 

São destacadas as seguintes: Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, o 

Movimento do Cangaço, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, as lutas 

operárias (ou dos operários?) e a Greve de 1917. Apesar desses conflitos sociais 

que movimentaram as vidas de milhares de pessoas no período, somente no final do 

capítulo que aparece indícios de participação feminina, a Santa Dica. 

 

FIGURA 44 - Santa Dica 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

No texto, Dica aparece como aquela que presta ajuda aos desafortunados. E 

não é à toa que ganhara a fama de santa. Conforme o texto, ela liderou o “Exército 

dos Anjos”, composto por mais de 400 homens. O texto finaliza assim: “Para alguns 
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estudiosos, ela foi uma mulher à frente de seu tempo, para muitas pessoas comuns, 

uma mulher dotada de poderes sobrenaturais, a Santa Dica. Sua história continua 

suscitando interesse e debate” (OLIVEIRA; PRADO, apud BOULOS, 2015, p. 95). 

Tencionamos que esse tipo de exemplo poderia ser distribuído ao longo de 

toda coleção, o que não acontece. Casos como esse são esporádicos. Nele são 

abertas possibilidades amplas que permitem perceber as mulheres em suas 

diversas formas de agir. Sendo direcionada ao lar ou ao campo de batalha, esse tipo 

de abordagem desloca as mulheres de uma natureza feminina, colocando-a a 

decidir a partir de seus interesses. Parece ser o caso da sertaneja Benedita Cipriano 

Gomes, Santa Dica. 

O capítulo 6, “A grande depressão, o fascismo e o nazismo”, trata das 

empreitadas audaciosas de Hitler e, ao mesmo tempo, da crise capitalista que 

atingiu os anos de 1929. A imagem que nos interessa, traz uma mulher arrumando 

os itens em sua geladeira. 

 
FIGURA 45 - Mulher sendo retratada como dona de casa 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Obviamente que esse processo equivale aos “anos felizes” ou de 

prosperidade da economia capitalista: “Possuir o último modelo de carro, geladeira, 

fogão, rádio, aspirador de pó etc. passou a ser o ideal das famílias estadunidenses. 
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Consumir sempre e cada vez mais passou a construir o estilo de vida americano 

(American Way of Life)” (BOULOS, 2015, p. 101). 

Bem, o que a imagem retrata é que esse novo estilo de vida apropriado pela 

família norte-americana é desenvolvido pelas mulheres. Pelo menos no cenário 

doméstico. Não há simetria entre imagem e texto, pois o texto agrega a família como 

um todo, mas a imagem deixa evidência que é a “dona de casa e seu novo e amplo 

refrigerador (BOULOS, 2015, p. 101). 

A imagem traz uma mulher branca, dona de casa, classe média 

estadunidense, manipulando seus novos eletrodomésticos. Novamente, essa 

realidade, não faz referência às mulheres negras, que não se inserem nesse 

contexto sócio econômico.  

Na imagem seguinte, homens brancos aparecem pelas ruas, bem vestidos e 

discutindo a quebra da bolsa de valores em Nova York. Temos dessa forma a 

reafirmação da ideia de público (ao homem) e do privado (às mulheres).  

 

FIGURA 46 - Homens na rua durante a crise de 1929 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Na seção “Atividades”, como em praticamente todos os capítulos da coleção 

analisada, esse é o momento no qual a mulher mais aparece e, predominantemente, 

como protagonista da trama. Dessa vez o texto se articula com a imagem. O autor 

do livro traz o texto das historiadoras Márcia D’alessio e Maria Capelato para 
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confirmar que as mulheres alemãs, no período nazista, estavam condicionadas à 

reprodução e aos cuidados dos(as) filhos(as). 

 
FIGURA 47 - O ideal nazista de mulher 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Segue o trecho da descrição da imagem: “O ideal nazista. Uma mãe, da obra 

Alemanha: o ano Olímpico, publicada por Volk und Reich Verlag” (BOULOS, 2015, 

p. 119). A fotografia confirma o indicado pelas autoras. O que podemos questionar é 

a ausência de resistência feminina, pois, como vimos no capítulo 2, as mulheres 

exerciam papéis diversos no contexto da Primeira Guerra mundial. Na imagem, a 

mulher aparece com duas crianças, estando uma delas em seus braços. 

O capítulo 8, “A era Vargas”, se destaca no quesito às mulheres. Primeiro 

com uma mulher chorando sobreposta ao corpo de Vargas e, mais tarde, 

Na Assembléia Constituinte que elaborou a Constituição de 1934, via-se, 
entre os homens, uma única mulher. Seu nome era Carlota pereira de 
Queirós. Foi ela a primeira mulher a ocupar o cargo de deputada no Brasil. 
Sua eleição foi fruto da luta das mulheres pelo voto feminino durante a 
Primeira República. Nessas lutas se destacou a líder feminista Bertha Lutz 
(1894-1976) (BOULOS, 2015, p. 142). 
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FIGURA 48 - Bertha Lutz e a luta pelo voto feminino 

 

      Fonte: Boulos (2015). 

 
É o capítulo que mais avança sobre a temática de participação da mulher no 

campo da política. O termo “feminista” aparece diversas vezes nos textos que se 

relacionam com as imagens de Bertha Lutz. Todavia, não há uma definição do termo 

que ajude os(as) leitores(as) a alcançar minimamente o significado da palavra, a 

exemplo da fotografia abaixo. 

