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RESUMO 

 

AMORIM, Elizabeth de Jesus Moreira de. Mulheres iluministas e sua (in) visibilidade em 

livros didáticos do 8º ano do ensino fundamental. 2018. 95 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho pretende abordar a discussão sobre a invisibilidade historiográfica da 

mulher, a repercussão dessa invisibilidade no convívio social e escolar e a dificuldade que os 

trabalhos em História das mulheres, já não tão recentes assim, têm em aparecer de forma mais 

efetiva e clara nas salas de aula e nos livros didáticos. Abordando os conceitos de Gênero, de 

feminismo e de memória, procura entender a dinâmica social que “naturaliza” a inferioridade 

da mulher como resultante da sua própria condição biológica e a luta das mulheres para alterar 

esse panorama. Por fim, propõe uma abordagem didática através de imagens, tanto as visuais 

quanto as que construímos mentalmente partindo de referenciais da memória individual ou 

coletiva e que podem ser expressas de maneiras diversas. Diante deste contexto, e para que a 

pesquisa seja mais objetiva, escolheu-se o recorte espaço-temporal situado na França e 

Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, no período a que se convencionou chamar de 

“Iluminismo”. Naquele momento, diante de uma profusão de ideias e ideais, tínhamos a figura 

da mulher mantida no anonimato até que os estudos de História da Mulher as trouxeram para a 

“Luz”, dando-lhes voz e vontades. Mas, essas vozes ainda não são de completo domínio 

público. Pelo menos nos livros didáticos, as mulheres ainda não têm espaço suficiente para que 

sejam conhecidas suas contribuições ao processo histórico do Iluminismo, apesar de já termos 

disponíveis inúmeros trabalhos acadêmicos que afirmam e confirmam sua importância neste e 

em outros processos históricos. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Iluminismo. Gênero. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho, propomos uma análise dos livros didáticos para o 8º ano do 

ensino fundamental, preferencialmente utilizados no decurso do ano letivo de 2017, 

em capítulos destinados ao estudo do período Iluminista e a verificação de “se” e 

“como” a figura da mulher é inserida neste processo histórico de formação e 

transformação de mentalidades ocidentais. 

Traçamos, como objetivo final deste trabalho, a comparação entre as diversas 

obras didáticas e o levantamento bibliográfico relativo a este tema, utilizando autoras 

e autores como Elizabeth Badinter (2007), Rachel Soihet (2009), Mary Del Priore 

(2003), Carla Bassanezi Pinsky (2009), Margarida de Souza Neves (2009), Maria 

Lygia Quartin de Moraes (2012), entre outras e outros. Intencionamos oferecer 

possibilidades de aulas sobre o Iluminismo que apontem para o equilíbrio nas funções 

e participações, tanto masculinas quanto femininas, no processo iluminista, a fim de 

proporcionar ao corpo discente uma apresentação mais equânime a respeito da 

importância da mulher nos processos sociopolíticos que resultaram ou poderão resultar 

em alterações estruturais das sociedades. 

Entendemos necessária a busca de formas eficientes e eficazes de alteração 

dessa cultura cotidiana onde alguns ainda creem, no Brasil deste século XXI, que a 

mulher ocupa nível inferior de importância e, portanto, seria natural submetê-la às 

situações violentas em suas mais diversas formas (psicológicas, físicas, profissionais, 

sociais, materiais...). Para tanto, não deixaremos de historicizar o tema Iluminismo, 

respeitando o tempo, o espaço e a mentalidade vigente à época, onde o paradigma 

iluminista não via problema na exclusão da mulher dos sistemas educacionais, 

políticos e econômicos. Porém, teremos em vista o atual debate social, largamente 

explorado pela mídia, sobre o “machismo” e o “feminismo”, sobre a violência 

generalizada contra a mulher, além da necessidade de intervenção do Estado brasileiro 

do século XXI, seja através de edição de Leis protetivas (“Lei Maria da Penha”, “Lei 

do Vagão feminino”, Leis trabalhistas específicas, etc.) ou da instituição de 

nomenclatura própria para o atentado à vida feminina (Ex: Feminicídio) como uma 

tentativa, por parte do governo e da sociedade brasileiros, de conter o avanço das 

práticas violentas contra as mulheres, a fim de contribuir para a necessária 

conscientização sobre o respeito à mulher e ao seu espaço na sociedade. 
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Trataremos, portanto, das mulheres e sua invisibilidade na historiografia do 

Iluminismo. É certo que, pelos estudos mais recentes de diversos historiadores e 

historiadoras, a invisibilidade secular à qual as mulheres foram relegadas, já está se 

desfazendo, porém, nosso questionamento ultrapassa o campo da historiografia 

acadêmica. Questionamos o motivo pelo qual a presença feminina nos processos 

históricos, não permeia os livros didáticos utilizados no ensino básico. Por que a 

maioria dos livros didáticos subestima a atuação feminina, seja em qual conteúdo 

trate?  

Pretendemos utilizar, dentre outros, os conceitos de auto instituição, herança 

revolucionária, tradição democrática e revolução1, contidos nas obras de Cornelius 

Castoriadis (2006) que, lucidamente,  traz a multiplicidade  do imaginário 

social  através  destes conceitos, marcando a constante mutação social como fruto de 

reelaborações de ideias e ideais pelos grupos sociais, na busca de respostas e na 

construção desta pesquisa, pois entendemos pertinentes à luta feminina por sua 

                                            
1 No texto “O que é uma Revolução”, parte integrante da obra Uma sociedade à deriva – Entrevistas e 

debates – 1974-1997, Editora Ideias e Letras: 2006, Cornelius Castoriadis analisa o conceito de 

Revolução, inferindo o conceito de auto instituição ligado ao imaginário social, além de argumentar 

sobre as “heranças revolucionárias”. O autor esclarece na página 173 o quê, a seu ver, é Revolução, 

conceituando como “[...] uma mudança de certas instituições centrais da sociedade pela atividade da 

própria sociedade [...]” e avalia a desnecessidade de ações violentas para que a Revolução seja 

estabelecida. Para ele, a revolução se dá pelo trabalho do imaginário social atuando explicitamente para 

a transformação das instituições existentes. 

Mas, tais transformações sociais, não acontecem de forma instantânea, nem, tampouco, sem que as 

instituições existentes e o poder estabelecido ofereçam resistência, tornando a tarefa da “Revolução” 

mais complexa e multifacetada, correndo sérios riscos de se transformar em mera reforma ou troca de 

lados na detenção do poder. Assim, “[...]desse processo, a revolução é um nó – simultaneamente 

resultado e mediação para que a autotransformação da sociedade possa prosseguir.” (p.174)  

Sobre as “heranças revolucionárias”, Castoriadis argumenta que a revolução se dá como resultante de 

um “[...]processo social e historicamente preparado[...]” em condições dadas e conjugadas a conjunturas 

específicas de determinada sociedade. Seu argumento se baseia na interiorização, por parte da 

sociedade, de ideias e conceitos constantemente reelaborados no processo social contínuo, onde rupturas 

e permanências relacionam-se às significações imaginárias sociais. (p.174) 

Destaca ainda, que a “história é uma criação humana” cujo uso se dá pelos interesses do grupo que a 

utiliza em seu tempo e espaço. A auto instituição humana se torna, quase sempre, “a representação 

instituída de sua própria origem extra social ”(p. 179), sendo suas leis tidas como algo “fora do alcance 

dos seres humanos vivos”, dando um caráter religioso que separa a decisão sobre as questões da 

sociedade do povo que a constitui, dando “legitimidade e proteção contra contestações internas (...)”, 

visando a sua perpetuação através da socialização dos indivíduos que, de certa forma, os molda e os 

mantém sob controle. Mas a “tradição revolucionária” do ser humano proporciona a alteridade 

motivadora das transgressões e rupturas no processo social e das alterações sociais constantes na história 

das sociedades humanas. Os processos de “auto alteração, por mais mínimo e lento que seja, impregna 

todas as sociedades” e acontecerá enquanto existirem seres humanos, pois é da natureza humana e se 

refletem em suas instituições, já que estas só existem em função das significações sociais atribuídas a 

elas pela sociedade que as criou. Assim, ocorre, continuamente, a tensão de forças entre instituições e 

auto instituições sociais, num exercício de heteronomia social se contrapondo à autonomia social ideal. 

(p.183) 
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afirmação como parte integrante do processo histórico, já que não acreditamos em uma 

forma mais eficiente do que a educação, especialmente, as aulas de história, para 

construir a consciência histórica (MARRERA, 2013) de uma sociedade, dando voz às 

minorias e as fazendo emergir ao patamar de importância ao qual fazem jus. 

Também pretendemos trabalhar conceitos diferenciais como gênero, masculino 

e feminino como construções sociais, desnaturalizando-os e trazendo-os para o 

universo social amparado no espaço e tempo condizentes com meu estudo. Neste 

ponto, destacaremos a importância dos estudos de história oral que contribuíram para 

trazer à tona as vozes femininas, além de diversos outros grupos “excluídos” e 

ignorados pela historiografia mais tradicional que se embasava nos documentos 

escritos, em sua maioria produzidos pelas elites e governantes. 

Para que nosso trabalho tome corpo, iniciamos o texto historicizando a história 

das mulheres através do tempo, por uma perspectiva sociopolítica, levando em 

consideração as transições entre os espaços público e privado. 

Como professores de História, não poderíamos visualizar melhor maneira de 

intervir nesta realidade atual, do que apresentar esse debate em sala de aula, de forma 

a contribuir para o equilíbrio das forças sociopolíticas, para a consolidação do respeito 

mútuo entre os gêneros e para a valorização de homens e mulheres como sujeitos 

históricos na consolidação da consciência histórica. Pretendemos contribuir para a 

formação ética dos estudantes, de forma que eles e elas possam visualizar a luta pela 

igualdade e a importância dos gêneros durante o processo histórico do Iluminismo, 

ressaltando que o respeito às diferenças biológicas inerentes a eles é algo 

imprescindível para a formação de uma sociedade mais igualitária para todos.
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CAPÍTULO 1 – A HISTORICIDADE DA HISTÓRIA DAS MULHERES 

 

Ao iniciarmos o estudo sobre a situação da mulher na sociedade brasileira atual, 

identificamos a profundidade dessa questão e das contradições que vivemos diariamente. 

Na graduação, no curso de Licenciatura em História, concluído em 2007, iniciamos um 

projeto de monografia cujo tema foi “A educação feminina formal através dos Relatórios 

de Presidentes de Província: de 1880 a 1889”, que foi apresentado como Trabalho de 

Conclusão do Curso. 

Durante toda a pesquisa e, mais, na fase de conclusão foi possível observarmos a 

grande dificuldade encontrada pela mulher em transpor as barreiras de um mundo 

comandado majoritariamente por homens, que controlavam e, talvez, ainda se esforcem 

por controlar a sociedade a partir de paradigmas da inferioridade intelectual ou física, 

paradigmas esses já em crise. 

Neves (2009, p. 24-25, grifo nosso) explica essa crise, quando afirma: 

 

A crise contemporânea é, também, uma crise de sentidos [crise dos 

paradigmas Iluministas] [...] como o progresso como lei da história; na 

potencialidade autorreguladora do mercado; na percepção uniforme e linear do 

tempo; no protagonismo do indivíduo; no primado da razão instrumental; na 

capacidade de auto superação da tecnologia e em outras construções do mundo 

moderno [...] se enfrentando com um mundo inteiramente outro, em que as 

categorias explicativas que se revelam, muitas vezes, impotentes e inoperantes. 

 

 

A consulta a fontes primárias, como os relatórios dos Presidentes de Província do 

Rio de Janeiro, permitiu-nos constatar que o governo contribuía para a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, em áreas restritas como a doméstica, análogas às de donas-de-

casa e mães, que cuidavam das famílias ou as de ensino e saúde2, como forma de cobrir a 

lacuna que os homens deixavam ao se inserirem em funções cujos rendimentos eram 

maiores, caso das indústrias que começavam a captar mão de obra.  Ao mesmo tempo, 

nos foi possível observar os movimentos de resistência da mulher e suas ações para 

superar a dominação (SCOTT, 2013) e o controle social exercido, muitas vezes, à custa 

de violências físicas, morais, psicológicas, econômicas e de outras ordens.3 

                                            
2 Ver Trindade (2016, p. 14), sobre as análises dos prêmios Nobel´s entre os anos de 1901 e 2014 e as áreas 

de maior premiação de mulheres em áreas que se correlacionam com os trabalhos domésticos, 

tradicionalmente realizados por mulheres como fisiologia e medicina (12 premiações), química (04 

premiações) e física (1). 
3 Apesar de nossa monografia ter sido escrita em 2007, encontro em Maria Lygia Quartin de Moraes (2012) 

argumentação que sustenta esse pensamento. 
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Este trabalho visa apresentar as indagações e as possíveis respostas que poderão 

contribuir para a construção da “consciência histórica” dos alunos (MARRERA, 2013), 

através da cognição histórica, partindo das experiências dos próprios alunos, conforme 

orientou Rocha (2004).  

Dessa forma, proponho refletir a respeito da posição da mulher nas sociedades 

ocidentais em temporalidades diferentes (Séculos XVII e XVIII versus Século XXI), 

confrontando as duas realidades e reconhecendo situações de permanências e/ou rupturas 

no processo histórico. 

Buscarei em conceitos como memória e cultura uma forma de trazer à tona a 

existência e a resistência da mulher no processo histórico através do afeto e da empatia, 

buscando nas alunas e alunos suas experiências e vivências familiares, crendo na 

necessidade de recuperação e utilização das “artes da memória” como instrumento de 

aprendizagem e que não apenas se refira “[...] a uma informação pontual, mas dotada da 

capacidade de conduzir a um saber que fosse, sobretudo, uma sabedoria”. (NEVES, 2009, 

p.24).  

Neves (2009, p.30-31) contribui para essa reflexão ao afirmar que: 

 

Aprender ex codis, com o coração, conduziria, assim, a um entendimento do 

conhecer de cor num sentido não apenas distinto do que atualmente 

emprestamos a essa expressão, mas diametralmente oposto à mera e superficial 

repetição irrefletida da memorização. 

 

Trabalhar com a memória e a cultura4 facilita, em grande medida, o entendimento 

sobre as visões de mundo e sobre as formas de tratamento das mulheres, tanto por homens 

quanto pelas próprias mulheres, que perpassam os séculos e aportam no século XXI onde 

são necessários, ainda, embates que promovam a discussão e a garantia de direitos básicos 

como o direito à vida, à saúde, ao estudo, ao trabalho e à remuneração dignos. Estes 

conceitos ficam mais claros à medida que fazemos uso da história oral como método de 

recuperação de narrativas não contidas nos documentos oficiais, ou escritas, 

tradicionalmente utilizadas pela ciência histórica, como nos esclarecerá mais à frente 

Philippe Joutard em fala proferida na X Conferência de História Oral ocorrida em 1998 

no Rio de Janeiro. 

                                            
4 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. 2.ed., 2. 

Reimp. São Paulo: Contexto, 2009, onde consultei os verbetes Cultura (p. 85) e Memória (p.275). 
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Del Priore (2003) afirma que desde os anos 70 do século XX, “a história da mulher 

emergiu e ganhou musculatura”, mas, por que, ainda em 2017, prevalece o "silêncio" 

sobre a atuação da mulher nos diversos períodos históricos, especificamente no meio 

escolar, uma vez que, no meio acadêmico, essa “voz” já é ouvida? Por que essa “voz” não 

é alta o suficiente para que figure nos livros didáticos ou tenham espaço nos planos de 

aula da maioria dos professores e das professoras de História ou de qualquer outra 

disciplina?5 E, por fim, o que posso fazer para ajudar na reversão deste quadro?  

Partindo destas observações e indagações, sigo acompanhando os “fios e os 

rastros”6 dos textos escritos por Mary Del Priore (2007), Michelle Perrot (1995), Carla 

Bassanezi Pinsky (2009), Margarida de Souza Neves (2009), Rachel Soihet (2009), Maria 

Lygia Quartin de Moraes (2012)7. Essas autoras publicaram obras nas quais discutem a 

construção social8 do “lugar da mulher” na sociedade ocidental, em diversos tempos 

históricos, e a luta pela aceitação da sua importância como sujeita da história e da sua 

própria história, pela garantia da sua autonomia, de seus direitos e sua cidadania. 

(NEVES, 2009). 

 

1.1 Historicizando a História das Mulheres e os Estudos de Gênero 

 

Mary Del Priore, em seu texto “História das Mulheres: as vozes do silêncio” 

publicado em 2003, traça um histórico acerca da caminhada das mulheres em busca do 

reconhecimento da sua presença ativa no processo histórico.  

Inicia seu discurso com uma observação de Simone de Beauvoir, a qual considera 

fundamental: “as mulheres não tinham história, não podendo, consequentemente, 

orgulharem-se de si próprias”.9 Partindo dessa premissa, Del Priore discorre sobre as 

evidências de um mundo masculino marcado por “[...] espaços onde os homens exerciam 

o seu poder e seus conflitos, empurrando para fora destes limites os lugares femininos 

                                            
5 A escola se apresenta como espaço de ampliações e descobrimentos de visões de mundo, através dos 

diversos tipos de interações interpessoais e interdisciplinares “por isso é perverso o fosso que separa a rede 

escolar e seus agentes da reflexão e da produção de conhecimento que se faz na universidade.” (NEVES, 

2009, p. 30-31). 