FIGURA 49 - Ativismo feminino 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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O termo “feminismo” aparece como naturalmente concebido. Talvez, uma 

maior discussão sobre a própria noção de feminismo trazida por intelectuais da área 

contribuísse e enriquecesse o próprio livro. O movimento feminista é historicamente 

datado; portanto, não pode ser aplicado sem a sua devida contextualização 

histórica. Novamente, a imagem traz apenas mulheres brancas. As mulheres negras 

são absolutamente marcadas no livro didático como escravas. Não tem nenhum ou 

quase nenhum outro lugar social reservado nas tramas da história. 

No capítulo 10, intitulado de “Independências: África e Ásia”, o momento 

marcante se dirige à imagem na qual mulheres brancas estão dentro de um ônibus e 

somente um homem negro se faz presente nele. A legenda é a seguinte: “Jovem 

negro, em um ônibus restrito aos brancos, em Durban, na África do Sul, 1986” 

(BOULOS, 2015, p. 187).  

Considerar a perspectiva das relações de gênero sem a articular com as 

categorias de classe e raça se torna uma empreitada por deveras complicada. As 

faces das mulheres em condição de superioridade numérica e racial, pois estamos 

tratando de um contexto histórico de lutas contra os indicativos de superioridade 

raciais, revelam o preconceito e a insatisfação daquela presença negra.  

O jovem rapaz com o seu olhar lacunar parece nos revelar tal 

constrangimento, isto é, de ser tratado diferentemente por causa de sua cor. 

 

FIGURA 50 - Gênero, classe e raça 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
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O mais interessante é percebermos que as mulheres não estão isentas de 

reprodução das lógicas de dominação. São atrizes sociais e históricas tanto quanto 

os homens, assim, capazes, nos momentos propícios, de propagarem relações de 

dominação e desigualdades. Levamos isso em consideração ao pensarmos nas 

diferenças históricas que operam as vivências e as diferenças sociais entre as 

mulheres brancas e negras. 

Bell hooks (2015) formulou poderosa crítica às feministas brancas que 

negligenciavam, em seus discursos, as existências e problemas de mulheres negras 

e pobres. Os problemas acadêmicos das mulheres norte-americanas eram 

incompatíveis com aqueles que afetavam a vida cotidiana das mulheres negras. 

Afirma o seguinte: 

O racismo abunda nos textos de feministas brancas, reforçando a 
supremacia branca e negando a possibilidade de que as mulheres se 
conectem politicamente cruzando fronteiras étnicas e raciais. A recusa 
feminista, no passado, a chamar a atenção para hierarquias raciais e as 
atacar, suprimiu a conexão entre raça e classe (hooks, 2015, p.195). 

 

 O capítulo 11, “O socialismo real: China, Vietnã e Cuba”, são raríssimas as 

imagens que trazem personagens femininas. A exceção se refere a um depoimento 

na seção Para Refletir, onde uma estudante que viveu durante a Revolução Cultura 

na China faz um relato a respeito do seu cotidiano escolar durante o período citado. 

De maneira geral, o texto reflete sobre a manipulação ideológica dos jovens da 

escola e, apesar de já no início do texto ficar claro que se trata do depoimento de 

uma estudante, a mesma não é identificada. 

 

FIGURA 51 - Revolução cultural chinesa 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
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“Brasil de 1945 a 1964: uma experiência democrática” é o nome do capitulo 

12, onde são apresentados os presidentes brasileiros desde Eurico Gaspar Dutra 

até João Goulart. Ao todo, o capítulo apresenta 24 imagens, dessas, apenas 4 

trazem mulheres.  

A primeira imagem é um cartaz de 1963, parte da campanha em prol do 

presidencialismo no governo de João Goulart. Não está claro a razão da escolha 

para a imagem feminina que ilustra o cartaz, porém vemos isso como uma estratégia 

para atrair os votos femininos. 

 
FIGURA 52 – Cartaz do plesbicito contra o parlamentarismo 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 
 

Na página 220 há uma fotografia em que, segundo a legenda, temos “Jango 

acompanhado da primeira-dama Thereza Goulart”. O papel secundário atribuído à 

mulher me parece claro, quando consideramos a imagem e o texto. 

 
FIGURA 53 - Thereza Goulart e João Goulart 

 

     Fonte: Boulos (2015). 
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Em outra imagem, página 223, já na parte das atividades, consta um texto 

escrito por Jorge Ferreira Delgado e retirado do livro “O Brasil Republicano”. No 

referido texto o autor traça, de maneira sucinta, o caminho percorrido até o golpe de 

1964. Para ilustrar o texto, vemos uma imagem da “Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade” na cidade de Santos/SP. A grande maioria das pessoas que 

aparecem na foto são mulheres, mas a esse respeito o livro se omite. 

 

FIGURA 54 - Marcha da família com Deus pela liberdade 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

A última atividade do capítulo traz um texto sobre Rosa Parks, mulher 

estadunidense que entrou para a história ao se recusar a ceder seu lugar num 

ônibus para um homem branco que exigia que ela se retirasse para ele poder se 

acomodar. 

O texto traz importantes reflexões sobre a realidade social da população 

negra norte americana nos anos de 1950 e 1960 e da importância do ato de 

negação de Rosa Parks em se levantar para as conquistas posteriores, mas não 

estabelece relação às questões de gênero, focando apenas nas questões raciais. 

Mesmo ao falar do movimento de boicote ao sistema de ônibus local (a 

população negra ficou um ano e 16 dias sem utilizar os ônibus), isso é creditado 

unicamente à liderança de Martin Luther King que, segundo o texto, teria liderado e 

iniciado o boicote. Sabemos, entretanto, que Rosa Parks dedicou 50 anos da sua 
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vida à luta pelos direitos civis de negras e negros estadunidenses, mas isso não é 

explorado no texto. 

 
FIGURA 55 - Rosa Parks e a luta pelos direitos civis do povo negro norte-americano 

 

     Fonte: Boulos (2015). 

 
No capítulo 13, “Regime Militar”, as mulheres desaparecem. Só volta a 

“existir”, como de costume no livro didático investigado, na seção “Atividades”. Aqui 

aparece a “luta das mulheres”. Uma imagem e um texto são suficientes para 

demonstrar a atuação feminina no processo de resistência. Interessante notar que o 

texto e a imagem não retratam as lutas contra a Ditadura no Brasil, mas as reações 

das mulheres contra o machismo nos EUA da década de 1960. Há uma sucinta 

definição do termo “machismo”: “Atitude ou comportamento de quem não aceita a 

igualdade de direitos e oportunidades para o homem e a mulher” (BOULOS, 2015, p. 

248). 
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FIGURA 56 - Passeata feminista 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
 

Portanto, a luta é, também, contra as desigualdades entre homens e 

mulheres. Apesar de temporalmente pertinente, não aparecem mulheres lutando 

contra o processo ditatorial no Brasil. O trecho nos leva aos EUA e às 

movimentações realizadas por mulheres que lutavam por igualdade. Essa mudança 

brusca realizada pelo autor destoa completamente do tema abordado no capítulo, 

dificultando o processo de interpretação e contextualização por parte do(a) leitor(a). 

Fica uma pergunta: como se deu a participação das mulheres na Ditadura Militar 

brasileira? 

No capítulo 15, “A nova ordem mundial”, o autor do livro trata da globalização 

e, como consequência, articula realidades distintas. No início, apresenta meninas de 

diversas regiões do mundo utilizando celulares, dispositivos digitais com acesso à 

rede mundial. Imagens com mulheres foi um recurso utilizado em toda a coleção, o 

que mais chama a atenção nesse sentido é que foram raras as imagens de 

mulheres que foram acompanhadas de algum tipo de questionamento. 
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FIGURA 57 - As mulheres na nova ordem mundial 

 

    Fonte: Boulos (2015). 
 

 No caminhar do texto, observa-se um deslocamento para as mulheres que 

vivem nos países orientais, modificando radicalmente as formas de representações 

femininas. Nesse sentido, não existe uma discussão que busque problematizar as 

diferenças culturais entre elas. Na realidade, as mulheres que são apresentadas 

usando burca e xador, aparecem como passivas aos imperativos de sua cultura: 

“Mulher vestindo a burca, uma vestimenta que cobre até os olhos” (BOULOS, 2015, 

p. 290). 

FIGURA 58 - O fundamentalismo e as mulheres 

 

   Fonte: Boulos (2015). 
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No período em que o Afeganistão esteve sob o domínio do Talibã, o uso da 

burca era obrigatório” (BOULOS, 2015, p. 290). Portanto, a forma de representá-las 

pode ocasionar a produção de preconceitos entre os países do ocidente e oriente; 

entre mulheres livres no ocidente e mulheres submissas no oriente. 

Por fim, o capítulo 16, “O Brasil na nova ordem mundial”, traz a primeira 

presidente mulher da história do país. Consideramos que a sua participação no texto 

é demasiada breve. A sua imagem na fotografia vem articulada de textos que 

indicam a sua atuação e conquistas políticas. Notamos que o autor faz um esforço 

para tratar Dilma Rousseff como “presidenta”, ao mesmo tempo em que acaba 

tratando a mesma como “presidente”, o que revela o processo de subjetivação por 

parte do próprio autor do livro didático. Por exemplo: “No seu discurso de posse, em 

janeiro de 2011, a presidenta prometeu [...]” (BOULOS, 2015, p. 317) e “no primeiro 

ano do mandato da presidente Dilma [...]” (BOULOS, 2015, p. 318). 

 
FIGURA 59 - Dilma Rousseff 

 

                   Fonte: Boulos (2015). 

 
A partir da análise, podemos considerar que as mulheres, enquanto 

representação figurativa, têm espaço nos manuais didáticos, à medida que imagens 

femininas ilustram quase todos os capítulos da coleção analisada. Entretanto, 

apesar da representação, o sujeito histórico majoritariamente continua sendo o 

homem e branco, uma vez que a representação imagética não é suficiente para 

colocar as mulheres no protagonismo, em especial se considerarmos que suas 

histórias, lutas e vivências ainda são apresentadas fora do texto principal.   
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4 O PRODUTO FINAL 

 
 Neste capítulo discorremos a respeito do Produto, parte intrínseca do 

mestrado profissional. O referido produto deve ser elaborado com base nas 

demandas encontradas nas salas de aula, em consonância com o suporte teórico e 

metodológico que serviram de base para a escrita desta dissertação.  

Mestrados Profissionais na área da Educação têm como objetivo o 

desenvolvimento da educação básica e, por conta da sua natureza epistemológica, o 

TFCC deve procurar contribuir diretamente para com as demandas da comunidade 

escolar, oferecendo novas possibilidades para a consolidação do processo de 

ensino e aprendizagem.   

 A Portaria Normativa da CAPES, n. 17, de 28 de novembro de 2009, que 

dispõe sobre os mestrados profissionais, no Art. 7, § 3º, define as diferentes 

possibilidades para a elaboração do TFCC, que podem variar de dissertação a 

projetos de inovação tecnológica.  