6 Pego emprestada a expressão de Carlo Ginzburg, usada como título de sua obra de 2007. 
7 Vide referências bibliográficas ao fim deste estudo. 
8 Michele Perrot (1995, p. 17) chama a atenção para os debates entre as feministas chamadas 

“diferencialistas”, que se vinculam “à ideia segundo a qual a diferença entre os sexos não é um dado da 

natureza, mas uma construção social.”  
9 DEL PRIORE, Mary. História da Mulheres: as vozes do silêncio. In: FREITAS, Marcos Cezar. (ORG.) 

Historiografia brasileira em perspectiva. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 217, citando Simone de 

Beauvoir em O segundo Sexo de 1949. 
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[...]” (DEL PRIORE, 2003, p. 217); um mundo que, já em fins do século XX, ainda 

resistia às evidências e provas da atividade feminina como importante, necessária e 

indispensável à construção de uma nova sociedade contemporânea. 

Del Priore (2003, p. 219) fundamenta suas impressões acerca da construção social 

do papel da mulher em escritos filosóficos, da antiguidade ao período Iluminista, onde 

encontra Condorcet (1790), um dos poucos com escritos em defesa das mulheres, os quais 

foram ignorados, mesmo tendo sido publicados à época. No contexto Iluminista, o 

pensamento corrente e hegemônico dava conta da superioridade masculina, do dever de 

obediência da mulher face à desqualificação da razão feminina, “[...] a razão das mulheres 

não lhe parecia lógica”. Morin (2009, p. 84) corrobora esse pensamento conforme segue: 

 

Condorcet refutava o argumento de que a constituição feminina era um 

obstáculo à igualdade dos sexos, dizendo que as indisposições passageiras das 

mulheres não poderiam privá-las de direitos que não eram negados aqueles que 

sofriam de gota todos os invernos ou se resfriavam facilmente.  

 

Del Priore (2003, p. 217), evidencia, citando Friedrich Engel (1884), a “[...] 

diferença de sexos como fundamento mesmo da vida social, afirmando que a primeira 

divisão do trabalho e a primeira oposição de classes estabeleciam-se, basicamente, entre 

homem e mulher”. A partir do século XIX, “[...] o homem passa a pensar a diferença dos 

sexos: não mais a partir do mundo, mas de si mesmo” e, aos pensadores deste século, 

“[...] a questão da igualdade já não podia ser ignorada. Os pensadores da emancipação, 

os filósofos da política, de Fourier a Marx, passando por John Stuart Mill, procuravam 

(excetuando Proudhon), definir a liberdade, a emancipação, ou a igualdade entre homens 

e mulheres.” (DEL PRIORE, 2003, p. 220).  

 

Segundo Perrot (1995, p. 13), 

 
  

Até o século XIX, faz-se pouca questão das mulheres no relato histórico, o 

qual, na verdade, ainda está pouco constituído. As que aparecem no relato dos 

cronistas são quase sempre excepcionais por sua beleza, virtude, heroísmo ou, 

pelo contrário, por suas intervenções tenebrosas e nocivas, suas vidas 

escandalosas. A noção de excepcionalidade indica que o estatuto vigente das 

mulheres é o do silêncio que consente com a ordem.  

 

 

No século XX, pensar a questão das mulheres a partir das diferenças permitiu a 

seguinte reflexão de Del Priore (2003, p. 220): 

[...] historicidade como ponto de partida para uma reflexão a partir do material 

histórico. Uma historicidade que, concretamente trabalhada, retomasse a noção 

de fato histórico e de conjuntura, de ruptura e de cronologia, para compreender 
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a partir de que referências podemos entender a diferença e falar da história da 

mulher. 

 

Pinsky (2009, p. 32), em seu texto “Gênero”, concorda com Del Priore (2003), ao 

afirmar que "[...] capacitar os estudantes para perceber a historicidade de concepções, 

mentalidades, práticas e formas de relações sociais é justamente uma das principais 

funções das aulas de História." Entendemos ser necessário proporcionar elementos que 

contribuam para que os e as estudantes exercitem sua capacidade de análise e crítica a 

fim de terem base racional para suas proposições e escolhas, compreendendo melhor os 

"[...] limites e possibilidades dos seres históricos [...]", mesmo dentro de "[...] aspectos 

biológicos que são mais difíceis de serem mudados (e melhorados) [...]". (PINSKY, 2009, 

p. 33) 

Percorrendo o texto de Del Priore (2003, p. 220-221), verifica-se a resistência 

masculina, mesmo e ainda mais, no meio acadêmico, mesmo após um “bum”, na década 

de 1970, nas pesquisas e produções sobre a história das mulheres, tema ainda visto como 

de segunda ordem ou uma “[...] espécie de generosa esmola com que se premiava o 

nascente movimento feminista”, o que aumentava ainda mais a necessidade de “[...] 

separar o feminismo e sua história da história das mulheres, por tratar-se de dois objetos 

em si.” Mas, ainda assim, os resultados das pesquisas sobre a história das mulheres nos 

anos 1970, “[...] continuava majoritariamente um trabalho de mulheres [...]”, sem maiores 

influências sobre a disciplina histórica. 

 De acordo com Del Priore (2003, p. 221), os estudos de Georges Duby10 influíram 

numa nova tomada de consciência ao colocar na cena dos estudos históricos novos objetos 

como a sexualidade, a criminalidade, a morte, a alimentação, os desvios, entre outros, 

colaborando para uma nova noção de “cultura feminina”, onde gestos e práticas ganham 

novos olhares e a aquisição de “um novo perfil na historiografia”. 

Assim, Del Priore (2003, p. 221) comentou: 

 

Procurando descrever os papéis femininos, chegou-se a decifrar um certo 

número de práticas específicas que por meio de um jogo de compensações, de 

interferências ou de significações simbólicas terminam por esboçar os traços 

de uma cultura feminina sem a qual o sentido social não existiria. 

 

Ao mesmo tempo, o movimento feminista pretendia: 

 

                                            
10 Mary Del Priore cita o texto de Georges Duby: Le chevalier, la femme et le prêtre. Paris. Harchette, 1981. 
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[...] mudar não apenas a condição das mulheres, mas a sociedade inteira, 

opondo à glorificação da produtividade, da competição e do sucesso 

econômico, valores voltados para a qualidade de vida, a realização pessoal e 

uma sociedade mais humana. O projeto feminista se propunha revolucionário 

e, nesse sentido, ele fracassou. (DEL PRIORE, 2003, p. 222). 

 

 

Retornando à questão dos “silêncios” abordada por Del Priore (2003, p. 223), 

apresentam-se muitos problemas no que diz respeito à interpretação das fontes. Segundo 

a autora “não havia pistas nem marcas” que, nos anos 1980, levassem à percepção das 

mulheres sobre elas mesmas, “[...] era preciso admitir que a história das mulheres só 

começava quando uma delas rompia com o círculo infernal da história masculina e suas 

leis, para tornar-se fonte e matéria da dinâmica social.” (DEL PRIORE, 2003, p. 224)  

Perrot (1995, p. 20), também afirma essa dificuldade relativa aos “silêncios” das 

fontes e a invisibilidade histórica da mulher: 

 

Tratava-se inicialmente de tornar visível o que estava escondido, de 

reencontrar traços e de se questionar sobre as razões do silencia que envolvia 

as mulheres enquanto sujeitos da história. Isso conduziu a uma reflexão em 

torno da história enquanto produto da dominação masculina, a qual atuava em 

dois níveis: nível dos próprios acontecimentos e nível da elaboração deles 

empreendida pelo relato (story e history).  

 

 

Assim, segundo a historiadora, tirando as histórias das mulheres do esquecimento 

e trazendo à luz suas narrativas particulares para a “memória coletiva”, faz-se necessária 

a mudança na abordagem sem restringir os estudos ao território do feminino, mas sim 

abraçando “[...] o campo histórico como um todo [...]” (DEL PRIORE, 2003, p.224), 

fazendo emergir a voz feminina abafada pela dominação masculina que impunha a 

integração ao “seu papel” no mundo e pelo esquecimento na memória coletiva e política, 

mesmo que lá, nos arquivos, já estivesse presente de forma desimportante, discreta e 

aparentemente dominada entre a “arraia-miúda, os ‘de baixo’, o povo.” (DEL PRIORE, 

2003, p.225). A mudança de perspectiva sobre a história das mulheres exigia novas 

perguntas sobre as velhas fontes para que as respostas tivessem sentido diferentes do já 

sabido preconceito e misoginia que “[...] colocava a mulher nos bastidores da história” 

(DEL PRIORE, 2003, p.225). 

Perrot (1995, p. 14), a respeito da história feita sob a perspectiva política e seus 

“documentos administrativos (crônicas do poder)”, afirma: “As mulheres, que estão a 

maior parte do tempo ausentes desses lugares, desaparecem consequentemente do relato 
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histórico. Há, nessa história uma espécie de encobrimento do âmbito privado e do 

cotidiano.”  

A questão da narrativa particular, individual traz, segundo Benjamin (1994), o 

diferencial das experiências humanas decorrentes dos processos históricos. O (a) narrador 

(a) retira da experiência o que ele ou ela conta: sua própria experiência ou a relatada pelos 

outros e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus/suas ouvintes ou leitoras (es). 

O historiador e a historiadora, por sua vez, não podem prescindir das explicações 

necessárias que tornam a narrativa uma fonte histórica crível. 

Ginzburg (2007) concorda que a análise dos relatos para além do objeto ou fato 

concreto nos remete a significados e significações pertinentes ao tempo e ao espaço destes 

relatos, às visões de mundo daqueles personagens, aos detalhes da vida cotidiana que num 

primeiro momento podem nos passar despercebidos, mas corroboram para a construção 

do conhecimento histórico. Que esses relatos são “textos entranhados na história” e que 

carecem de questionamentos acerca de sua fidedignidade, correlacionando-os aos fatos, 

aos documentos e a outros relatos. (GINZBURG, 2007, p. 11). 

Voltando à história das mulheres, no Brasil, na década de 1970, a situação não era 

diferente do cenário internacional. A resistência acadêmica em dar lugar e importância 

aos estudos sobre a mulher existia e só a partir do final da década de 1970 é que os estudos 

sobre a história da mulher começaram a ocupar espaço. Pesquisadores da Fundação 

Carlos Chagas de São Paulo, em 1978, iniciaram a coleta de material sobre o tema 

“mulher” e uma série de concursos11 foram realizados entre 1978 e 1996, resultando numa 

bibliografia considerável, provocando uma “[...] revolução documental, pela redescoberta 

da pesquisa em arquivos, por temas no seio dos quais, descortinavam-se as mulheres: 

sobretudo a família ou a demografia” (DEL PRIORE, 2003, p.226). Esse novo interesse 

sobre as “[...]fontes documentais e arquivos, que até então não suscitavam maior 

interesse, foi fundamental para o desabrochar de uma história da mulher no Brasil”. (DEL 

PRIORE, 2003, p. 227). Assim, afirma a autora que “A partir de restos de discurso, de 

fragmentos de vidas é que o historiador consegue, então, perceber as formas de 

racionalidade que modelavam as práticas e as atividades, as relações sociais, as relações 

entre mulheres e homens”. (DEL PRIORE, 2003, p.227). 

 

A entrada em cena do computador agiliza as pesquisas e as compilações de dados, 

ajudando no cruzamento de informações, nomes, fatos, documentos e de fontes literárias 

                                            
11 Sobre os concursos promovidos pela Fundação Getúlio Vargas/SP ver DEL PRIORE, 2003, p. 226. 
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como romances e revistas femininas “invasoras dos espaços públicos e dos privados” 

permitindo verificar o grau de dominação masculina a partir dos discursos e do imaginário 

feminino.12  

Assim, Del Priore (2003, p. 229) afirmou: 

 

Estudos sobre o imaginário da mulher na cultura brasileira permitiram 

reconstituir um conjunto de representações que transbordam para além 

das constatações das experiências de vidas femininas ou do 

encadeamento dedutivo que estas autorizam.  

 

 

A história oral surge como uma ferramenta importante na “recuperação da 

memória feminina”, pois “evocando a subjetividade do privado, ajudou a restituir-lhe a 

dimensão política, dando significação política aos discursos pessoais das mulheres”, 

ajudando na construção de uma identidade feminina (DEL PRIORE, 2009, p. 229), uma 

identidade da mulher brasileira a partir da sua própria voz, crenças, memórias, 

sentimentos e atos. Deve-se, contudo, ressaltar a pluralidade dessas identidades, levando 

em consideração fatores como etnia, classe social, geração, região de domicílio entre 

outros. 

Del Priore (2003) alerta que é importante não confundir a História das Mulheres 

com a História do Feminismo, já que esses campos trafegam por caminhos diferentes. No 

primeiro, os historiadores, andam pelos caminhos indicados pelas fontes e documentos, 

usando a transdisciplinaridade13 como meio de tornar seu objeto de estudo mais 

abrangente, enquanto que no segundo, “grupos feministas informais, alternativos, 

comunitários”, ou seja, não necessariamente acadêmicos, esforçam-se por trazer uma 

reflexão baseada na experiência e na vivência cotidianas. (DEL PRIORE, 2003, p. 231)  

Também para Soihet (2009), tratar da discussão de gênero14, especificamente das 

questões que envolvem a posição da mulher nas sociedades contemporâneas e passadas, 

tem na história oral um forte instrumento de trabalho, dada sua “[...] invisibilidade na 

historiografia, até aproximadamente os anos 1970”, dando importância às “[...]memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõe à 

‘memória oficial’, qual seja, a memória nacional.” (SOIHET, 2009, p. 273). A falta de 

                                            
12 Sobre a importância e a agilidade nas pesquisas históricas proporcionadas pelo uso do computador e a 

informática ver DEL PRIORE, 2003, p. 227 – 228. 
13 Conferir Silva (2009, p. 238) - A transdisciplinaridade é a consequência de uma síntese interdisciplinar, 

é um saber novo que se origina da interdependência de vários aspectos da realidade. Ou seja, é o resultado 

da interdisciplinaridade. 
14 Conferir Silva e Silva (2009, p. 166-169), para consultar o verbete “Gênero”. 
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fontes escritas pelas próprias mulheres, inviabilizou por muito tempo que se fizesse uma 

história das mulheres sob seus próprios pontos de vista, suas próprias visões de mundo. 

Somente com a mudança de perspectiva histórica e a aceitação da possibilidade de uso de 

novos tipos de fontes, como as fontes orais, é que houve uma real possibilidade de 

construir uma história das mulheres que as representasse com maior especificidade. 

No início dos anos 1990, chega ao Brasil o conceito de “Gênero” levantado por 

algumas historiadoras americanas, como Natalie Zemon Davies e Joan Kelly15 

influenciadas por estudos europeus acerca das “[...] relações sociais entre os sexos[...]” 

(DEL PRIORE, 2009, p. 231-232), onde “[...] homens e mulheres tornavam-se o produto 

de um processo de aculturação [...]”, ou seja, eram moldados pela sociedade em que 

vivam e seus papéis sociais adequados ao meio, não sendo “naturalmente” homem e 

mulher. A criação da categoria “Gênero” apontava para uma inclusão da História das 

Mulheres numa categoria mais abrangente onde as relações sociais entre homens e 

mulheres seriam estudadas tal como outras relações sociais como, por exemplo, as 

relações de classe, as relações étnicas, etc.  

Segundo Pinsky (2009, p. 31, grifo da autora), "Gênero trata da construção 

social da diferença social". As noções que as sociedades têm do que é ser "homem" ou 

"mulher", do que é 'masculino' ou 'feminino', devem ser tratados como conceitos 

históricos, com historicidade própria, dependendo das condições de aplicação dos termos 

em contextos específicos e que podem se reproduzir ou se alterar conforme a própria 

sociedade se transforma ou não ao longo do tempo e do espaço, influindo sobre os 

diversos tipos de relacionamentos: familiares, trabalhistas, políticos, sociais e culturais.  

Mas, no Brasil, segundo Del Priore (2003) concordando com Gianna Pomata16, “a 

história do gênero compreendida como história da construção social”, é um campo a ser 

explorado, assim como o conceito “Gênero” e seu uso ainda não estão claros, daí as 

opções pelo estudo da história das mulheres ainda se fazerem necessárias. E a historiadora 

ponderou:  

                                            
15 Del Priore informa ter obtido a referência às duas autoras em um artigo de Jane Rendall, Uneven 

developments: womes history and gender history in Great Britain in Karen Offlen et Altie. Op.cit. p.48. 
16 Mary Del Priore, cita os escritos da Drª. Gianna Pomata em “Historie des Femmes, historie du genre”. 

Femmes et Historie. (org.) Georges Duby e Michele Perrot. Paris. Plon, 1992. P.25-37. Gianna Pomata é 

professora de história da medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, tem 

interesses, também, na história das mulheres, na história do género, e na história do corpo. Ela contribuiu 

com uma série de ensaios sobre temas como mulheres curandeiras e pacientes de mulheres, história de 

menstruação e lactação, conceitos de diferença sexual na medicina moderna precoce, o culto de corpos 

sagrados e relíquias. Fonte: 

http://www.hopkinsmedicine.org/profiles/results/directory/profile/0203649/gianna-pomata. 
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[...] não é a desconstrução dos discursos masculinos sobre as mulheres, mas, 

sim, a ultrapassagem da pobreza dos fatos que tornou a vida dessas atoras [sic.] 

sociais tão descarnada. É preciso fazer uma história erudita, baseada num 

máximo de informações, guiada por um fio que conduza, através da realidade 

concreta, ao fato material e social, história capaz de criar um entorno que nos 

ajude a compreender qual o efeito prático dessa avalanche de discursos sobre 

a vida da mulher ou quais são as relações entre discursos e práticas. (DEL 

PRIORE, 2009, p. 233). 

 

 

Ainda sobre a história das mulheres, Del Priore (2003, p. 233) chama a atenção para 

observações de Roger Chartier17 a fim de que não reduzamos “[...]as clivagens entre 

homem e mulher a um único princípio de diferenciação (o sexo ou o gênero) [...]”, mas 

sim ampliemos nosso olhar sobre as origens sociais desta diferença, historicizando a 

oposição masculino/feminino. Além disso, afirma a necessidade de que historiadoras e 

historiadores ampliem seus estudos e sua atuação, até mesmo geograficamente falando, a 

fim de que as lacunas sejam ocupadas, que os “silêncios” sejam desfeitos, certamente não 

completamente, mas o máximo possível para que as mulheres existam, vivam e sejam.  

A historiadora ainda afirmou: “Trata-se de desvendar as intrincadas relações 

entre a mulher, a sociedade e o fato, mostrando como o ser social que ela é articula-se 

com o fato social que ela mesma fabrica e do qual faz parte integrante.” (DEL PRIORE, 

2003, p.235).  

 

Perrot (1995) também afirma os benefícios da análise histórica a partir do conceito 

de Gênero quando diz “Posto que a diferença entre os sexos é uma construção, pode-se 

assim desconstruí-la, em todos os níveis (teorias e práticas, representações e fatos 

materiais, palavras e coisas)”. (PERROT, 1995, p. 24). 

 

A mulher precisa ser entendida como agente de sua própria história, coparticipante 

da construção social no seu tempo e espaço, como agente que se articula e se transforma 

ao mesmo tempo em que participa da transformação no processo histórico, agindo e 

reagindo às imposições sociais, num eterno movimento que alterna mudanças e 

permanências conforme as conjunturas permitem ou exigem. Encontramos em Perrot 

(1995) uma afirmação que nos ampara como diretriz desse trabalho: “A ‘estratégia’ (se é 

                                            
17Ver CHARTIER, Roger. “L´Historie des femmes XVIc-XVIIIc: Différences entre Le sexe et violence 

sybolique”. In DUBY, Georges. PERROT, Michelle. (Org.) Femme et Historie. Paris, Plon, 1992. p. 

39.47.  
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possível falar dessa maneira) da história das mulheres visa a integração e o confronto 

mais do que a ruptura radical.” (PERROT, 1995, p. 27). 

 

1.2 História oral: início e importância para a construção das identidades femininas 

 

Ao depararmo-nos com afirmações de algumas das autoras que nos ajudam na 

construção deste trabalho sobre a importância da história oral no contexto de afirmação 

da história das mulheres no campo historiográfico como tema relevante para o 

entendimento da dinâmica social, decidimos incluir alguns parágrafos sobre o assunto a 

fim de esclarecermos a questão. 

Consultamos o texto apresentado por Philippe Joutard por ocasião da abertura da 

X Conferência de História Oral, ocorrido no Rio de Janeiro em 1998, o texto apresentado 

por Mercedes Vilanova, presidente da Associação Internacional de História Oral - IOHA, 

além do texto de apresentação do livro editado e publicado para apresentação dos 

trabalhos deste Congresso. Tivemos, então, conhecimento acerca do percurso da História 

oral para se firmar no cenário acadêmico como método científico qualitativo de 

investigação e/ou como disciplina específica dentro dos estudos de História.  

A I Conferência de História Oral ocorreu em Bolonha-Itália (1976), precedida de 

uma mesa redonda preparatória no XIV Congresso Internacional de Ciências Históricas 

de San Francisco-EUA (1975). A partir de então, as Conferências posteriores ocorreram 

no eixo EUA-Europa o que contribuía para que os estudos sobre História oral se 

restringissem ou, pelo menos, não se propagassem na mesma velocidade, pela África, 

pela Ásia e pela América Latina. Apesar disso, na VI Conferência ocorrida em Oxford-

Inglaterra em 1987 foram notadas importantes contribuições latino-americanas para a 

história oral. 

Com a X Conferência de História Oral, realizada no Rio de Janeiro em junho de 

1998 e organizada pelo CPDOC-FGV, o foco mudou e, segundo Joutard (2000), 

ultrapassou os limites do “grande oceano” reconhecendo as muitas e importantes 

contribuições da América Latina e seus historiadores/pesquisadores e instituições para a 

incorporação das tradições orais locais e divulgando “novas temáticas, articuladas aos 

problemas e desafios sociais” de cada região como fontes fidedignas aos estudos 

históricos. Além de aprofundar as discussões sobre temáticas, digamos, mais globais 

como é o caso dos estudos sobre gêneros, migração, guerras entre outros.  
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A democratização dos estudos de história oral recebeu um grande incentivo com 

a criação da Associação Internacional de História Oral - IOHA (Suécia, 1996), 

propiciando um “deslocamento geográfico” que incorporou estudos feitos nas demais 

partes do mundo, segundo a própria presidente da IOHA, Mercedes Vilanova, em sua 

palestra de abertura da X Conferência acontecida no Rio de Janeiro em 1998. 

A Conferência, através das falas dos conferencistas, enfatizou a função social da 

História Oral na medida em que, conhecendo e reconhecendo as particularidades e 

especificidades de cada grupo social estudado, colaborou para evidenciar as necessidades 

de políticas públicas específicas para atuar nas necessidades reais de cada um dos grupos. 

Utilizando a memória como “[...]instrumento de luta para conquistar a igualdade social e 

garantir o direito às identidades[...]”, trabalha para recuperar a importância das lutas 

sociais do século XX para o que vivenciamos no século XXI. (ALBERTI; FERNANDES; 

FERREIRA, 2000, p. 13). 

À história oral cumpre um importante papel: o de dar voz àqueles e àquelas que 

foram secular e sistematicamente silenciadas, seja pela força estatal seja pelas dores das 

violências sofridas, vividas e sobrevividas. A história oral é fonte indispensável para 

estudos que corroborem para a construção de identidades e para a recuperação de fatos e 

acontecimentos comparados aos sentimentos e aos comportamentos desses atores 

históricos que, muitas vezes, optam (ou são obrigadas a optar) pelo “silêncio” o que, 

também, pode nos dizer muito a respeito dos processos históricos. 

Como nos afirma Joutard (2000): “[...] a memória se declina no presente e é o 

impulso de ação para o futuro [...]”, ou seja, garimpar, estudar e entender a memória é 

crucial para entendermos nosso presente e decidirmos o futuro que queremos construir. 

Para o autor, a história oral proporciona a inclusão de elementos diversos e 

mestiços de maneira a não fechar identidades em si mesmas, mas, ao contrário, misturá-

las e fortalecê-las, por mais paradoxal que possa parecer. 

Joutard (2000), em sua conferência fala dos desafios da História Oral para o século 

XXI e afirma que, com a X Conferência acontecendo no Brasil, um deles já estaria 

vencido: extrapolar o eixo EUA-Europa demonstrando a aplicabilidade incontestável dos 

estudos que utilizam a história oral como método investigativo e/ou como disciplina já 

consolidada dos estudos históricos. Em seguida, o conferencista, destaca outro desafio: o 

de manter a história oral “fiel aos seus princípios” evitando cair no lugar comum, na 

mesmice, afirmando: 
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Neste segundo desafio é preciso respeitar três fidelidades à 

inspiração original: ouvir a voz dos excluídos e dos esquecidos; 

trazer à luz as realidades “indescritíveis”, quer dizer, aquelas que 

a escrita não consegue transmitir; testemunhar as situações de 

extremo abandono. (JOUTARD, 2000, p.33). 

 

 

Daí a importância da história oral para a construção contínua da história das 

mulheres, pois sendo a história uma narrativa da trajetória humana, constrói-se, destrói-

se e reconstrói-se a todo o momento, ressignificando o tempo, o espaço e as relações 

sociais. A oralidade dá essa dinamicidade necessária à construção histórica, permite 

lacunas que podem, ou não, ser preenchidas com dados “mais concretos”, mas, 

certamente, essas lacunas permitem hipóteses e dão material às novas indagações que 

originarão novos conhecimentos não contidos nos documentos/fontes oficiais e/ou 

escritas, como corrobora Joutard (2000, p. 34) ao afirmar: “Devo acrescentar, sobre este 

ponto, que a história oral é uma via de acesso privilegiada a uma história antropológica e 

deve continuar a sê-lo.”  

 

Enquanto muitos estudiosos observam a diversidade de relatos, memórias e 

“silêncios” do trabalho em história oral como problemas, para Joutard (2000) são 

elementos enriquecedores do trabalho historiográfico. Isso porque permite uma gama 

ainda maior de possibilidades de conhecimentos ao permitir fazer “análises cruzadas” e 

aproveitar e aproveitar os registros e estudos baseados na oralidade de diversos grupos e 

temporalidades, feitos por uma diversidade de instituições ou pessoas que não, 

necessariamente, sejam historiadores, afirma:  

 

A partir do momento em que cada um explicite claramente seus 

pressupostos, seus objetivos e seu método, sem que ninguém 

esteja convencido de que o seu é o único método que chega à 

verdade, será possível um diálogo e poder-se-ão utilizar os 

documentos recolhidos por outrem. (JOUTARD, 2000, p. 38). 

 

Joutard (2000, p.41) traz à baila a importância do uso de novas tecnologias que, 

desde a invenção do gravador de voz, agregam cada vez mais dinamismo aos projetos em 

história oral. O computador, a internet e todas as mídias sociais, além dos mais variados 

suportes digitais para os arquivos e documentos, impulsionam e otimizam as 

possibilidades de busca, apreensão de difusão do conhecimento, concordando com as 

afirmações de Del Priore (2003) vistas anteriormente.  
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Por último, Joutard (2000) discorre sobre a ligação direta entre história oral e 

identidade, esclarecendo as possibilidades positivas e negativas da construção e/ou do 

reforço de identidades. Comecemos pela possibilidade negativa na construção de 

identidades: exercemos um ofício político, essencialmente. Ou seja, escolhemos 

caminhos, visões de mundo a serem mantidas ou não, assim sendo, a história oral pode 

ser instrumento de reforço de animosidades entre grupos diversos, sejam étnicos, 

econômicos, sociais, nacionais ou quaisquer outros que travem embates por direitos, 

conquistas, territórios. Esse reforço de animosidades é perfeitamente ilustrado pelos 

discursos ultranacionalistas do regime nazista, por exemplo.  

Para Joutard (2000), há que se otimizar as possibilidades positivas da história oral 

e seus documentos produzidos a fim de que a “mestiçagem cultural”18 traga novas 

perspectivas e amplie os pontos de discussão sobre assuntos necessários à resolução dos 

problemas sociais. E, sobre as identidades, faz a seguinte reflexão: 

 

Para que as identidades não sejam “mortíferas”, quer dizer, não 

se tornem portadoras da morte, é preciso que saibam mestiçar-

se, ou seja, reconhecer as contribuições exteriores, estrangeiras. 

A história oral, que por seu permanente recurso à memória é um 

poderoso vetor de identidade, pode ajudar as identidades a 

efetuar esta mestiçagem necessária antídoto do fechamento: em 

primeiro lugar, ela demonstra que em suas próprias construções 

as identidades já são mestiças, e que basta, portanto, que 

permaneçam fiéis a esta origem; assim ela pode ajudá-las 

assumindo completamente sua própria mestiçagem, suas 

ambiguidades (a ambiguidade do próprio nome “história oral”) 

e sua diversidade.(JOUTARD, 2000, p.45) . 

 

 

Encontro em de Joutard (2000), base para um dos meus argumentos deste 

trabalho: é preciso trabalhar a história das mulheres nas escolas reivindicando sua 

igualdade em termos legais e sociais e não de forma a incitar o combate entre homens e 

mulheres no sentido de cobranças de dívidas passadas pelas injustiças cometidas/sofridas, 

pois sabemos que é imprescindível historicizar as situações e movimentos e entender que 

                                            
18 Joutard esclarece o motivo da expressão “mestiçagem cultural” utilizada em sua fala. Tendo lido Gilberto 

Freyre, Casa Grande e Senzala, refletiu sobre os termos “mestiçagem” e “mestiçagem cultural” com a 

seguinte reflexão: “A mestiçagem, originalmente, é o resultado de uma opressão sexual agregada 

a todas as demais opressões engendradas pela barbárie da escravidão. Mas, de certa maneira, a 

mestiçagem cultural é uma revanche dos fracos contra a mestiçagem genética, pois consiste em 

reconhecer pleno valor à cultura do escravo que influencia, às vezes de forma de terminante , a 

cultura do senhor. Daí que as ideologias mais racistas - o nazismo, por exemplo - execram a 

mestiçagem cultural e acusam, por exemplo, a arte moderna de ser decadente porque é mestiça e, 

par t icularmente , influenciada pela arte africana.” (JOUTARD, 2000, p. 44) 
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as mudanças serão benéficas caso se tenha em consideração o tempo e o espaço em que 

vivemos. Neste sentido, a ideia de identidades femininas (no sentido plural mesmo) 

colabora para um entendimento sobre a diversidade existente dentro do próprio conceito 

de identidade feminina e que se modifica, inventa e reinventa no curso da história, no 

tempo e no espaço. 

 

1.3 A Mulher e o Caminho para a Cidadania 

 

Ao longo do tempo e nas diversas sociedades observamos que a “[...] divisão 

sexual do trabalho no interior da família [...]” (MORAES, 2012, p. 496), reflete-se nas 

demais áreas sociais, no público e no privado. Tarefas são divididas como “coisa de 

mulher ou coisa de homem”, sendo o “trabalho doméstico visto como uma atividade 

privada, não sendo considerado ocupação econômica”. Decorre dessa “ideologia do 

próprio para mulher” a desvalorização do trabalho executado para a manutenção interna 

familiar e quando a mulher ingressa no mercado de trabalho é na condição de 

“complemento” ao trabalho do marido. Tal crença, ainda hoje, tenta justificar as 

diferenças salariais e a segregação ocupacional. (MORAES, 2012, p. 497). 

A educação formal feminina, por muito tempo, foi negada como direito e sua 

aceitação só veio com as necessidades do Estado e, mesmo, das famílias, mas sempre 

atendendo às regras impostas pelo poder patriarcal e todo o controle social sobre aspectos 

da vida da mulher, como, por exemplo, sua sexualidade, reafirmando a todo tempo os 

ideais de “pureza e castidade” esperados de “mulheres decentes”. A maternidade, ainda, 

socialmente imposta e esperada, carrega consigo duas questões importantes: a dupla 

jornada de trabalho, já que tarefas domésticas são “coisa de mulher” e a proibição do 

aborto, já que mulher “nasceu para ser mãe”.  

Moraes (2012, p.500) lembra, ainda, que: 

 

Nos últimos cinquenta anos, um conjunto de circunstâncias relacionadas à 

crescente urbanização do país e às profundas transformações da economia 

brasileira alteraram usos e costumes, projetos de vida e valores, relações 

sociais e familiares.  

 

 

Ainda segundo Moraes (2012), o modelo tradicional de família foi alterado. A 

mulher, ao ingressar no mercado de trabalho teve o ônus da jornada dupla com a falta de 

compartilhamento das funções familiares e domesticas pelos homens, mas, em 
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contrapartida, aumentou sua expectativa de vida ao diminuir a quantidade de filhos 

gerados (que implica em um desprendimento de energia muito grande) e aumentou sua 

autonomia pessoal e financeira, o que a evidencia cada vez mais em diversos campos da 

sociedade.  

No início do século XX, relativamente à vida civil, as mulheres eram consideradas 

relativamente incapazes, ou seja, passavam de responsabilidade do pai para a 

responsabilidade do marido dos quais precisavam de “autorização para trabalhar, realizar 

transações financeiras, fixar residência”, além de serem punidas severamente no caso de 

infidelidade, como expresso no Código Civil de 1916: se o marido (após o casamento) ou 

pai descobrisse que a mulher não era mais virgem poderia anular o casamento ou deserdá-

la. (MORAES, 2012, p. 503) 

Assim determinava o código civil de 1916 quanto à capacidade relativa da mulher: 

 

[...]Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à 

maneira de os exercer: [...] 
II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. [...]. 

(BRASIL, 1916, [p. 3]). 
 

Quanto à possibilidade e os prazos para anulação do casamento, assegura o código 

civil de 1916 em seu artigo 178 combinado com os artigos 219 e 220: 

 

Art. 178. Prescreve: [...] 

§ 7º Em dois anos: 

I.A ação do cônjuge para anular o casamento nos casos do art. 219, ns. I, II e 

III; contado o prazo da data da celebração do casamento; e da data da execução 

deste Código para os casamentos anteriormente celebrados. [...] 

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

[...] 

IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido. 