O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em 
diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e 
aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 
intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de 
aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e 
técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composições, 
concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, 
relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, 
protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de 
intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de 
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou 
produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação 
tecnológica, produção artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo 
com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente 
propostos e aprovados pela CAPES (CAPES, 2009, p. 3)  

 

 Como apresentado, são muitas e variadas as possibilidades consideradas 

pela CAPES para o TFCC em mestrados profissionais. É nesse contexto amplo que 

a presente pesquisa resultou na elaboração de um jogo por considerar que, entre 

outras coisas, esta é uma excelente estratégia para envolver alunas e alunos nas 

atividades relacionadas ao cotidiano das salas de aula, desenvolvendo o raciocínio 

do alunado, fazendo-os pensar historicamente.  

[...] pensar historicamente não consiste simplesmente em dispor fatos numa 
linha de tempo, ou mesmo em ser capaz de reconhecer os riscos de uma 
decisão, sem uma pesquisa das injunções do passado que determinam o 
presente. Pensar historicamente é dispor-se em abertura, é constituir uma 
subjetividade como abertura, o que se realiza com um exercício de 
padecimento e amor diante de um passado sempre reconstruído; é se 
desprender das determinações do presente, num deslocamento que toma o 
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passado como a absoluta abertura, uma contínua fenda que se deixa 
interpretar na direção de constituição de futuros, no lugar incerto do “eu 
outro”, na esteira imprevisível de criação de novos modos de vida. Pensar 
historicamente, então, é colocar-se no lado do aberto, quando um contato 
com a história é, ao mesmo tempo, em favor de um futuro, um exercício de 
esquecimento. (GIACOMANI; PEREIRA, 2018, p. 20.) 

 

Acreditamos que ao envolver discentes nas estratégias possíveis de um jogo 

estamos contribuindo para o desenvolvimento de aptidões que favoreçam no 

respeitar das regras, companheirismo, respeito ao outro e no compartilhamento de 

ideias. Sobretudo, é uma possiblidade dinamizar as aulas (especificamente as aulas 

de História), dando novos significados aos conteúdos trabalhados através de 

dinâmicas e regras específicas, fazendo com que alunas e alunos gostem e se 

envolvam com a História. 

Jogar na aula de História é um belo exercício amoroso. Uma vez que o jogo 
pressupõe uma entrega ao movimento absoluto da brincadeira e que jogar 
implica um deslocamento. Um deslocamento do espaço, da ordem, das 
medidas, dos horários, das imposições disciplinares, da avaliação, das 
provas, numa palavra, da obrigação. (GIACOMANI; PEREIRA, 2018, p. 14.) 
 

Para concretização do produto final, resultado desta pesquisa, consideremos 

os jogos como uma prática cultural, cujo maior objetivo é, sem dúvida, a 

materialização dos temas trabalhados em sala de aula, assim como a interação 

entres aquelas e aqueles que participam das atividades propostas, por considerar a 

expressiva capacidade dos jogos em criar vínculos, potencializando a troca de 

saberes. 

 

 

4. 1 JOGOS COMO RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

O livro didático ainda é o principal recurso usado nas salas de aula das 

escolas brasileiras e, mesmo diante das diversas estratégias didáticas (tais como 

textos literários, filmes, peças teatrais, músicas, jogos e outros), o dia a dia nas salas 

de aula, na maioria das vezes, é pautado pelos manuais didáticos 

Atualmente, defende-se muito a inovação em sala de aula, o que exige que 

professoras(es) trabalhem de forma criativa e utilizando novas linguagens. Para 

Marcos Napolitano (2002), as novas linguagens em sala de aula servem não só para 

motivar as(os) alunas(os), mas também para auxiliar a professora e o professor no 

ensino de História. 
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 São muitas as estratégias de aprendizagem que, obviamente, visam o 

entendimento daquilo que é ministrado pelas(os) professoras(es) e que podem ser 

usadas durante as aulas de História e dos demais componentes do currículo escolar. 

A utilização de novas, lúdicas e criativas metodologias de ensino, a exemplo dos 

jogos, não devem ser encarada como a substituição dos conteúdos pedagógicos. 

Tais artifícios podem ser usados como uma forma de quebrar a rotina da sala de 

aula, cujos questionários e livros didáticos ainda representam a mais usada ou 

talvez única forma de construir conhecimento, que muitas vezes é meramente 

transmitido às alunas e alunos de forma cumulativa, sem que ocorra a preocupação 

com a problematização do que é ensinado.  

Jogar é uma promissora estratégia metodológica para o Ensino. As aulas, 

quando ministradas de maneira lúdica, podem se tornar mais interessantes e 

colaborativas, de maneira que o conteúdo se torne realmente significativo. O uso de 

jogos nas aulas favorece que alunas e alunos aprendam de forma orgânica, 

inconsciente. A pressão e a rigidez das aulas são substituídas pela descontração, de 

modo que os resultados acerca do aprendizado podem ser percebidos de forma 

mais expressiva, à medida que, no ato de jogar:  

Tudo é movimento, mudança, alternância, sucessão, associação, separação. 
Um espaço para o imprevisível. Mas um imprevisível que forma conceitos, 
forma uma capacidade de ler tanto realidades muitas vezes distantes no 
espaço e no tempo, como outras muito próximas da nossa. (PEREIRA, 2013, 
p.19-20). 
 

Os jogos permitem que professoras(es) e educandas(os) explorem sua 

criatividade para facilitar o ensino e a aprendizagem. Jogar torna a aprendizagem 

mais significativa para a construção do conhecimento, uma vez que traz autonomia, 

promove a organização do pensamento e, dentre outras questões, torna possível o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades nos indivíduos. 

No que diz respeito à sala de aula e ao convívio entre os sujeitos que dela 

fazem parte, o jogo pode ser uma forma de fazer com que esses sujeitos sociais 

interajam entre si, vivenciando situações diversificadas, que geram o respeito às 

regras e às diferenças, a colaboração entre as partes envolvidas e, sobretudo, a 

construção do conhecimento. 

  Conforme Brenelli (1996), os jogos possuem regras que implicam no 

relacionamento social, uma vez que são regulamentações impostas pelo grupo. 

Quem por sua vez ignora essas regras, acaba estragando a brincadeira de todos os 
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jogadores, que precisam que elas sejam seguidas para que os objetivos do jogo 

sejam alcançados.  

A utilização de jogos, ainda na perspectiva da autora, possibilita que "os 

sujeitos pensem sobre as ações que realizam durante o jogo e relacionem com os 

conhecimentos aprendidos na escola" (BRENELLI, 1996 p. 92), sendo estes 

capazes de simular situações do cotidiano de educandas e educados.  

A grande maioria dos jogos estão divididos entre os de cooperação e os de 

competição. Segundo Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, nos jogos de 

cooperação “a essência lúdica é brincar com o outro e não contra o outro. O sucesso 

e o fracasso são compartilhados por todos”. Já nos jogos marcados pela 

competitividade “a essência lúdica é o brincar contra o outro, nesta estrutura lúdica o 

outro é um adversário e um obstáculo que deve ser vencido a todo custo”. 

(ALMEIDA, 2011, p. 22).  

Entretanto, independentemente de serem de cooperação ou de competição, 

os jogos são estratégias de ensino e aprendizagem pautadas na ludicidade10.  Jogar, 

como atividade pedagógica, possibilita o despertar e o interesse dos envolvidos, já 

que a aprendizagem passa a ser construída e consolidada de forma lúdica, mesmo 

diante da imposição das regras (que, em certa medida, limita os sujeitos a agirem de 

acordo com os combinados).  

Para Friedmann (1996), levar o jogo para dentro da escola é uma 

possibilidade de pensar a educação na perspectiva criadora, autônoma e 

consciente, de modo que, por meio do jogo se abre uma porta para o mundo social.  

Para Piaget (1946), o jogo se constitui como a expressão e condição para o 

desenvolvimento da criança, de modo que, quando jogam, assimilam o conteúdo e 

tornam-se capazes de transformar a realidade. 

O uso dos jogos pode despertar o encantando pela disciplina escolar História 

e a exploração do potencial das(os) educandas(os) considerando que: “O 

encantamento pela história viria pela potencialidade de o ensino conseguir 

                                                           
10Trabalhamos com ludicidade a partir dos conceitos de Huizinga (2008) e suas observações a 
respeito das várias possibilidades de significados da palavra “jogo”, que para o autor é uma “uma 
atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de 
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias” (2008, p. 33). 
Dessa forma, tentamos, ainda, estabelecer uma associação entre o jogo e o conceito de ludicidade. 
Não podemos desconsiderar, entretanto, que “ludicidade” é um conceito bastante complexo, mas que 
para fins dessa pesquisa não é vista como uma atividade e sim como um estado de ânimo, advindo 
de uma seria de atividades.  
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estabelecer relações entre o conteúdo ensinado e a própria história vivida dos 

estudantes” (PEREIRA, 2013, p. 13). 

De acordo com Nadai e Bittencourt (2001), ao utilizar os jogos, não diferente 

de outras linguagens, o professor deve explicitar e indagar questões como noções 

de tempo, situando o aluno diante das permanências e das rupturas das sociedades, 

bem como de sua atuação enquanto agente histórico, já que sem as devidas 

elucidações, o jogo pelo jogo não será capaz de atingir os seus objetivos de 

aprendizagem anteriormente estabelecidos.  

A incorporação dos jogos às atividades letivas serve como tática para 

“quebrar” a rotina e a famigerada monotonia, reclamações muito recorrentes às 

aulas de História. No entanto, é de vital importância que fique evidente para o 

alunado que tais atividades são parte de um programa didático com objetivos bem 

definidos, especialmente no que diz respeito a promoção do aprendizado, por meio 

de diferentes formas de articular o conhecimento histórico.   

Quando pensamos a utilização dos jogos como recursos didáticos na 

perspectiva das relações de gênero, não podemos deixar de salientar a importância 

de garantir que não exista a reprodução dos padrões sexistas da sociedade e evitar 

que os jogos sejam realizados, por exemplo, por grupos opositores de meninas X 

meninos. Com o intuito de desnaturalizar as relações hierárquicas de gênero, não é 

interessante que ocorra esse enfrentamento e que os grupos sejam mistos.   

São muitas as temáticas que podem ser trabalhadas em sala de aula por 

meio dos jogos, sendo sua utilização bastante pertinente como possibilidade de 

discussão a respeito de temáticas que, por vezes, são invisibilizados nos livros 

didáticos. Embora haja diversos temas a serem tratados a partir de jogos, podemos 

ressaltar que, por mais lúdico que o jogo seja, este precisa possuir uma finalidade, 

um objetivo direcionado a construção do conhecimento.  

Para tal, faz-se necessário que o(a) professor(a) conduza o processo 

buscando elucidar aspectos que levem à compreensão acerca do tema proposto. A 

contextualização no ensino de História é imprescindível para que (a)o aluna(o) 

entenda o conteúdo abordado e consiga perceber as transformações ocorridas nos 

processos históricos com o passar do tempo.  
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4.2 MULHERES FAZEM HISTÓRIA 
 
 A análise de uma das 14 coleções didáticas aprovadas no Edital PNLD 2017 

nos fez perceber que os avanços dentro da academia a respeito das discussões em 

torno da história das mulheres e das relações de gênero tem refletido muito 

timidamente nos livros didáticos de História. 