[...] 

Art. 220. A anulação do casamento, nos casos do artigo antecedente, nºs I, II e 

III, só poderá demandar o outro cônjuge e, no caso do nº IV, só o marido. 

(BRASIL, 1916, [p. 20 - 26 – 27]) 
 

 

Somente em 1962, com o Estatuto Civil da Mulher Casada (MORAES, 2012, p. 

503), é que a mulher passou a “colaboradora” do marido na sociedade conjugal, tendo 

ambos, homens e mulheres casados, “[...] os mesmos impedimentos para dar fiança, 

vender bens imóveis, oferecer bens em hipoteca, precisando ambos de autorização do 

cônjuge”. O reconhecimento de situações de concubinato, e dos filhos gerados nessas 

novas uniões, também trouxe ganhos às mulheres, já que muitas se separavam, mas não 
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tinham o direito do divórcio, o que só ocorreu em 1977, e não podiam casar-se com seus 

novos companheiros. (MORAES, 2012, p. 504). 

Finalmente, na Constituição de 1988, mulheres e homens tiveram seus direitos 

igualados perante o Direito Civil, além de terem suas novas configurações familiares 

contempladas pelo novo conceito de família: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas.   

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. (BRASIL, 1988, p. [94]). 

 

Ainda que as garantias constitucionais existam e afirmem a proteção às pessoas, 

indistintamente, a condição da mulher ainda é de vulnerabilidade social. A violência 

praticada contra ela, mesmo com os mecanismos legais de intervenção do Estado 

brasileiro do século XXI, através de edição de Leis protetivas (“Lei Maria da Penha”, 

“Lei do Vagão feminino”, Leis trabalhistas específicas, etc.) ou da instituição de 

nomenclatura própria para o atentado à vida feminina (Ex: Feminicídio), carece de 

estratégias mais eficazes para conter o avanço das práticas violentas contra as mulheres e 

garantir sua cidadania plena, conforme afirma Moraes: “O tema da violência é primordial 

quando se trata de direitos de cidadania, na medida em que a democracia é incompatível 
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com todas as formas de violência que atingem a integridade física, moral, psicológica de 

uma pessoa.” (MORAES, 2012, p. 505). 
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CAPÍTULO 2 - O ILUMINISMO E A MULHER 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico, político e social, ocorrido no século 

XVIII, que provocou muitas alterações nas mentalidades Europeias (principalmente na 

Inglaterra e na França) e causou reflexos em todo o mundo. Podemos indicar como 

principais heranças para o nosso tempo: 

 Estado Tripartite de Montesquieu: Teoria dos Três Poderes; 

 O Humanismo que traz o homem como ator principal da história, 

resultando na Declaração dos Direitos do Homem (mas excluem as mulheres, as 

crianças, os escravos...); 

 Traz aspirações a uma sociedade com plenitude de 

IGUALDADE, LIBERDADE e FRATERNIDADE; 

 Proporciona um avanço científico pelo incentivo ao uso da 

racionalidade. São descobertas vacinas e tratamentos médicos, teorias 

matemáticas e das ciências da natureza, são inventadas máquinas as mais 

variadas; 

 São idealizados projetos de educação pública, laica, universal e 

gratuita, mantidos pelo ESTADO; 

 Foram estabelecidas as bases para a DEMOCRACIA moderna 

pelo sufrágio universal e a escolha de governantes pelo voto popular. 

  

Os filósofos ou pensadores dos Séculos XVII e XVIII denominavam o período da 

Idade Média como Idade das Trevas, por causa do domínio excessivo da Igreja que 

controlava e, muitas vezes, impedia o acesso do povo às informações científicas. A 

nobreza também não permitia questionamentos aos seus poderes absolutos. 

Assim, era preciso “esclarecer” o povo, “Iluminar” as mentes com a RAZÃO, o 

conhecimento científico. As teorias dos filósofos iluministas afirmavam as ideias 

revolucionárias da burguesia. Tinham crença na razão como fonte de crítica social e 

política. Em seu âmbito intelectual, o Iluminismo expressou a consolidação do 

racionalismo como fundamento do conhecimento humano, a razão como portadora do 
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progresso e da felicidade e a certeza de que as desigualdades eram provocadas pela 

sociedade, sendo os homens iguais perante a natureza. 

Temendo revoluções sociais, os chamados “Reis Filósofos”, introduziram 

reformas inspiradas nos ideais iluministas, numa tentativa de algumas monarquias 

reformarem-se, sem alterar profundamente as estruturas vigentes.  

O processo iluminista foi diverso e complexo, com alcance e influência 

diferenciados dependendo do país, dos grupos participantes e dos interesses aos quais se 

propunham como veremos mais à frente. 

 

2.1 O Iluminismo: Inglaterra na dianteira do processo 

 

Iniciando esta exposição, apoio-me no texto de Soares (2007), “A Albion 

Revisitada - ciência, religião, ilustração e comercialização do lazer na Inglaterra do século 

XVIII”, para contextualizar o tema proposto. Soares defende a tese da anterioridade da 

ilustração inglesa em relação ao movimento ilustrado ocorrido nos demais países 

europeus, identificando como: 

 
Um processo articulado, não apenas de natureza econômica, comercial e 

militar, mas sobre o qual se manifestam questões de natureza ideológica, 

política religiosa e cientifico-cultural, que foram caras aos homens e mulheres 

ingleses que viveram no século XVIII. [...] A luta pela igualdade de direitos 

civis e religiosos e a plenitude da liberdade dos cidadãos. (SOARES, 2007, 

p.11). 

 

Ele questiona o “esquecimento” da Inglaterra no processo iluminista, ao qual a 

historiografia e os historiadores especialistas neste período inglês, o deixam como de 

menor importância frente à França deste mesmo período ou, no máximo, restringem sua 

importância a campos específicos como o “do ideal da ciência aplicada ou da tecnologia”, 

atrelados à “Revolução Industrial”.  

Segundo Soares (2007), somente a partir da década de 1970 é que os 

questionamentos quanto à ilustração inglesa se avolumam e tomam corpo nas obras de 

Georges Gusdorf, George Rude e Edward P. Thompson. Este último, ainda segundo 

Soares, traz à tona as características peculiares e diferenciadas do iluminismo inglês, 

demonstrando o quanto o processo se formulou paulatinamente, dando tempo de 

assimilação de suas alterações sem grandes ou violentos conflitos. Essa seria uma 

“ilustração moderada”, segundo Margaret C. Jacob, também citada nesta obra, que 
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argumenta sobre as conjunturas político-religiosas e econômicas singulares que 

proporcionaram o triunfo deste movimento inglês.  

Apoiado nos trabalhos de Roy Porter19, Soares reafirma sua posição em favor da 

anterioridade da ilustração inglesa e da sua influência frente aos movimentos ocorridos 

nos demais países europeus. Porter defende como grande diferença entre os movimentos 

inglês e francês a forma mais aberta e tolerante com que os ilustrados ingleses se 

posicionavam frente aos seus ideais e divergências (SOARES, 2007, p. 19), assim, 

afirma: “Se pareciam muito mais com homens que compartilhavam amplas convicções e 

afinidades, mas diferenciando-se, e concordavam em se diferenciar, em questões caras 

aos seus corações”. (SOARES, 2007, p. 20). 

Assim, “a união do homem de letras ao homem do mundo”, se constituiu numa 

das principais características da ilustração inglesa em relação aos demais países e, de certa 

forma, trazendo algumas figuras femininas para o cenário ilustrado do século XVIII. 

Soares (2007), também, visita a obra de Maria Lúcia G. Pallares-Burke e busca na 

análise do periódico “Spectator” o reforço à sua tese da anterioridade da ilustração 

inglesa, ampliando as “funções” do iluminismo para fronteiras além de “arrasar com o 

Ancien Régime e construir um mundo livre”, sem a necessidade de episódios tão violentos 

quanto os de 1789 na França. (SOARES, 2007, p. 21 - 22). 

Em suas considerações finais, Soares (2007) reconhece, além da sua anterioridade, 

“a ilustração inglesa como um movimento plural e multifacetado”, influente nos 

movimentos ocorridos nos demais países europeus dos séculos XVII e XVIII”, pregando 

a tolerância religiosa e a defesa plena das liberdades civis, implantada após a Revolução 

Gloriosa e fortalecida com a ascensão ao trono da dinastia Hanover, caracterizando-se,  

 

 [...] majoritariamente, como um movimento moderado, defensor de uma 

ordem político-social liberal, monárquica e constitucional que não precisou 

combater o Estado e a ordem dominante, porque este já tinha atendido a grande 

maioria das demandas dos grupos ilustrados. (SOARES, 2007, p. 187). 

 

Porém, resta claro que as tensões e as ações que objetivavam mudanças sociais 

ocorriam face à diversidade e pluralidade da sociedade inglesa deste período e as 

demandas das “classes médias” e dos setores religiosos dissidentes. 

 

                                            
19 Que também acessei para construir a parte mais específica deste trabalho. 
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2.2 O Iluminismo na França e a mulher “desejada” 

Os iluministas, em geral, defendiam a liberdade e a igualdade entre os homens 

como uma condição inerente à sua própria natureza. Mas, esse ideal de igualdade, pregado 

pelos iluministas, não se estendia a todas as parcelas da sociedade. Ficavam de fora as 

mulheres, os escravos, as crianças, os não proprietários, os camponeses. 

Passarei por textos de Elisabeth Badinter, “As Paixões Intelectuais”, em dois dos 

seus volumes, “I: Desejo de Glória (1735-1751)” e “II: Exigência de Dignidade (1751-

1762)”, a fim de pontuar a questão da mulher do período iluminista, do ponto de vista de 

alguns de seus renomados representantes do sexo masculino. Por todo o texto, observa-

se o uso de expressões como “Homem de letras”, indicando uma hegemonia masculina 

no “mundo pensante”, como no fragmento abaixo: 

 

D’Alembert desfruta dessa glória [...] admirado por toda a ‘Europa Pensante’ 

[...] Logo imitado pela alta nobreza, o rei inaugurara um sutil sistema de 

dependência que era mais ou menos aceito pela maior parte dos homens de 

letras.” (BADINTER, 2007, p.11, grifo nosso). 

 

Também há muitos trechos em que são reforçadas “características femininas”, 

como nesse trecho de comentários acerca da peça Tancredo, de Voltaire: “[...] Até os 

homens confessam sua emoção. Choiseul ‘chorou a cada cena’.” (BADINTER, 2007, 

p.280). 

Ainda citando Voltaire, Badinter (2007) descreve trecho acerca da desunião entre 

os filósofos diante dos ataques de seus adversários: “Os filósofos me deixam furioso, não 

sabem o que estão fazendo. Estão desunidos, e eu preferia ter de lidar com mocinhas de 

coro de ópera do que com filósofos; elas seriam mais razoáveis.” (BADINTER, 2007, 

p.281, grifo nosso). 

Apesar do trecho citado acima, Voltaire era um dos poucos pensadores iluministas 

que se posicionavam em favor de uma maior liberdade feminina. Dentre as opiniões dos 

“homens de letras” do século XVII e XVIII sobre as mulheres, sua educação e 

comportamento, há os que se posicionavam pela insubmissão destas à ordem 

estabelecida, como Voltaire que, talvez impressionado pela inteligência e desenvoltura 

de algumas mulheres proeminentes com as quais convivia e se relacionava, vê a questão 

da mulher na sociedade, com maior naturalidade que outros filósofos como Rousseau, por 

exemplo.  Em “Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos”, publicado em 1765, Voltaire 

demonstra sua admiração por Catarina II da Rússia e marca posição em relação à 
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formação feminina, criticando o tipo de educação feita nos claustros e conventos, que 

aliena a mulher da sua condição de participante da sociedade. Afirma a condição de igual 

capacidade, entre homens e mulheres, para governar defendendo a inteligência e a 

sensibilidade feminina, além de apresentar sua tese sobre a origem da superioridade 

masculina garantida, apenas, pela força física. 

Já Rousseau (1995) escreve em Emílio em 1762: 

 

A coisa mais desejada em uma mulher é a delicadeza; formada para obedecer 

a uma criatura tão imperfeita quanto o homem [...] ela deve aprender desde 

cedo a se submeter à injustiça e a sofrer os erros impostos a ela pelo seu marido 

sem reclamar. (ROUSSEAU, 1995, p. 440). 

 

O Autor dedica o Livro V desta obra a defender um ideal de mulher que seja 

adequado às necessidades homem, afirmando suas características como inatas e imutáveis 

e, portanto, com controle necessário à sobrevivência da sociedade, assim reforçando a 

necessidade de educação diferenciada, para que as mulheres ocupem “seu lugar” na 

sociedade. “Elas [as mulheres] devem aprender muitas coisas, mas as que lhes convém 

saber.”  (ROUSSEAU, 1995, p. 432). 

Na Grã-Bretanha, a situação da mulher em geral não é muito diferente, mas no 

caminho do Despotismo Esclarecido, antecipa-se no reconhecimento da igualdade de 

gêneros antes mesmo da publicação da: 

 

Declaração dos Direitos (1689), que obrigava os monarcas, assiste-se ao 

reconhecimento da igualdade estatutária entre rei e rainha, ficando estipulado 

que, por morte de um dos cônjuges, o outro continuará no desempenho das 

funções reais, sem restrições de gênero[sic.]. (SERRAS, 2004, p.46).  

 

Mesmo que tal reconhecimento de igualdade civil entre homem e mulher, seja 

resultado de tradicionalismos como nascimento e posição social familiar, já nos indica 

uma certa alteração de mentalidade e ideologia, indicando uma certa diferença cultural, 

mesmo que não significasse alterações nas relações sociais comuns. Apesar de algumas 

mulheres já conseguirem instruir-se e, até mesmo, a aristocracia o desejar e incentivar, o 

estatuto de dependência e submissão da mulher perante o homem, fosse pai, marido ou 

outro parente do sexo masculino, estava mantido e referendado pela maioria dos “homens 

de letras” daquela época. (SERRAS, 2004, p.47-48, grifo nosso).  

 

Na esteira do mote baconiano “Saber é Poder”, algumas mulheres conseguiram 

aceder às ideias iluministas quer no que respeita ao acesso ao conhecimento 
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como Margaret Cavendish, que deixou obra filosófica e científica, ou Mary 

Astell cuja dedicação pelo estudo, aliada ao desejo de uma maior autonomia 

para as suas contemporâneas, a levou a preconizar a criação de uma academia 

feminina, ou ainda Lady Mary Wortley Montagu, que terá aprendido latim 

de forma autodidáctica e cujas viagens à Turquia redundariam num legado 

epistolográfico em que a observação atenta de outra cultura se constrói com 

rigor e sensibilidade. [Sic.] 20. 

 

 

2.3 Mulheres do Iluminismo 

A História das Mulheres, apesar de já ter percorrido um caminho razoável no que 

tange aos estudos acadêmicos, conforme já expusemos no primeiro capítulo deste 

trabalho, ainda tem pouca discussão em sala de aula acerca de tópicos que abordem, por 

exemplo, as contribuições femininas para a ciência e para a filosofia. E um dos motivos 

para que essa situação permaneça, segundo Trindade (2016), além da realidade histórica 

de que o trabalho da mulher tenha sido sempre considerado de menor valor é 

 

[...] a falta de material facilmente acessível ao professor para que ele conheça 

suficientemente o assunto. A literatura sobre o papel da mulher na ciência 

encontra-se especialmente em trabalhos acadêmicos de circulação geralmente 

restrita a especialistas, enquanto que os materiais mais difundidos, como os 

disponíveis nos sites mencionados [...] [SBPC e/ou CNPq], valorizam dados 

biográficos das cientistas selecionadas. (TRINDADE, 2016, p. 11-12). 

 
Trindade (2016), também menciona uma questão interessante quanto aos estudos 

sobre a atuação da mulher nas ciências: muitas vezes, opta-se pela biografia de forma a, 

contextualizando a vida de determinada personagem, levantar aspectos de sua produção 

científica relevante ao mesmo tempo que torna o texto atrativo ao leitor ou à leitora, 

influenciada pelo estilo dos romances. 

Também verificamos, no texto de Trindade, que as mulheres que se dedicaram e 

se destacaram no campo das ciências estabeleceram “estratégias muito bem elaboradas” 

para vencer as barreiras de gênero, “uma delas foi a de se dedicar a temas de estudo pouco 

explorados” como a botânica e a geologia. “Porém, à medida que esses campos adquiriam 

alguma estrutura mais organizada e apontavam para possibilidades de projeção eles 

                                            
20 Explicando o grifo na citação acima: deparei-me com essa indicação ao pesquisar sobre mulheres no 

iluminismo, havia uma pesquisa escolar de uma aluna do 8º ano do fundamental, para um projeto de uma 

professora de história que se utilizava de um blog para fixar e debater os conteúdos com seus alunos: Lady 

Mary Wortley Montagu. E mais ainda, a ligação dela com a vacina contra a varíola! Era o que faltava 

para eu completar um projeto de aula sobre História das Ciências: o Iluminismo e a Mulher. 
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passavam a atrair e a contar com a participação de homens que, frequentemente, viriam a 

dominar tais espaços.” (TRINDADE, 2016, p. 17). 