 Em quase todos os capítulos da coleção História: Sociedade & Cidadania 

constam imagens com personagens femininas, porém, em raríssimas vezes essas 

personagens são devidamente problematizadas e, em geral, não existem discussões 

aprofundadas que relacionam texto e imagem. 

De fato, suas histórias ainda continuam marginalizadas no texto didático, 

exatamente por não fazerem parte do texto principal, encontrando-se 

majoritariamente em seções especificas, em caixas de texto ou, como no caso da 

coleção supracitada, nos textos do “caderno” de atividades. 

Assim, podemos constatar que nesses textos didáticos as histórias das 

mulheres majoritariamente ainda não fazem parte da História dita principal, servindo-

lhe, na maioria das vezes, como anexo. Além disso, podemos notar que muitas 

vezes as histórias de muitas mulheres são atreladas às histórias de seus maridos, 

pais, filhos e companheiros.  

Por vezes vemos que a identificação de uma mulher (tanto nos textos, como 

nas legendas) era precedida pelo nome do seu marido. Portanto, não é suficiente 

apenas conhecer a forma como as mulheres participaram da história, mas 

principalmente reconhecer a relevância da sua existência e compreender como e 

porque suas experiências foram, e ainda são, marginalizadas.   

O desafio, portanto, não é apenas apresentar as mulheres, mas possibilitar a 

compreensão de processo de marginalização das suas histórias, mostrando-as, 

sobretudo, como sujeitos ativos e atuantes do processo de construção da sociedade. 

Para isso, apresentamos um jogo de cartas com o título “Mulheres fazem história”, 

com dados biográficos de 21 mulheres brasileiras, de diferentes períodos da história 

do nosso país.   

Entendemos que esse jogo pode ser um instrumento de questionamento e 

enfretamento das práticas sexistas e misóginas dentro do ambiente escolar e que 

isso pode refletir sobre o cotidiano de alunas e alunos. Como estratégia de ensino, o 
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jogo pode ser compreendido como recurso educativo de grande importância para o 

desenvolvimento cognitivo (ANDRADE, 2007, p. 103).  

Acreditamos que as discussões a respeito da temática da história das 

mulheres a partir das relações de gênero no ambiente escolar podem ser 

provocadas pelo uso de jogos e, ainda, ser instrumentalizadas para o combate do 

preconceito contra mulheres em toda a comunidade.  

Para participar da atividade as(os) jogadoras(es) deverão se empenhar para 

conhecer, reconhecer e identificar as personagens do jogo. Entre as mulheres 

selecionadas temos artistas, políticas, negras, indígenas, brancas, ativistas, 

mulheres na elite e do povo. Ana Pimentel; Dandara; Chica da Silva; Tereza de 

Benguela; Anita Garibaldi; Maria Leopoldina; Tereza Cristina; Maria Filipa; Maria 

Quitéria; Joanna Angélica de Jesus; Maria Tomásia Figueira Lima; Bertha Lutz; 

Carlota Pereira de Queirós; Lelia Gonzales; Jacinta Passos; Daiane dos Santos; 

Mariele Franco; Dilma Rousseff; Raimunda Putani Yawnawá e Manuela D’ávila. 

A trajetória dessas mulheres e sua importância no aspecto histórico e social 

foram requisitos para a definição desses nomes. Para isso, tivemos que deixar de 

considerar tantas outras mulheres, cujas histórias também tiveram relevância para a 

história do nosso país. Porém, acreditamos que o produto aqui apresentado, ao ser 

utilizado por professores e professoras, pode sofrer alterações e complementações, 

nas quais podem ser acrescentadas outras personagens, além daquelas aqui 

definidas. Procedendo dessa forma, outras histórias de outras mulheres, inclusive 

mulheres que fazem parte do contexto social das(os) estudantes, podem ter suas 

biografias como parte do jogo.  

O jogo foi pensando para apresentar a biografia de algumas mulheres e seus 

cotidianos ao longo da História do Brasil e, principalmente, mostrar de que forma 

elas subverteram os padrões ditos femininos da época em que viveram.  

Procuramos, por meio desse jogo, mostrar como as diferenças sociais de 

gênero são historicamente construídas, ao mesmo tempo em que exercitamos junto 

com as(os) alunas(as) atividades de interpretação de texto e imagem. Queremos, 

com isso, além de desenvolver conceitos da vivência cotidiana, tal qual respeito às 

regras e às diferenças de gênero, fazer com que as(os) jogadoras(es) identifiquem 

as personagens femininas como atuantes no processo histórico.  
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4.2.1 A estrutura do jogo 
  
Inicialmente, havíamos pensado em uma outra possiblidade de produto, 

iríamos desenvolver um jogo de tabuleiro. Entretanto, quando estávamos na fase de 

testes, foi possível perceber que, contrariando ao que esperávamos, o tabuleiro não 

despertava o interesse das(os) alunas(os). Excluída a ideia do tabuleiro, passamos a 

pesquisar em sites de brinquedos e jogos, à procura de sugestões que atendessem 

às necessidades e que pudessem ser reinterpretados.  

Dessa forma, o produto aqui apresentado foi baseado no jogo Perfil Junior da 

Grow11. Existem várias versões para o jogo Perfil, mas, no geral, ele consiste em 

fazer com as(os) jogadoras(es) adivinhem a resposta certa por meio de dicas dos 

outros participantes.  