 

No texto de Trindade (2016) há referências a várias obras e enciclopédias escritas 

entre os séculos XIV e XIX sobre a contribuição das mulheres em laboratórios de 

química21, onde desenvolveram medicamentos, cosméticos, águas de banho e 

rejuvenescimento, alvejantes, corantes, vernizes, dentre outros. Até que no século XVIII 

o espaço do laboratório passa a ser território masculino, pois, uma vez organizado pelas 

mulheres e tendo as barreiras iniciais extrapoladas, “apontavam para possibilidade de 

projeção” atraindo a atenção dos homens que passaram a dominar o campo da ciência, 

como nos conta Trindade (2016), “Entretanto, essa aproximação entre os afazeres do-

mésticos e o trabalho de laboratório viria se dissolver por volta do século XVIII quando 

o espaço do laboratório passa a constituir uma marca da ciência moderna.” (TRINDADE, 

2016, p. 18). 

 

O golpe mais duro e que ampara o afastamento ou, pelo menos, dificulta o 

reconhecimento do trabalho realizado pelas mulheres no campo das ciências acontece 

“No final dos anos de 1800, [por] Charles Darwin, reconhecido por seus estudos sobre a 

evolução [que] praticamente pôs fim a esse tipo de obra afirmando que a inteligência e a 

genialidade científicas pertenciam exclusivamente aos homens”. (TRINDADE, 2016, p. 

22). 

 

No decorrer deste texto, já citamos alguns nomes de mulheres que atuaram 

ativamente no processo, analisaremos a trajetória de três mulheres durante o período que 

se convencionou chamar de Iluminismo. Entretanto, reafirmamos que essas mulheres são 

exemplos das poucas que tiveram acesso ao processo de letramento e conseguiram 

extrapolar a barreira socialmente construída que, para além de garantir a hegemonia 

masculina nos campos públicos do convívio social, tolhia o desenvolvimento da atuação 

feminina para além dos espaços privados e as mantinha sob o rígido controle econômico 

e emocional.22 

Pensamos que agregar os nomes dessas importantes mulheres, pensadoras e 

agentes da transformação proposta pelo iluminismo, aos textos dos livros didáticos de 

                                            
21 Atividade que se aproximava dos afazeres domésticos: lavar, alvejar, cozinhar. 
22  Para maiores informações sobre as mulheres e seu trabalho nos laboratórios consultar Trindade, 2016, 

p. 9 - 38 (vide referências). 
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forma clara e objetiva, tal qual acontece com os expoentes masculinos do processo, 

ajudaria a resgatar a memória e a autoestima das alunas que não se veem representadas 

na história. 

 

 

2.3.1 A vacina contra a Varíola e Lady Montagu: a “descoberta” científica que ficou à 

margem da historiografia oficial. 

 

A fim de trazer uma maior pertinência a este trabalho monográfico, destacamos 

essa personagem histórica e um acontecimento, também histórico, para exemplificar e 

sustentar minhas hipóteses de investigação acerca do “silêncio historiográfico”, sobre a 

ação da mulher em diversas temporalidades e temas históricos, que se faz nos livros 

didáticos. 

Sobre a “descoberta” da vacina contra a varíola (preferimos utilizar o termo 

produção ou construção da vacina, já que o fato se deu a partir de observação das práticas 

populares), temos várias publicações. Sidney Chalhoub, em seu “Cidade Febril, Cortiços 

e Epidemias” (1996), traz um histórico sobre a varíola, sua disseminação e as técnicas de 

prevenção utilizadas por hindus, chineses e africanos, chamada “variolação”, com relatos 

que remontam ao ano 1.000dc.  

Referências à prática da inoculação, em Constantinopla, datam de fins do século 

XVII e início do século XVIII, praticada por dois médicos gregos, Pylarini e Timoni, 

tendo este último, relatado seus métodos ao médico inglês Jonh Woodward que, por sua 

vez, apresentou seu relatório à Royal Society em 1714, ganhando adeptos na nobreza e 

se espalhando por quase toda a Europa até que, em 1770, é descoberta a “vacina contra a 

varíola” pelo médico Edward Jenner.  Após observações, estudos e testes, Jenner 

apresentou seus resultados conclusivos em 1798. (CHALHOUB, 1996).  

O Dr. Edward Jenner, numa conversa com uma camponesa (uma mulher 

camponesa), a escutou dizer que “não corria o risco de contrair a varíola, pois havia tido 

vacina” (vacina é uma doença que acometia as vacas, ocasionalmente, provocando 

ulcerações contagiosas em seus úberes), o que, segundo Chalhoub (1996), havia 

despertado seu interesse em estudar a questão. 

Achamos importante salientar que os cientistas produzem ciência a partir de 

conhecimentos já existentes e construídos pelos populares no decurso de suas vidas e 

vivências. 
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Também, Maria Gabriela S. M. C. Marinho, em seu texto “A Varíola e a vacina 

na América Portuguesa”, cita “[...] a descoberta da vacina na Inglaterra por Edward Jenner 

e da consequente publicação, entre 1796 e 1798, dos resultados obtidos pelo médico 

inglês [...].” (MARINHO, 2015, p.157). Porém, nesta página 157, há uma nota de rodapé, 

à qual transcrevemos abaixo, que indica uma movimentação datada de 1721, anterior, 

portanto, ao feito de Jenner: 

 

Há registros de que a inoculação direta do vírus da varíola no sistema “braço a 

braço”, também chamada de “variolização”, foi introduzida a partir de 1721, 

enquanto a vacina proposta por Edward Jenner (1749-1823) passaria a circular 

apenas em 1798. Os resultados propostos por Jenner foram publicados no 

opúsculo An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a 

Disease Discovered in Some Western Counties of England, Particulary 

Gloucestershire, and Known by the Name of Cow Pox com tradução 

portuguesa organizada por João António Monteiro, professor na Universidade 

de Coimbra, publicada em 1803. Conferir: Silva (2011)”23. (MARINHO, 

2015, p.157). 

 

 

Já Schatzmayr (2001) corrobora a versão sobre a “descoberta da vacina” por 

Jenner. Mas Subtil, Vieira (2011), acrescenta e traz a intervenção de Lady Montagu com 

atuação importantíssima para a aceitação e difusão do método oriental na luta conta a 

varíola e todos os prejuízos que essa epidemia trouxe a diversas sociedades, fossem 

orientais, africanas ou ocidentais. Vejamos abaixo: 

 

Em 1796, Jenner verificou que as mulheres que retiravam o leite às [sic.] vacas 

não apanhavam varíola o que confirmava a observação que Lady Montagu, 

esposa do cônsul britânico em Constantinopla, já tinha feito em 1717: as 

camponesas das margens do Bósforo, e nas cidades do mar Negro, protegiam 

a população através da escarificação com o produto das pústulas dos infetados 

em convalescença (Porter, 1999). Tão convencida estava da eficácia do 

procedimento que teve a coragem de inocular os seus próprios filhos e 

persuadiu vários membros da Corte a fazer o mesmo (Vigarello, 2001). 

Ganhou, assim, influentes aliados para a causa da vacinação contra o speckled 

monster da varíola que na Europa teria sido responsável por cerca de 10% de 

mortes, entre as quais se contava a Rainha Maria de Inglaterra e Luís XV, em 

França. Entretanto, Jenner iria confirmar, através de estudos experimentais, a 

sua hipótese acerca da vacina e, apesar de numerosos colegas se mostrarem 

céticos, a vacinação foi-se generalizando (Sournia, 1995).” (SUBTIL; 

VIEIRA, 2011, p. 168). 24  

                                            
23 A autora se refere à: SILVA, José Alberto. A Instituição Vacínica da Academia Real das Ciências de 

Lisboa: uma rede contra a varíola. IN: Anais Congresso Luso-brasileiro de História da Ciência (CLBHC). 

Coimbra, 2011. 
24 Neste trecho são citados dois autores, Roy Porter que fala sobre Lady Montagu e Jean-Charles Sournia 

sobre a vacina de Jenner. Ambas as publicações foram consultadas. 
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Abaixo, reproduzo partes de um texto biográfico sobre Lady Mary Montagu 

(elaborado por uma aluna do 8º ano, publicado num blog de discussão criado por sua 

professora de história), apenas como informativo da trajetória desta mulher, já que o ponto 

de crítica já foi demonstrado e que, mesmo havendo fontes que apontam e confirmam a 

proficiência de Lady Montagu na luta contra a varíola, ela continua ausente das páginas 

dos livros didáticos. 

  

Vamos, então, a uma breve biografia de Lady Montagu, escrita por Manoela 

Linhares, aluna do 8º ano no ano de 201325: 

 

Lady Mary Montagu era filha do Duque de Kingston e amiga da principal 

defensora dos direitos das mulheres da época, Maria Astell. Teve dois 

pretendentes para se casar, estes eram Edward Montagu e Wortley Clotworthy 

Skeffington. Apesar de não amá-los e gostar de outra pessoa que não foi 

identificada pela história, diante da obrigação que o pai decretou de casá-la 

com Skeffington, resolveu fugir e se casar com Montagu, com quem teve dois 

filhos. 

É famosa por suas cartas e pela vacina contra Varíola.  

Há inúmeras cartas que foram consideradas extravagantes na época. Antes de 

ir para o Oriente conheceu Alexander Pope e durante a sua ausência, ele 

escreveu-lhe uma série de cartas extravagantes. Lady Mary também manteve 

trocas de cartas com o Papa. Sua amiga Lady Louisa Stuart afirma que em uma 

destas cartas o Papa fez uma declaração de amor. O que gerou um escândalo, 

mas Lady Mary sempre se apresentou como inocente diante de todas as causas 

de escândalos públicos. Tinha uma correspondência romântica com um francês 

chamado Rémond, que dirigiu a ela uma série de cartas excessivamente 

galantes antes mesmo de vê-la.  

Deixou o marido e foi para o exterior e, apesar de continuarem a escrever para 

si em termos afetivos e respeitosos, nunca se encontraram novamente. Edward 

trabalhava longe de casa, deixando Mary para criar seus filhos e ela, 

finalmente, se divorciou dele. Trocou cartas de amor com Francesco Algarotti, 

Conde Algarotti, competindo com um igualmente ferido John Hervey, mas 

nunca se casou novamente. 

Sofreu com a doença da varíola, o que acabou atingindo sua beleza. Ao viajar 

para o Oriente começa a pesquisar e investir nos estudos contra a varíola, pois 

viu que eles tinham conhecimento sobre a cura dessa doença. Em sua época, 

se tinha desprezo e descrenças na ciência Oriental e, apesar de ter descoberto 

junto a essa ciência a cura e levá-la para o seu país, teve que enfrentar as 

dificuldades impostas pelo preconceito e mostrar que a vacina realmente 

funcionava. Com isto ela se torna uma figura importante em defesa da ciência 

e cultura do Oriente. 

Importou, de Constantinopla, uma técnica praticada no Império Otomano, 

contra a Varíola e conseguiu apoio de alguns membros da nobreza da Grã 

Bretanha, como a rainha Carolina de Ansbach, esposa do Jorge II da Grã-

Bretanha que vacinou três de seus filhos em 1722, depois que sua outra filha, 

a futura a rainha Ana da Grã-Bretanha, contraiu Varíola e sobreviveu. Por 

ordem de Carolina, seis prisioneiros condenados tiveram a oportunidade de 

                                            
25 Opto por reproduzir o texto de Manoela Linhares como exemplo da capacidade de construção e pesquisa 

que podemos incentivar nossos alunos ao propormos desafios como esse. 
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“escolher” testar a variolização ou ser executados: todos sobreviveram, assim 

como seis crianças órfãs que foram submetidas ao mesmo teste. Convencida 

da sua importância médica, Carolina também ordenou que os seus filhos 

Amélia, Carolina e Frederico fossem vacinados contra a varíola da mesma 

forma. 

Na verdade, a inoculação acontecia de forma primitiva, recolhia-se pus de 

pústulas e, com algodão, introduzia-se numa pequena ferida. A mortalidade era 

de apenas 1%, já que o sistema imunitário tinha contato mais cedo com o vírus 

e a sua resposta era mais vigorosa, muito melhor que o risco de apanhar varíola 

por contágio pulmonar, com mortalidade de quase 40%. 

Vários poemas e cartas de Lady Mary foram impressos em sua vida, seja com 

ou sem a sua permissão ou conivência: nos jornais, nas miscelâneas e de forma 

independente. Escreveu uma série de poemas sobre o tratamento injusto da 

sociedade das mulheres e foi considerada por Billie Melmam26 como “o 

primeiro exemplo de um trabalho secular escrito por uma mulher sobre o 

‘Oriente Muçulmano’. (LINHARES, 2013, p. [1]). 

 

 

 

2.3.2 Olympe de Gouges e a Declaração dos direitos da Mulher e da Cidadã  

 

Nascida em 1748, na cidade de Montauban localizada ao sul da França, Marie 

Gouze foi educada nos moldes de uma sociedade feudal e patriarcal, opressora dos menos 

favorecidos. De família modesta, casou-se aos dezesseis anos com um homem mais 

velho, como a maioria das mulheres de seu tempo, foi mãe e enviuvou em seguida. Mas 

Marie Gouze não nasceu numa época qualquer, no século XVIII transcorreram diversas 

transformações que afetaram, como temos estudado, os séculos seguintes e foi nesse 

contexto que ela mudou-se para Paris intencionando tornar-se uma “mulher de letras”.27 

Vivendo numa Paris tumultuada pelos acontecimentos políticos agravados pela 

situação econômica calamitosa, em que as mulheres viam-se envoltas pela fome de suas 

famílias e deram início a uma série de movimentos revoltosos, organizados previamente 

ou não, Marie de Gouze adota o pseudônimo de Olympe de Gouges para suas publicações 

de peças, ensaios e manifestos, pelos quais divulga suas ideias sobre a condição da 

mulher, o casamento, a situação das crianças filhas ilegítimas, o sistema escravista. Para 

                                            
26 Billie Melmam, historiadora e professora da Universidade de Telaviv em Israel, autora do livro Women 

and the Popular Imagination in the Twenties (1988) and Women’s Orients: English Women and the Middle 

East, Sexuality, Religion and Work, 1718–1918 (1992, second edition 1995), estudiosa sobre os temas 

relacionados ao colonialismo e movimentos nacionalistas, sexo, cultura e sociedade e, ainda, sobre o 

desenvolvimento de mulheres e a história de gênero no século XIX e XX. Seus escritos têm abrangido tanto 

a história britânica e a história do Oriente Médio e de Israel / Palestina, sendo uma das fundadoras e a 

primeira presidente da secção do gênero e da história da Sociedade Histórica de Israel das mulheres. 
27 Aqui opomos o termo “mulher de Letras” ao termo “homem de letras” numa referência às citações feitas 

anteriormente. 
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manter-se fiel aos princípios e ideais que propaga, rejeita casar-se com o grande amor de 

sua vida o que também significaria tranquilidade financeira. 

 

Numa sociedade marcada pela distinção entre os sexos, ela via na Revolução 

um agente transformador que escancarava a exploração da mulher pelo homem 

e, definitivamente, o momento para a mobilização das mulheres contra tais 

‘atrocidades’. Era hora de suprimir os discursos naturalistas que atribuíam as 

qualidades do pensamento ao homem e à mulher a sensibilidade, o coração e a 

família – aos homens a esfera pública e às mulheres a vida privada, observada 

e controlada pelos ‘chefes da casa’. (SILVA; NUNES, 2009, p. [1]). 

 

Morin (2009), em sua dissertação de Mestrado28 , faz um estudo amplo a respeito 

da atuação das mulheres no período revolucionário francês e traz informações sobre a 

atuação de Olympe de Gouges que, tendo acreditado e participado ativamente do processo 

que resultou na Revolução Francesa, logo percebeu que os avanços políticos e sociais 

propostos pela Assembleia e aprovados pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, não se estenderiam às mulheres visto terem rejeitado a sua Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã29. 

 

Como resposta ao silêncio da Constituição de 1791 em relação aos direitos de 

cidades das mulheres, Olympe de Gouges publicou a sua Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã em setembro do mesmo ano com o célebre 

artigo X: ‘ninguém pode ser inquietado por suas opiniões fundamentais, 

mesmo religiosas; a mulher tem o direito de subir ao cadafalso; tem que ter 

igualmente o direito de subir à tribuna.’ (MORIN, 2009, p. 85, grifo da autora). 

 

 

No artigo VI da sua Declaração, Gouges (1791, p. [1]) expõe com clareza sua luta 

pela igualdade de direitos entre homens e mulheres: 

 

[...] Art. VI - A lei deve ser a expressão da vontade geral: todas as cidadãs e 

cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua 

formação; ela deve ser igual para todos. 

Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei devem ser 

igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, 

segundo as suas capacidades e sem outra distinção a não ser suas virtudes e 

seus talentos. 

 
Politicamente afim aos Girondinos, Olympe de Gouges se mostra contrária ao 

terror implantado pelos Jacobinos e, como suas/seus companheiras/companheiros de luta, 

morre na guilhotina em dois de novembro de 1793, mas não antes de reafirmar seu ideal: 

                                            
28 A Dissertação de Tania Morin deu origem ao livro intitulado Virtuosas e Perigosas: As mulheres na 

Revolução Francesa. 1ª Edição. São Paulo: Alameda, 2014. 
29 A Declaração dos Direitos do homem e do cidadão e a Declaração dos direitos da mulher e da cidadã 

encontram-se nos Anexos A e B, vide páginas 88 e 91, respectivamente. 
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"A mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir 

à tribuna.". (GOUGES, 1791, p. [1]). 

Morin (2009) conclui sua fala sobre Olympe de Gouges citando o Moniteur30 que 

a critica por suas posturas de luta e contestação pouco comuns às mulheres daquela época 

e conclui: “Além da condenação política, Gouges sofreu uma condenação moral por 

querer se imiscuir na seara masculina”. (MORIN, 2009, p. 86). 

 

2.3.3 Mary Wollstonecraft e a Reivindicação dos Direitos da Mulher 

Nascida em Londres no ano de 175931, Mary Wollstonecraft vinha de uma família 

em desequilíbrio, tanto financeiro quanto emocional: o pai violento e com episódios de 

alcoolismo, obrigou Mary a defender sua mãe em algumas ocasiões, além de assumir um 

papel maternal para com suas irmãs. 

Atitudes transgressoras, socialmente condenáveis à época, como ajudar sua irmã 

a fugir de um casamento ruim, abandonando marido e filho, foram tomadas ao longo de 

sua curta vida, já que morreu aos 41 anos. Como comenta Amaral (2006, p. 54) 

 

É neste tempo conturbado de agitação e protesto, mas também de 

optimismo[sic.] e utopia, que Mary Wollstonecraft (1759-1797) se eleva acima 

do seu tempo: rebela-se contra a subjugação das mulheres, denuncia a opressão 

a que estão sujeitas e reclama para elas os princípios de igualdade consignados 

para os homens.  

 

 

Sobre a independência precoce e ímpar de Mary Wollstonecraft, Amaral (2006, 

p.54) ainda discorre: 

 

 
Vivendo de forma inconvencional e surpreendente – aos 18 anos abandona a 

casa paterna, adquire a independência económica através de emprego, assume 

uma união sem casamento, é mãe solteira – marca a sua época pela capacidade 

de luta, resistência e determinação, que evidencia visando uma revolução de 

costumes e alteração de estruturas morais. Bate-se corajosamente pela 

emancipação da mulher e, atacando o sistema económico e social, defende que 

todos os aspectos da existência feminina se inter-relacionam e que quaisquer 

reformas incluem necessariamente uma redistribuição do poder político e 

econômico.  

 

 

Tendo tido acesso ao letramento e convivido com pessoas ligadas ou pertencentes 

ao mundo intelectual, construiu seu pensamento sobre a educação da mulher e seu papel 

social em seu tempo. Chegou a abrir uma escola em sociedade com as irmãs e uma amiga, 

                                            
30 Moniteur, 19 de novembro, 1793. IN ROSA, Annette. Citoyenne, Paris, Messidor, 1988, p. 94. 
31 Dados biográficos obtidos no Wikipédia. 
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Fanny Blood, mas logo a fechou após a morte da amiga e sócia, o que a levou a trabalhar 

na Irlanda como educadora particular. Um ano depois, escreve seu primeiro livro 

infantil Original Stories from Real Life (1788), decidiu tornar-se apenas uma escritora 

enfrentando todas as barreiras sociais tornando-se “a primeira do gênero”, como escreveu 

a uma de suas irmãs. 

Sobre sua crença na educação como meio de emancipação da mulher, para que 

pudessem alcançar a independência financeira que a tornaria mais autônoma em suas 

opções de vida, Amaral (2006, p. 58) comenta: 

 

Crente no progresso individual e em reformas que o promovam, firme em que 

as mulheres são seres humanos antes de seres femininos, ciente de que a 

sociedade não progredirá se metade dos seus membros não partilharem do 

progresso, Wollstonecraft preconiza uma revolução do mundo feminino (...) 

Para tanto aposta essencialmente numa reforma profunda onde germinem as 

soluções necessárias à garantia da igualdade de direitos entre todos os 

cidadãos: a educação.  

 

 

Mary Wollstonecraft crê que a diferenciação na educação atribuída a homens e 

mulheres promovia a inferiorização da mulher, proporcionando uma dependência 

financeira e emocional, na qual a mulher se aceitava inferior por motivos “naturais”. 

 

[Mary Wollstonecraft] Acreditava que a instrução desenvolvia qualidades, o 

exercício físico promovia a saúde e o meio condicionava a formação das 

pessoas. Defendia que a alegada inferioridade da mulher se devia ao estado de 

ignorância em que permanecia, à falta de exercício físico que a debilitava e à 

rotina diária que lhe abria caminho a frivolidades. Em consequência, 

permanecia ignorante, inútil e dependente. Pais e professores, por seu lado, 

encorajavam as raparigas a transformar-se no ideal feminino tradicional: 

mulher delicada, fisicamente débil, intelectualmente ignorante, sentimental, 

cuja função era agradar aos homens. (AMARAL, 2006, p. 58) 

 

 

No mesmo ano de 1788, Mary Wollstonecraft escreveu seu romance Mary, sobre 

o qual Amaral (2006, p. 56) comenta: 

 

A importância da obra reside na construção pioneira da sua heroína, uma 

mulher que luta por encontrar o seu lugar no mundo, e pelo relato das injustiças 

e misérias sociais que a rodeiam. Interessa, também, pelo seu valor 

autobiográfico, pela visão que a autora tem de si própria e pela denúncia que 

faz do asfixiante mundo feminino do seu tempo.  

 

 

Mudou-se para Londres, aprendeu francês e alemão, trabalhou como tradutora de 

obras estrangeiras e revisora de textos, principalmente romances, para uma revista. Nesse 

período alargou seus conhecimentos tanto literários quanto sociais, frequentando 
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badalados jantares junto de prestigiados filósofos e pensadores. Amaral (2006, p. 55) 

confirma o relato assim:  

 

Através deste [o editor Joseph Johnson] entra no círculo de alguns intelectuais 

radicais da época com quem partilha os ideais de liberdade e de mudança. 

Nesse grupo pontuavam nomes como Thomas Paine, William Blake, William 

Wordsworth, Henry Fuselli, ou William Godwin – com quem viria a casar e a 

ter uma segunda filha. (AMARAL, 2006, p. 55) 

 

 

Tendo sofrido uma decepção amorosa e com seus pensamentos destoantes, viajou 

a Paris em dezembro de 1792, em meio ao turbilhão violento que a Revolução Francesa 

havia detonado. Durante sua estadia na França, envolveu-se com um norte-

americano, Gilbert Imlay, e engravidou, o que a fazia ainda mais transgressora e a 

estimularia na produção de sua obra, também escrevendo sobre os primeiros dias da 

Revolução em An Historical and Moral View of the French Revolution, a qual foi 

publicada em Londres em Dezembro de 1794. 

Tendo retornado a Londres devido à grande instabilidade na França agravada com 

a declaração de guerra com a Inglaterra, Mary tem desfeito seu romance com o americano 

o que lhe causa profunda depressão, chegando a tentar o suicídio por duas ocasiões. Ao 

recuperar-se, envolveu-se com o Willian Goldwin de quem também engravida e, por isso, 

casam-se, trazendo à tona sua situação anterior de mãe solteira, já que não havia se casado 

com o pai de sua primeira filha. Mais uma perda social que revela, de certo modo, as 

contradições entre as ideias que o casal defendia e as convenções sociais às quais 

resolveram aderir para que sua filha não sofresse com a condição de “bastarda”. 

A gestação de sua segunda filha transcorreu bem até que, durante o parto, Mary 

teve complicações com o rompimento da placenta e morreu dez dias depois, em dez de 

setembro de 1797, de septicemia (infecção generalizada) o que, aliás, era habitual no 

século XVIII. 

Suas experiências pessoais, como afirma Amaral (2006) dizendo quanto às 

“propostas de Wollstonecraft que, nascidas de necessidades então sentidas, se inscrevem 

na utopia de uma sociedade mais livre, mais igualitária e mais justa” foram, certamente, 

fonte de inspiração para as críticas contidas em suas obras onde refuta ideias de 

pensadores da época sobre a educação das mulheres e os espaços restritos ao quais 

deveriam ocupar como Rousseau a quem respondeu diretamente em  A Vindication of the 

Rights of Woman (Uma reivindicação dos Direitos da Mulher) de 1792.  
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Amaral (2006, p. 53) destaca: 

 

Mary Wollstonecraft é consensualmente figura de destaque na luta pelos 

direitos das mulheres. Embora outras tivessem antes dela aflorado já o assunto, 

particularmente no que respeitava à educação, foi ela quem mais alto falou 

sobre a questão feminina em finais do século XVIII, através da sua irreverência 

e da sua escrita, ao denunciar as opressões sofridas, contestar as regras sociais 

vigentes e exigir a plena cidadania para as mulheres.  

 

 

A Vindication se desdobra em diversos assuntos muito controversos à época: 

reforma educacional, onde homens e mulheres teriam direito a receber educação igual, 

com um novo currículo que atendesse às novas necessidades surgidas após as 

transformações ocorridas no mundo ocidental, além de uma reforma social na qual as 

mulheres fossem respeitadas como seres humanos, tendo direito de escolha, inclusive 

sobre sua sexualidade. Conforme explica Amaral (2006, p. 59): 

 

Sendo necessária uma reforma na sociedade, tanto o homem como a mulher 

deveriam reconhecê-la e nela participar. Para isso a educação teria de abrir-se 

necessariamente à mulher e torná-la mãe de uma geração de cidadãos 

reformistas. Para que a reforma seja efectiva, há outra vertente a considerar: a 

sexualidade, pois a liberdade da mulher não se completará enquanto não tiver 

total liberdade sobre o seu corpo.  

 

 

Após sua morte, o marido Godwin publicou Memoirs of the Author of A 

Vindication of the Rights of Woman, descrevendo a vida da esposa em detalhes que a 

expuseram à execração social, apesar de sua intenção ser a de homenagear a mulher forte 

que foi Mary Wollstonecraft apresentando-a forte diante da realidade de sua vida e 

escolhas. Sua importância na luta pelos direitos das mulheres foi recuperada a partir do 

fim do século XIX, com os movimentos sufragistas e feministas. 

 

Expomos aqui a trajetória de três mulheres que tiveram influência no pensamento 

Iluminista, tanto na Inglaterra quanto na França, mas não reduzimos a participação das 

mulheres nesse processo somente à essas personagens. Há muitas outras que precisam ser 

trazidas ao conhecimento das (os) estudantes a fim de terem suas trajetórias analisadas 

para que o silêncio seja suprimido.  

O próximo capítulo deste trabalho expõe nossa análise dos capítulos de livros 

didáticos, onde verificaremos o nível do silêncio sobre a história das mulheres. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NOS 

LIVROS DIDÁTICOS DE HITÓRIA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

3.1 Livros didáticos de História: aspectos físicos e não físicos que nos fazem 

compreender sua importância 

Diante dessa variedade de materiais didáticos, desigualmente distribuídos 

pelas diferentes escolas do País, torna-se urgente uma reflexão que ultrapasse 

uma visão apenas pragmática do problema. (BITTENCOURT, 2011, p. 295). 

As ações educativas não prescindem de materiais didáticos de apoio, com 

conteúdos pensados e elaborados conforme concepções e valores do autor ou do grupo de 

autores ou, ainda, da editora organizadora da coleção. As escolas, por sua vez, deveriam 

escolher o material cujo conteúdo fosse o mais adequado ao seu projeto político 

pedagógico, refletindo a ideologia e os valores explícitos e/ou implícitos em seu 

conteúdo, pois, como nos esclarece Bittencourt (2011, p. 296): 

 

[...] os materiais didáticos são mediadores do processo de aquisição de 

conhecimento, bem como facilitadores da apreensão de conceitos, do domínio 

de informações e de uma linguagem específica de cada disciplina - no nosso 

caso, da História.  

 

 

Porém, devido a diversos fatores como, por exemplo, tempo exíguo para as 

análises ou para que a equipe pedagógica se reúna uma ou mais vezes para os debates 

sobre as obras, as análises se superficializam em torno de quantas imagens, mapas e 

exercícios são apresentadas pela obra didática, pesando ainda o nome do autor e sua força 

editorial. 

Nesse nosso trabalho, procedemos a uma Análise de alguns livros didáticos de 

História do 8º ano do Ensino Fundamental, mais especificamente, o(s) capítulo(s) 

destinado(s) ao estudo do Iluminismo e a inserção ou não da figura da mulher neste 

movimento, sem, no entanto, deixarmos de compreender que há uma infinidade de 

materiais didáticos ou não didáticos32 que são utilizados pelas professoras e professores, 

atendendo a uma necessidade dinâmica do próprio processo de aprendizagem, dos 

estudantes e dos professores em tornar o estudo histórico mais prazeroso, instigante e 

                                            
32 Ver Bittencourt (2011, p. 296) sobre os diferentes suportes informativos e documentos passíveis de 

utilização por professores e alunos em sala de aula ou fora dela. 
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produtivo na medida em que traz, para a realidade desses agentes, fatos, acontecimentos, 

pessoas que ocorreram e/ou viveram em tempos diferentes dos seus. 

Assim podemos visualizar um grande problema dos livros didáticos: a questão da 

História factual que se constrói em torno de uma figura heroica modelar que, sendo única 

e “especial”, exclui os sujeitos comuns dessa concepção de história, pois, segundo a 

afirmação de  Bittencourt (2011, p. 302, grifo nosso), o livro é “veículo de um sistema de 

valores, de ideologias, de uma cultura de determinada época e de determinada sociedade” 

e, entendemos que, a manutenção deste “modelo heroico” aumenta a distância entre os 

sujeitos e a história, colaborando para o desinteresse das alunas e dos alunos.  

Além disso, o livro didático, da sua concepção até as mãos dos estudantes, sofre 

uma série de interferências internas e externas (de autores, da indústria editorial e do 

Estado, através da legislação educacional e currículos) que resulta num produto cultural 

complexo, como nos esclarece Bittencourt (2011, p. 301) concluindo a seguir “Como os 

conteúdos propostos pelos currículos são expressos pelos textos didáticos, o livro torna-

se um instrumento fundamental na própria constituição dos saberes escolares. 

(BITTENCOURT, 2011, p. 302)  

Por ser utilizado há cerca de duzentos anos, o livro didático está enraizado na 

cultura escolar como instrumento de trabalho e “fazem parte do cotidiano escolar”. 

Juntando-se a esse fato as questões tratadas anteriormente, podemos entender a relevância 

que tem e o motivo pelo qual desperta tanto interesse e controvérsia entre diversos setores 

da sociedade que vêm nele uma potencial ação ideológica e/ou de “perpetuação de um 

‘ensino tradicional’”. No pós-segunda guerra aumentou, ainda mais, a preocupação com 

os conteúdos veiculados pelos livros didáticos de História pelos órgãos nacionais e 

internacionais, pelas possibilidades de difusão de ideias preconceituosas e/ou 

estereotipadas de grupos e populações que favoreçam sentimentos hostis entre os povos. 

“Essa vigilância é visível ainda na atualidade, como bem demonstra a imprensa 

periódica”. (BITTENCOURT, 2009, p.300) 

 

Outra questão importante é a questão da formação deficiente de muitos 

professores e da carga horária excessiva que se reflete na possibilidade de uso, quase ou 

totalmente, exclusivo do livro didático como material pedagógico, muitas vezes sem 

crítica ao seu conteúdo, tornando o processo de ensino-aprendizagem um processo sem a 

multiplicidade de perspectivas necessárias à formação de um cidadão pleno e crítico, 

como nos afirma Bittencourt (2011, p. 298): 
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O despreparo do professor, resultante de cursos sem qualificação adequada, e 

as condições de trabalho nas escolas muitas vezes favorecem, segundo afirma 

o autor [Michael Aplle no artigo “Controlando a forma do currículo”], uma 

cultura mercantilizada que transforma cada vez mais a escola em um mercado 

lucrativo para a indústria cultural, com oferta de materiais que são verdadeiros 

‘pacotes educacionais’.  

Segundo Bittencourt (2011, p. 299), a escolha do material didático é uma questão 

política e, como tal, depende das concepções dos professores e da escola sobre o 

conhecimento e a forma como o estudante vai apreendê-lo, como vamos apresentá-lo e 

qual tipo de formação ofertaremos a este estudante e, para que tenhamos clareza e 

autonomia para fazermos nossas escolhas, ter uma boa formação inicial e possibilidade 

de mantê-la continuamente ao longo de nossa carreira é imprescindível. 

A análise dos conteúdos carece de conhecimentos prévios e amplos o suficiente 

para que possamos identificar possíveis discrepâncias e/ou defasagens que possam levar 

ao reforço de ideologias preconceituosas, estereótipos ou ausências de grupos étnicos ou 

minorias da sociedade brasileira. Também a questão das ilustrações e os tratamentos 

dados a elas nos livros. É necessária uma preocupação maior com as legendas que 

indiquem as circunstâncias de sua produção, historicizando o quanto possível, para que 

os estudantes exercitem suas habilidades de análise, de crítica e de comparação. 

(BITTENCOURT, 2011, p. 304 - 306). 