Como já foi dito, os jogos oferecem excelentes possibilidades ao ensino, já 

que tem o potencial de tornar o aprendizado mais consistente e significativo, o que 

não os torna isentos de dificuldades e desafios. O principal deles é, sem dúvida, 

buscar meios para que os jogos não sejam considerados dentro do espaço escolar 

como um simples instrumento de lazer, mas é preciso que sejam trabalhados dentro 

dos seus potenciais didáticos, contribuindo, assim, para a consolidação do 

conhecimento a das habilidades e para a interação entre os sujeitos. Dessa forma, 

entendemos os jogos como produtos culturais que podem servir, indiscutivelmente, 

como recurso didático. 

O produto final se trata de um jogo composto por 42 cartas, distribuídas em 

dois grupos, e um manual de instruções. Os dois grupos são compostos, cada um, 

por 21 cartas. No primeiro grupo temos cartas ilustradas, cada uma com uma 

personagem feminina diferente. O segundo grupo apresenta cartas com frases que 

identificam essas personagens.   

A escolha por ilustrações se deu por conta dos diversos momentos históricos 

que viveram e atuaram essas mulheres. Por exemplo, foi muito fácil encontrar uma 

fotografia (em ótima resolução) da presidenta Dilma Rousseff, já que estamos 

tratando de uma mulher contemporânea. No entanto, não tivemos a mesma 

                                                           
11 A Grow Jogos e Brinquedos é uma empresa brasileira, fundada em 1972, cuja sede esta localizada na cidade 
de São Bernardo do Campo/SP. A empresa produz e comercializa brinquedos e, principalmente, jogos de 
tabuleiro. Responsável por trazer para o Brasil os primeiros jogos de RPG, a Grow tem uma grande variedade 
de produtos, destinados a públicos de diferentes idades, desde bebês até adultos. O jogo “Perfil” é um dos 
mais populares a antigos da empresa, tem como principais objetivos testar o conhecimento e a capacidade de 
dedução dos jogadores.  
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facilidade com as personagens de outros períodos da nossa história, especialmente 

as mulheres das classes populares dos períodos colonial e imperial.  

Para facilitar o reconhecimento das personagens, no manual de instruções 

são apresentadas as imagens dessas mulheres com um pequeno perfil e a sugestão 

de alguns sites e livros, onde é possível saber uma pouco mais sobre essas 

personagens, mas precisamos ressaltar que essas imagens variam no que diz 

respeito à resolução e qualidade. 

Da mesma forma que, em alguns casos, não podemos nem mesmo assegurar 

a fidelidade da imagem à personagem. Como é o caso da ilustração atribuída à 

Maria Filipa. A mesma imagem também é atribuída a Dandara e a Tereza de 

Benguela. Obviamente precisamos considerar o momento em que essas mulheres 

viveram, mas a posição social é mais relevante ao considerarmos que as mulheres 

das classes populares eram totalmente invisibilizadas.  

Esse fato oferece outra possibilidade de uso do nosso produto, permitindo, 

ainda, que as imagens e fotografias de diferentes períodos da História sejam 

trabalhadas na sala de aula como documentos, fazendo com o que o alunado 

perceba as mudanças ocorridas ao longo do tempo e no espaço. Ainda em relação 

as imagens, foi dada a preferência aquelas de domínio público, por serem livres, 

gratuitas e, portanto, não apresentarem restrições de uso.   

Temos, ainda, um segundo grupo de cartas, onde cada uma apresenta 5 

afirmativas sobre uma respectiva personagem, suas ações, o momento histórico em 

que viveu, sua relevância para a História do Brasil.  

 

 

4.2.2 – Como jogar 
 
 O total de participantes pode variar de 2 a 4. Inicialmente, as cartas dos dois 

grupos devem ser colocadas para baixo. Depois de organizadas, as cartas ilustradas 

devem ser aleatoriamente distribuídas sobre a área de realização do jogo, que pode 

ser uma mesa ou um tapete.   

O segundo bloco com as informações deve se encontrar virado para baixo. 

A(o) primeira(o) jogadora(or) pega uma carta desse bloco, lê uma das dicas e 

escolhe entre as(os) demais jogadoras(es) para responder à questão e escolher 

entre as imagens àquela que corresponde à informação lida.  
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Se a(o) jogadora(or) acertar ela(e) fica com as cartas; em caso de erro, as 

cartas voltam para o jogo. As jogadas se desenvolvem dessa forma e ganha a 

partida quem conseguir juntar mais pares de cartas. Encerrada a partida, o(a) 

professor(a) utiliza o manual para contextualizar a trajetória de vida de cada das 

personagens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise iconográfica e textual dos manuais da coleção didática 

História, Sociedade & Cidadania foi possível perceber que, de fato, as imagens das 

mulheres estão nos livros didáticos, mas isso não significa que suas histórias estão 

no centro da discussão ou mesmo que os papéis que foram socialmente designados 

às mulheres sejam questionados ou problematizados. Assim, pode-se afirmar que as 

questões de gênero ainda estão marginalizadas.  

Na grande maioria das vezes, a alusão às mulheres ainda se dá de forma 

separada do corpo do texto principal. As imagens geralmente aparecem de forma 

aleatória nos textos e raramente são questionadas as atribuições dadas às mulheres 

na sociedade, atribuições que são social e historicamente construídas. 

Apesar da aparente tentativa de visibilizar as mulheres no processo histórico, 

a coleção não se esforça em desnaturalizar as desigualdades de gênero. Os livros 

mostram mulheres, algumas vezes contam parte das suas histórias, mas raríssimas 

ocasiões são levantados questionamentos sobre os motivos de as mulheres terem, 

durante tanto tempo, sido invisibilizadas ou porque as relações de gênero foram 

historicamente construídas baseadas nas desigualdades entre homens e mulheres. 