 

O estágio atual demonstra que as análises [da produção didática de História] 

tem buscado ultrapassar as constatações de seu caráter ideológico, cuja 

denúncia é importante, mas não conduz a uma compreensão mais significativa 

dessa produção. As preocupações atuais recaem na compreensão das relações 

entre conteúdo escolar e métodos de aprendizagem expressos nessa literatura 

pedagógica, das articulações entre conteúdo e livro didático como mercadoria, 

dos vínculos entre políticas públicas educacionais e os processos de escolha 

desses livros pelos professores e dos diferentes usos que professores e alunos 

fazem desse material. (BITTENCOURT, 2011, p.306). 

 

Durante os séculos XIX e XX, o bom professor era aquele que dava todo o livro 

até o final do ano. Hoje, no século XXI, estamos construindo nossa autonomia para que 

possamos utilizar o livro didático da melhor maneira a fim de atender aos planejamentos 

que fazemos à custa de estudo e empenho, sem, no entanto, ficarmos engessados pelo 

conteúdo e linearidade do livro. Pois, “o livro didático procura universalizar leitores 

distintos e estabelecer uma ‘cadeia de transferência’ do conhecimento histórico sem 

divergências” e é trabalho dos professores, enquanto mediadores do processo 
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educacional, oferecer outras possibilidades e perspectivas sobre os diversos temas e 

conteúdos, conforme nos assinala Bittencourt (2011, p. 318): “O grau de dependência dos 

professores em relação ao material [livro didático] está associado à sua formação e às 

condições de trabalho, sobretudo à quantidade de escolas onde atuam e horas de aula 

semanais que ministram.” 

 

Nesse sentido, é preciso perceber a “importância das representações sociais na 

apreensão do seu conteúdo e métodos”, pois a “recepção feita pelos usuários é variada, 

até porque o público escolar não é constituído por um grupo social homogêneo.” 

(BITTENCOURT, 2011, p.317). Os conteúdos são aprendidos de formas diferentes, 

dependendo de quem são os estudantes, de como são apresentados e trabalhados os 

conteúdos e de qual o enfoque e metodologia é privilegiado pela professora ou professor. 

Para evitarmos as limitações, os professores e as professoras precisam atentar aos 

direcionamentos excessivos e/ou impositivos, privilegiando a ampliação do 

conhecimento e a comparação entre fontes diversas sobre o tema ou conteúdo em pauta. 

Para que possamos compreender o livro didático como “ferramenta auxiliar” e não 

como fonte única de conhecimento, precisamos mudar as impressões sobre o que é o livro 

didático, apresentá-lo aos estudantes, ensiná-los a utilizar o índice, ajudá-los a reconhecer 

a importância da obra e a criticarem no sentido de conhecer e comparar para emitir 

opinião sobre ela, incentivando a autonomia intelectual dos estudantes, assim nos orienta 

Bittencourt (2011, p 320) 

 

Essas práticas de utilização do livro didático proporcionam a percepção de que 

ele não é um material descartável, de uso imediato apenas. E a dimensão dessa 

produção como instrumento de pesquisa para os alunos pode levar a mudança 

em sua elaboração por parte de autores e editores.  

 

 

Nesse contexto, uma crítica a ser feita é relativa à escassa inclusão ou 

incorporação dos novos estudos e perspectivas historiográficas que repensam e 

reescrevem a História atendendo às necessidades da própria História por ser como a 

própria vida humana: contínua e dinâmica, composta de indivíduos e grupos distintos e 

diversos entre si, com interesses e motivações que se confrontam e/ou se complementam 

dando significados novos a cada novo processo. 

O professor e a professora, mesmo diante de tantas e tão grandes dificuldades, são 

aqueles que podem apresentar ao estudante a multilinearidade da História e das culturas, 



51 
 

 

até mesmo, apresentando as contradições contidas nos processos como importantes e 

necessárias à compreensão do mundo ao qual pertencemos. 

Sendo assim, o livro didático, mesmo dentro de suas limitações físicas, pode ser 

pensado de forma a incentivar as pesquisas de outras fontes, a elaboração de novos modos 

de transmissão desses conhecimentos construídos nessa nova experiência pedagógica, 

como nos afirma Bittencourt (2011, p. 297 - 298) dizendo que os materiais didáticos 

podem ser produzidos por professores e/ou alunos como resultado “[...]do domínio do 

conhecimento obtido no decorrer do processo de aprendizagem.” 

 

3.2 Analisando os livros escolhidos 

Para esse trabalho escolhemos cinco livros didáticos de História do 8º ano do 

Ensino Fundamental (que acabaram se tornando seis, pois o Piatã da editora Positivo foi 

analisado em contraposição à edição anterior intitulada Encontros com a História), dos 

quais quatro foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 201733 e dois 

foram utilizados até o ano letivo 2016. Procuramos optar pelas coleções mais 

distribuídas34 para o ano letivo 2017, porém dentro das possibilidades de acesso físico. 

No geral, as obras têm homogeneidade na apresentação física com boa qualidade 

do papel da capa e do interior das obras, boa apresentação visual e composição gráfica 

em tamanhos de tipos que favorecem a leitura. As gravuras e reproduções de imagens, 

tanto de documentos escritos como imagéticos, tem boa qualidade e permitem uma 

análise visual sem distorções ou dificuldades e, boa parte das legendas, atendem às 

necessidades de informação e contextualização, pelo menos indicando autoria, dado que 

permite uma pesquisa para melhor entendimento do contexto de produção. 

 

 

 

3.2.1 LIVRO I: História, Sociedade e Cidadania - edição reformulada. 

Referência: BOULOS JUNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. 8º ano. 2. 

edição. São Paulo: FTD, 2012. 

 

                                            
33 Para conferir a lista dos livros aprovados pelo PNLD, acessar: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/ 
34Acessar relação em http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-

estatisticos 

 



52 
 

 

Tipo de Documento Analisado: 

Trata-se de Livro didático listado como número um na lista dos livros didáticos 

mais distribuídos pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

tratado aqui como documento fonte de pesquisa, originado em São Paulo no ano de 2012, 

sendo esta, a sua 2ª edição a cargo da Editora FTD. 

À primeira vista podemos notar que o documento analisado traz, em sua capa, 

uma reprodução de Mural localizado em Cuzco, Peru em foto de 2010. Tal imagem, 

retratando Tupac Amaru em primeiro plano e maior que os demais personagens, nos incita 

a reflexão sobre a História dos povos americanos e sua resistência ao domínio e à 

exploração impostos pelos europeus. 

O material usado na construção da capa é de boa qualidade e impermeável, o que 

consequentemente, irá prolongar o tempo de duração deste documento. 

O autor da obra é Alfredo Boulos Junior, Doutor em Educação pela PUC-SP, 

Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), que lecionou no ensino 

fundamental da rede pública e particular e em cursinhos pré-vestibulares, também autor 

das coleções Construindo Nossa Memória, O Sabor da História, História Sociedade & 

Cidadania, Assessorou a Diretoria Técnica da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação –SP.35 

Não há muita informações no Currículo Lattes do autor que, aliás tem última 

atualização efetuada em 17/09/2004, porém o livro didático se mostra atualizado com a 

dinâmica e a velocidade do jovem do século XXI. 

 

• Organização do Livro Didático Analisado: 

Este livro didático está organizado em 3 Unidades Temáticas, subdivididas em 16 

Capítulos, distribuídos em 320 páginas, destinadas aos estudantes e 127 páginas 

destinadas ao Manual do professor. A obra faz uma explanação inicial sobre o uso de 

blogs como ferramenta de pesquisa e construção de material didático, além de uma 

ferramenta de comunicação entre os componentes da turma, inclusive o professor, numa 

proposta de construção coletiva do conhecimento histórico, que coaduna com nossa visão 

                                            
35 Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703011P0 e em 

http://histoblogsu.blogspot.com.br/2009/04/alfredo-boulos-junior.html, ambas acessadas em 03/03/2017. 
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sobre a necessidade de entender e utilizar o livro didático como ferramenta auxiliar no 

cotidiano escolar. 

As Unidade trabalham sob as diretrizes de eixos temáticos: Unidade I “Cultura e 

Trabalho”, a Unidade II “A luta pela Cidadania” e unidade III “Emancipação, Terra e 

Liberdade”. 

Neste trabalho, não analisamos a totalidade desta obra, pois nosso recorte se ocupa 

do que se convencionou chamar de “Iluminismo”, investigando onde, como e/ou por que 

aparece ou não a figura da Mulher neste contexto, motivo pelo qual nos debruçaremos 

sobre o Capítulo 5 da Unidade II, cujo título é “O Iluminismo”, podendo estender a análise 

pelos demais Capítulos da Unidade, já que o autor propõe trabalhar a partir da corrente 

historiográfica denominada História Nova e seus pressupostos teóricos que, de maneira 

resumida, tratam a História como um processo, uma construção constante e, portanto, 

incompleta. 

Considero importante o fato de que o autor inseriu o assunto Iluminismo numa 

Unidade temática intitulada “A luta pela cidadania”, que aborda outros assuntos como “A 

Revolução Industrial”, a “Formação dos Estados Unidos”, a “Revolução Francesa” e a 

“Era Napoleônica”, por isso, será necessário que estendamos nossa análise para 

comprovarmos, ou não, nossa hipótese de trabalho.  

 

● Conteúdo 

O autor inicia o estudo do Capítulo na página 84 procurando estabelecer uma 

conexão entre passado e presente, através das formas de acesso ao rol de conhecimento 

humano, procurando a atenção do jovem estudante que é seu público-alvo. 

  É clara a ênfase nas questões sociais que permearam e permeiam as sociedades 

ocidentais, tanto do século XVIII quanto as do século XXI. 

O texto é estruturado de forma a incentivar a análise das questões pertinentes ao 

Iluminismo, sempre fazendo pontes com a sociedade brasileira atual, no intuito de trazer 

uma significância mais real aos estudantes, privilegiando as questões sociais, 

incentivando o respeito às diferenças e o diálogo entre os diversos grupos sociais que 

formam o microcosmo do estudante.  Há, também, a inserção das questões políticas e 

econômicas como a organização do Estado Brasileiro na página 89 (Estado Tripartite de 

Montesquieu), as mudanças na organização do trabalho, a exploração da mão de obra, 

especialmente da mulher e da criança, como forma de alienação do povo em relação à 
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riqueza e aos meios de produção (p. 67, 74 e 109), apresentando, também, a questão 

operária e suas lutas (p. 76 e 77) e a questão da educação na página 133. 

O autor se preocupa com a explicação dos conceitos mencionados no texto, 

utilizando-se de pequenas caixas de texto dispostas pelas páginas, proporcionando uma 

leitura mais dinâmica. 

Ainda, numa proposta de aproximação entre questões do passado e do presente, o 

autor faz referência às ciências, que foram o centro das atenções no período Iluminista, 

citando a “descoberta” da vacina pelo médico inglês Edward Jenner, porém não faz 

referência à anterioridade dos estudos e experimentos sobre a varíola de Lady Mary 

Montagu36. E, como estamos analisando a inserção da figura da mulher neste contexto, 

não podemos nos abster de criticar o desperdício de oportunidade feito pelo autor.  

Diante da escassez de informações sobre a atuação da mulher neste capítulo, aliás, 

já prevista no início desta análise, estendemos nossa atenção pelos demais capítulos desta 

Unidade e deparamo-nos com ilustrações que apresentam figuras de mulheres realizando 

aos trabalhos nas fábricas inglesas na página 67 e fotografias das mulheres sufragistas 

americanas na página 109. No início do capítulo 7, que trata da Revolução Francesa, há 

a apresentação de imagens de uma cantora lírica americana que se apresentou nos festejos 

dos 200 anos da Revolução Francesa. Note-se que se trata de uma mulher, negra e 

americana. Essas ilustrações poderiam se transformar num gancho para iniciar uma 

discussão sobre questões de gênero, identidade e diversidade, o que não ocorreu. 

Interessante notar que, na página 107, há um questionamento sobre o alcance da 

cidadania indicada na Constituição dos Estados Unidos, fazendo referência à 

discriminação em relação a grupos como os indígenas, os negros e as mulheres, inclusive 

com uso de imagens para análise das questões representadas no texto, como na página 

115. Ainda sobre a cidadania parcial de grupos sociais, na página 120, o autor enfatiza o 

alijamento da mulher, dos camponeses, dos artesãos e dos operários de direitos como o 

voto. Nessa mesma página, há um texto intitulado “As mulheres na Revolução” que, a 

meu ver, reduz a participação da mulher a uma revolta pontual pela falta de alimento. A 

segunda parte do texto não aprofunda a questão e se perde do título. 

No decorrer do texto, há a repetição de um termo que sugere uma boa 

oportunidade de discussão sobre isonomia de direitos entre homens e mulheres: “voto 

universal masculino”, como na página 121. Já na página 126, há uma proposta de análise 

                                            
36 Fato já discutido no capítulo 2 deste trabalho. 
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e interpretação de texto que faz referência à participação feminina e questiona se teria 

sido decisiva ou não. 

Prosseguindo, chegamos ao final da Unidade denominada “Debatendo e 

Concluindo”, onde é apresentada uma proposta de atividade com questões mais atuais e 

que envolvem a questão da cidadania, a partir de foto de uma passeata de professores 

questionando sua (des) valorização e um fragmento da Lei Maria da Penha, sobre a 

criminalização da violência doméstica contra a mulher, sempre como uma tentativa de 

aplicar o conhecimento sobre as influencias iluministas às situações de conflito social 

vividas no Brasil atual.  

Diante do exposto, podemos concluir que o trabalho do autor tem um viés social 

bem claro, criticando as desigualdades sociais e o uso do poder pela elite dominante do 

Brasil e do mundo. Apresenta questões sobre a cidadania da mulher, sobre a necessidade 

de respeito e isonomia de direitos, mas, ainda assim, apresenta a mulher menos ativa do 

que acreditamos necessário e comprovamos através da discussão bibliográfica 

apresentada nos capítulos anteriores. Entendemos que poderiam ser incluídos textos ou 

fragmentos de obras de autoria de mulheres do período, mulheres falando por si e não 

outras vozes falando de mulheres.  

No geral, esta obra já dá um passo maior em direção à compreensão de que a 

mulher é sujeito ativo na história e que protocolos legais para garantir seus direitos e 

segurança é um avanço, mas talvez fossem desnecessários caso a sociedade a entendesse 

como parte de peso igual ao homem. Diferente, sim. Inferior, não. 

 

 

 

3.2.2 LIVRO II: Projeto Araribá – História 

Referência: Projeto Araribá: História, organizadora Editora Moderna; obra coletiva, 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria 

Raquel Apolinário. 4. Edição. São Paulo: Moderna, 2014, em 4 volumes, destinados ao 

ensino fundamental para p PNLD 2017/2018/2019, sendo a 2ª coleção mais pedida 

segundo relação da FNAC37. 

 

 

                                            
37 Conferir notas 33 e 34. 
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• Tipo de Documento Analisado: 

Trata-se de Livro didático, tratado aqui como Documento fonte de pesquisa, 

originado em São Paulo no ano de 2014, sendo esta, a sua 4ª edição a cargo da Editora 

Moderna. 

Podemos notar que o documento analisado traz, em sua capa, uma imagem que 

nos incita a reflexão sobre a História como um processo complexo e interdependente de 

diversas variáveis socioculturais. 

O material usado na construção da capa é de boa qualidade e impermeável, o que 

consequentemente, irá prolongar o tempo de duração deste documento. 

 

• Organização do Livro Didático Analisado   

Este livro didático está organizado em 9 Unidades, subdivididas em Temas que 

variam de quantidade dentro de cada unidade, distribuídos em 240 páginas38. A obra 

propõe uma reflexão inicial sobre maneiras de análise textual e imagética e suas 

implicações no contexto do tema estudado. 

A Unidade 1 inicia-se pelo Tema “A expansão da América Portuguesa” até 

chegarmos à Unidade 9 que finaliza pelo Tema “A expansão dos Estados Unidos no 

século XIX”. 

 Neste trabalho, de acordo com a delimitação de nosso tema, não analisaremos a 

totalidade desta obra, pois nosso recorte se ocupa do que se convencionou chamar de 

“Iluminismo”, investigando onde, como e/ou por que aparece ou não a figura da Mulher 

neste contexto, motivo pelo qual nos debruçaremos sobre o Tema 1 da Unidade 4 , cujo 

título é “O Iluminismo”, podendo estender a análise pelos demais Temas da Unidade, já 

que as “engrenagens” da história não funcionam sozinhas e este me parece, à primeira 

vista, uma diretriz desta obra. 

Por se tratar de Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora 

Moderna, tendo como editora responsável Maria Raquel Apolinário, optarei por descrever 

as credenciais acadêmicas dos 10 autores que elaboraram os originais e, obviamente, da 

editora responsável, para não alongarmos mais que o necessário a esta atividade. 

1) Maria Raquel Apolinário: Bacharel e Licenciada em História pela FFLCH 

Universidade de São Paulo, Professora da rede estadual e municipal de ensino de 

São Paulo por 12 anos, até 12/1996, Editora responsável pela Coleção de livros 

                                            
38 Informações obtidas em http://www.moderna.com.br/pnld/obras/novo-projeto-arariba-historia.htm 
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didáticos de História para o ensino fundamental II denominada Projeto Araribá e 

pelo Projeto Pitanguá destinado ao Ensino Fundamental I, ambos pela Editora 

Moderna.39 

2) José Maurício Ismael Madi Filho: Possui graduação em História pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). Especialização 

em História, Sociedade e Cultura pela PUC-SP (2012). Mestre pelo Programa de 

Estudos Pós Graduados em Educação: História, Política e Sociedade pela PUC-

SP. Tem experiência na área de Educação; elaboração de projetos de Educação 

Ambiental, docência em História. Atualmente trabalha como editor de material 

didático de História. O interesse de pesquisa se concentra na área de História da 

Educação abordando os temas: cultura material escolar; educação dos sentidos, 

museus escolares e a história do ensino de ciências no Brasil40. 