Dentro das questões de gênero, ainda podemos perceber outros aspectos da 

subalternidade. Muitas mulheres negras ilustram as páginas dos manuais, porém 

são pouquíssimos os textos que trazem suas biografias. Normalmente quando isso 

ocorre são em capítulos específicos sobre povos e culturas africanas. Se a 

representação da mulher negra é insuficiente, no que diz respeito à mulher indígena 

é praticamente inexistente. São centenas as imagens que ilustram a coleção 

“História, Sociedade e Cidadania” (2015), no entanto, destas, apenas 13 trazem 

mulheres indígenas. Sendo que em nenhumas delas é colocada como protagonista 

ou sujeito histórico.   

Outro aspecto a se destacar diz respeito à utilização do termo gênero, que por 

hora aparece como a distinção entre sexo feminino e masculino, enquanto em outras 

oportunidades é colocado na perspectiva de relação histórica e socialmente 

construída entre os sexos biológicos. Assim, foi possível perceber que existe uma 

heterogeneidade a respeito do termo nessa coleção, principalmente nos manuais do 

professor.  
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Acreditamos que essa heterogeneidade em torno da compreensão de gênero 

em uma mesma coleção oferece a possibilidade de uma pesquisa específica, porém, 

não podemos deixar de destacar a sua importância por acreditar que o entendimento 

da ideia de relação de gênero é parte primordial para o questionamento dos padrões 

de masculinidade e feminilidade e, em consequência, das ideias machistas e 

misóginas. 

Os manuais analisados apresentam os conteúdos de forma cronológica e 

linear, seguindo em muitos aspectos o modelo quadripartite da História12. O livro do 

6º ano, ao tratar das sociedades pré-históricas e da divisão sexual do trabalho, a 

título de exemplo, o faz de forma a parecer natural, sem que haja qualquer 

problematização a respeito, reproduzindo a ideia da mulher relacionada à casa e à 

família, como se desde sempre às mulheres fossem destinadas ao privado. 

Nas aldeias neolíticas, o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a 
idade. As mulheres dedicavam-se à agricultura, ao preparo dos alimentos e 
cuidavam dos filhos. Já os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da 
segurança do grupo (BOULOS, 2015, p. 62). 

 

O mesmo acontece quando o assunto é a Idade Antiga. As mulheres seguem 

sendo filhas, esposas e mães. O que chama atenção é que isso é apresentado 

como algo preestabelecido, naturalizado, não cabendo assim a problematização. 

As mulheres atenienses eram quase sempre dependentes de um homem. 
Até o casamento seguiam os hábitos da casa do pai, uma vez casadas, os 
do marido. Elas cuidavam domésticos e aprendiam com as mães e as avós 
a cozinhar e a tecer (BOULOS, 2015, p. 219). 

 

 No livro do 7º ano, quando o assunto é a Idade Média, as mulheres 

praticamente desaparecem do texto escrito, embora ainda continuem representadas 

pelas iconografias. As exceções se dão às rainhas Isabel da Espanha e Elizabeth I 

da Inglaterra, cujas trajetórias aparecem no corpo do texto principal. Temos, ainda, 

um texto sobre a condição feminina do trabalho urbano, mas este se encontra no 

caderno de atividades. Ademais, vemos apenas imagens de mulheres. 

 Quando os conteúdos se referem à Idade Moderna e Contemporânea, no livro 

do 8º ano vemos uma multiplicidade de temas e as mulheres aparecem, sobretudo, 

nas questões relacionadas ao trabalho, especificamente durante a Revolução 

Industrial, que mostra a exploração do trabalho feminino nas fábricas. Questão que 

                                                           
12 O modelo quadripartite “divide” a História em quatro grandes períodos: Idades Antiga, Média, 

Moderna e Contemporânea. Essa divisão é um exemplo claro da concepção eurocêntrica da História, 
especialmente porque considera como marcos do processo histórico “grandes” acontecimentos 
europeus, desprezando as experiências de outros povos e culturas.  
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volta a aparecer no livro do 9º ano, especialmente durante as duas Grandes Guerras 

Mundiais.  

Obviamente, os manuais que compõem a coleção aqui analisada apresentam 

outros tantos conteúdos e uma infinidade de temas e subtemas, no entanto, não foi 

possível perceber o interesse em levantar questões realmente significativas para a 

compreensão das relações de gênero. 

Outro aspecto percebido foi a ausência dos movimentos coletivos de 

mulheres, ou movimentos feministas, no corpo do texto principal. O manual do 9º, na 

parte dedicada às atividades apresentas, traz um texto seguido de algumas 

questões sobre o tema, ou seja, fora da narrativa histórica.  

Não há dúvidas que existem avanços dentro da historiografia didática a 

respeito da história das mulheres e das relações de gênero, contudo, é fato que 

esses avanços não acompanham as pesquisas acadêmicas, tão pouco as 

demandas sociais. Percebemos que a coleção analisada apresenta figuras, 

fotografias, ilustrações com imagens femininas, porém, majoritariamente, essas 

imagens seguem sem a devida problematização, inclusive de temas importantes 

para a atual conjuntura social, a exemplo das violências contra as mulheres, que não 

aparecem na coleção.  

Acreditamos que às questões relativas às mulheres, suas vivências, lutas, 

trajetórias possam ser colocadas como centrais dentro do ensino para que as 

conquistas femininas sejam realmente consideradas relevantes para a construção 

de uma sociedade menos injusta e mais igualitária.  
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