3) Pamela Shizue Goya: Bacharel e licenciada em História pela FFLCH-USP 

(2011).41 

4) Letícia de Oliveira Raimundo: Graduada em História (Universidade de São Paulo, 

2006) e mestre em História Social (Universidade de São Paulo, 2011), professora 

da rede municipal de Taubaté/SP (2007/2008).42 

5) Edmar Ricardo Franco: Bacharel e Licenciado em História pela Universidade de 

São Paulo (USP), Professor de escolas particulares por 03 anos.43 

6) Cristiane Alves Camacho dos Santos: Possui Mestrado (2010) e Graduação 

(Bacharelado e Licenciatura - 2005) em História pela Universidade de São Paulo. 

                                            
39 Informações constantes da contracapa do exemplar analisado e complementado com as informações 

obtidas em https://www.linkedin.com/in/maria-raquel-apolin%25C3%25A1rio-a483a158/ 
40Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4357428U9 e em 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-maur%C3%ADcio-ismael-madi-filho-29352b72/, ambos 

acessados em 03/03/2017. 
41Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4459848H3, acessado em 03/03/2017. 
42Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711148H0 e em 

https://www.linkedin.com/in/let%C3%ADcia-de-oliveira-raymundo-b899029a/, acessados em 

03/03/2017. 
43 As informações são, apenas, as constantes da contracapa da obra analisada, pois não encontrei currículo 

na Plataforma Lattes ou em outra plataforma de informações, apenas uma coautoria de trabalho em vídeo 

expositor de uma coletânea de materiais de História Oral intitulado “Os filhos de Canudos”, obtido em 

http://www.forum-historiae.com.br/audio-e-video, acessado em 03/03/2017. 
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Doutoranda pela Universidade de São Paulo-USP, tem experiência como 

professora da rede particular de São Paulo, atualmente leciona Língua Portuguesa 

como língua de herança para crianças/adolescentes residentes em Washington 

DC/Estados Unidos pela ABRACE.44 

7) André Amano: Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo 

(2012) e mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (2016). 

Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: Década de 1980, Dívida externa, Governo 

Sarney, Neoestruturalismo, Planos de estabilização e Política econômica.45 

8) Cynthia Liz Yosimoto: Bacharel e Licenciada em História pela Universidade de 

São Paulo- USP, professora de escolas particulares de São Paulo por 03 anos.46 

9) Maria Lídia Vicentin Aguilar: Bacharel e Licenciada em História pela 

Universidade de São Paulo - USP, Professora de escolas públicas e privadas de 

São Paulo, Coordenadora Pedagógica de Ensino Fundamental e Médio.47 

10) Rafaela Lunardi: Doutora e Mestre em História Social pela Universidade de São 

Paulo, Bacharel e Licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná, 

professora de História na rede particular do Paraná para o Ensino Fundamental e 

médio até o ano de 2011.48 

Os autores e autoras da obra demonstram, no geral, pelas pesquisas aos seus 

Currículos Lattes e/ou aos currículos publicados em redes sociais (ex: Linkedin), estar 

preocupados com sua formação acadêmica e com a formação continuada. Alguns (as) tem 

experiência prática de sala de aula no segmento atendido pela obra analisada. 

A análise deste documento refere-se ao Tema 1 da Unidade 4, que se inicia na 

página 88, indo até a página 92, tendo como Título “O ILUMINISMO”. 

                                            
44Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779371P6, em 

https://www.linkedin.com/in/cristiane-alves-camacho-dos-santos-391b28113/ e em 

http://labmundi.fflch.usp.br/node/95, todas acessadas em 03/03/2017. 
45Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4664643E1, acessado em 03/03/2017. 
46As informações da Plataforma Lates e o Linkedin são bastante rasas e pouco acrescentam ao texto 

apresentado na contra capa da obra analisada, mas há indícios de sua opção pelo assunto História e Cinema. 
47 Informações constantes da contracapa da obra analisada. 
48Informações obtidas na Plataforma Lattes em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704988J1 e em 

https://www.linkedin.com/in/rafaela-lunardi-3b642952/, ambos acessados em 03/03/2017. 
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Considero importante o fato de que os (as) autores (as) inseriram o Tema 

Iluminismo numa Unidade intitulada “Independência dos Estados Unidos e Revolução 

Francesa”, o que me parece sugerir a opção pela análise do processo histórico, em 

detrimento ao fato histórico dissociado do seu entorno. Por isso, podemos optar pela 

extensão da análise das demais unidades a fim de averiguar a proposição da obra frente à 

questão central deste trabalho, ou seja, há ou não a inserção da figura da mulher neste 

movimento e como isso se dá no texto apresentado. 

 

● Conteúdo 

O Grupo de autores e autoras inicia o estudo do tema na página 86 com um texto 

de Michel Vovele49, num esforço de estabelecer relação entre a Revolução Francesa e as 

chamadas “jornadas de junho de 2013” e, na página seguinte, propõe um exercício de 

análise das manifestações ocorridas no Brasil nestes últimos anos.  É clara a ênfase nas 

questões sociais que permearam e permeiam as sociedades ocidentais, tanto do século 

XVIII quanto as do século XXI. 

O livro didático oferece ilustrações que são, em sua maioria, documentos 

históricos de produção contemporânea ao período estudado ou pouco posterior a ele. Os 

textos poderiam ser considerados extensos, porém de boa qualidade teórica, além de 

serem utilizados alguns de fontes primárias, o que torna a leitura interessante na medida 

em que alinhava passado e presente, contribuindo para uma melhor significância e 

entendimento do tema.  

Nesta obra, também observamos que, apesar de destinar poucas páginas ao tema 

Iluminismo individualmente, da página 88 até 92, o conceito geral da obra nos remete ao 

entendimento de processo histórico, onde nada ocorre dissociado de outros eventos, 

pensamentos ou movimentos. Sendo assim, a Unidade se desdobra por temas 

subsequentes como: Tema 2: “A Independência dos Estados Unidos”, com referências 

frequentes a influência Iluminista; Tema 3: “Às vésperas da Revolução na França”, que 

contextualiza o movimento; Tema 4: “A Revolução Francesa” que discorre sobre os 

eventos propriamente ditos da Revolução, e Tema 5: “Mudanças Trazidas Pela 

Revolução” que aponta um contexto de mudanças políticas, sociais e econômicas. É neste 

Tema 5, especificamente na página 105, que encontramos um texto (“As mulheres na 

França revolucionária”) explícito sobre a participação da mulher no movimento, 

                                            
49 VOVELE, Michel. A Revolução Francesa explicada a minha neta. São Paulo: Editora UNESP, 2007. 
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incluindo a citação da obra de Olympe de Gouges com sua “Declaração dos direitos da 

Mulher e da Cidadã” de 1791. Esse pequeno texto ainda esclarece que, apesar da 

importância participativa da mulher francesa no século XVIII, a opressão e a destituição 

de direitos mais amplos à mulher permaneceram. 

Na página 96, tratando do Tema 2 “A Independência dos Estados Unidos” há uma 

constatação clara e inegável: “...,Entretanto...as mulheres conquistaram o direito ao voto 

apenas no século XX.” 

Mais adiante, na página 101, tratando do Tema 4 (“Revolução Francesa”), temos 

uma referência clara da precedência do direito do homem em relação ao direito da 

mulher...” A Assembleia legislativa foi dissolvida e novas eleições foram realizadas, com 

base no sufrágio universal masculino.” Vemos aqui uma ótima questão para indagar: que 

sufrágio universal seria o masculino? Qual seria o conceito de Universal utilizado? Na 

página 102 há referência ao mesmo termo “Sufrágio Universal Masculino”, acreditamos 

que a intenção seria demarcar a incoerência da luta por Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade uma vez que se mantinham desigualdades relativas às mulheres, aos 

escravos e a outros indivíduos que não se enquadrassem no modelo de cidadão descrito 

pelos “donos” do poder. 

Chegando ao final da unidade, já na página 111, deparamo-nos com um texto cujo 

título é “As mulheres-soldados”, de Tânia Machado Morin e outro de Michelet (1989, p. 

255), juntamente com uma proposta de atividade de análise sobre a ideia dos autores sobre 

a participação feminina na Revolução Francesa. 

Assim, podemos concluir que o exemplar do livro didático de História para o 8º 

ano do Projeto Araribá, que participa do PNLD 2017/2018/2019, se mostra com 

características um tanto mais abrangentes, em relação aos demais livros didáticos aqui 

analisados, no que concerne às discussões sobre questões sociais e de gênero, 

especialmente sobre a questão da mulher, que é o foco deste trabalho monográfico e se 

apresenta a intenção de trazer à discussão, também através da análise de documentos 

textuais ou iconográficos, o modo de pensamento passado e presente acerca da 

posição/participação da mulher nos processos históricos. 

Apesar da obra apresentar um material mais rico que outras obras aqui analisadas, 

acreditamos que há espaço para um esforço maior no sentido de distribuir as discussões 

acerca da mulher e sua importância social no corpo das unidades, visto que, apresentando 

os textos geradores de discussão, apenas no final da Unidade pode, mesmo que 

involuntariamente, relegar a questão a uma certa marginalidade. 
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3.2.3 - LIVRO III: História em documento – imagem e texto – Edição renovada. 

Referência: RODRIGUES, Joelza Ester Domingues. Coleção História em Documento 

– Imagem e Texto. São Paulo: FTD, 2009, em 4 volumes, destinados ao ensino 

fundamental. 

 

• Tipo de Documento Analisado: 

Trata-se de Livro didático, tratado aqui como Documento fonte de pesquisa, 

originado em São Paulo no ano de 2009, sendo esta a sua 1ª edição a cargo da Editora 

FTD. Essa obra não foi contemplada no PNLD vigente. 

À primeira vista podemos notar que o documento analisado apresenta em sua capa 

um documento imagético, reproduzindo em fotografia a escultura “O Triunfo de 

Napoleão em 1810”, de Jean-Pierre Cortot, Arco do Triunfo, 1836, Paris, França. 

O material usado na construção da capa é de boa qualidade e impermeável, o que 

consequentemente, irá prolongar o tempo de duração deste documento. 

A autora da obra, Joelza Ester Domingues Rodrigues, é Licenciada em História 

pela Faculdade de Educação – USP, Bacharel em História pela FFLCH-USP e Mestre em 

História pela PUC-SP. Lecionou nos colégios Marista Arquidiocesano e Santa Cruz, 

ambos em São Paulo, capital, e também nos cursinhos pré-vestibulares Objetivo e 

Intergraus. É, também, autora das coleções didáticas “História em Documento” e “Projeto 

Athos-História”, ambas pela editora FTD50. 

A autora parece estar inserida no contexto da sociedade da comunicação que 

vivemos neste início de século XXI. Ela tem canais de acesso ao mundo virtual como 

blog e rede social, procurando atender as exigências dinâmicas do público alvo de suas 

publicações didáticas, explicitando o entendimento de que a educação encontra-se em um 

continuo processo de transformação e, portanto, procura dar às suas publicações uma 

visão contemporânea, com características de fácil assimilação, tentando encantar o aluno 

desde o primeiro momento, graças a sua riqueza em fatos escritos, ilustrações, sugestões 

externas de aprendizagem (sugestões de leituras, vídeos e sites ao final do capítulo) e 

atividades criativas. 

 

 

                                            
50 Informações obtidas em http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester 

Domingues. 
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• Organização do Livro Didático Analisado 

Este livro didático está organizado em cinco Unidades, subdivididas em 19 

Capítulos distribuídos em 288 páginas. A Unidade I inicia-se pelo assunto “A Queda do 

Antigo Regime” até chegarmos à Unidade V que finaliza pelo assunto “Brasil, Uma 

Nação em Construção”. 

Como nas demais análises, não avaliaremos a totalidade desta obra, pois nosso 

recorte se ocupa do que se convencionou chamar de “Iluminismo”, investigando onde, 

como e/ou por que aparece ou não a figura da Mulher neste contexto, motivo pelo qual 

nos debruçaremos no capítulo 2 da Unidade I, que se inicia na página 22, se estendendo 

até a página 33, tendo como Título “QUEM CONTESTOU O ANTIGO REGIME NO 

SÉCULO XVIII?”. 

 

● Conteúdo 

A autora apresenta uma visão francesa do movimento iluminista como uma 

resposta à opressão imposta, principalmente, aos burgueses e ao povo europeu pela 

nobreza e pelo clero Europeu do século XVIII e anteriores. O iluminismo é tido como as 

“luzes” da Razão e do espírito crítico, trazidas por diversos pensadores como Voltaire, de 

quem a autora traz um texto alegórico onde a Razão e a Verdade são mulheres, mãe e 

filha, que se escondem por longo tempo aguardando o momento em que os homens, 

enfim, se abrissem para admitir a “Luz”, que finalmente se faz no século XVIII. 

Aqui, com alguma boa vontade, podemos inferir uma alusão às virtudes femininas 

em contraposição a um mundo masculino, injusto, duro e ignorante. 

Ao analisar os assuntos contidos neste capítulo, podemos identificar escolhas 

feitas pela história cronológica com uma narrativa eurocêntrica, masculina, apesar de 

escrita por uma mulher. Fazendo citações de filósofos do gênero masculino e suas 

importantes, e não questionadas, contribuições ao mundo moderno, a autora ignora quase 

por completo a atuação, também importante, de muitas mulheres pensadoras e 

questionadoras da realidade daquele século. 

Nem mesmo na página 25 é feito um questionamento claro a respeito da presença 

feminina nestes círculos, como parte do exercício proposto, mesmo havendo a 

apresentação da obra “Salão de Madame Geoffrin”, de Gabriel Lemonnier, 1755, que 

retrata uma das muitas reuniões sociais onde filósofos e poetas apresentavam suas obras, 

descobertas e teorias científicas. 
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Há, na página 28, uma nota lateral que exemplifica alguns déspotas esclarecidos, 

dentre eles Catarina II da Rússia, mas por se tratar de uma figura da nobreza não se insere 

no contexto deste trabalho que busca investigar a alusão à presença de mulheres no 

movimento iluminista. 

Chegando a página 32, encontramos um texto intitulado “A fé na ciência e na 

razão”, onde identificamos a primeira alusão direta a presença de mulheres nos meios 

iluministas, porém as cita como “mulheres da nobreza e da burguesia” e “damas da 

sociedade” e as coloca como consumidoras de informação e não como protagonistas do 

conhecimento. 

Em todo o capítulo, não há referência substancial sobre a atuação efetiva e ativa 

de mulheres no processo iluminista, apesar de haver uma vasta produção acadêmica que 

aponta nesse sentido. 

O livro didático é um instrumento de auxílio do docente em aulas de qualquer 

nível, sendo frequentemente utilizado pelos professores em todos os níveis de ensino da 

educação básica. Estes instrumentos didáticos podem facilitar a maneira com que os 

conteúdos programáticos são transmitidos, possibilitando o acesso aos conteúdos 

ministrados de forma mais clara e acessível. Contudo, é preciso que estes tenham seus 

conteúdos abordados de forma clara, objetiva e ampla, denotando uma preocupação com 

a formação integral dos alunos. 

Desta forma, não posso deixar de criticar uma visão quase monopolista a respeito 

da produção intelectual no século XVIII feita por homens, ignorando por completo a 

participação ativa de muitas mulheres para a construção do que hoje temos no rol dos 

conhecimentos científicos, o que nos faz recusar a adoção desta obra como auxiliar do 

trabalho docente. 

 

 

3.2.4 - LIVRO IV: Piatã: História 8º ano - Manual do Professor 

Referência: RIBEIRO, Vanise; ANASTASIA, Carla Maria Junho.  Piatã: História – 8º 

ano. Curitiba: Positivo, 2015, em 04 volumes, destinados ao ensino fundamental anos 

finais. 
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• Tipo de Documento Analisado: 

Trata-se de Livro didático, tratado aqui como Documento fonte de pesquisa, 

originado em Curitiba no ano de 2015, com 1ª edição publicado pela Editora Positivo. Na 

verdade, esta obra é uma espécie de revisão da coleção Encontros com a História, que 

teve sua 3ª edição em 2012, com algumas adequações à realidade atual e algum acréscimo 

em termos de ilustração e revisão textual. No atual PNLD essa obra está listada em 10º 

lugar no ranking das coleções mais distribuídas para o ano letivo de 2017.51 

A capa do livro nos traz uma alusão ao elemento indígena como sugere, também, 

o título da coleção52. O material usado na construção da capa é de boa qualidade e 

impermeável, o que consequentemente, irá prolongar o tempo de duração deste 

documento. 

Vanise Ribeiro, coautora da obra, é Pós-graduada em História do Brasil e 

professora das redes pública e particular há 25 anos. Atualmente leciona na rede 

municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais.53 

Carla Maria Junho Anastasia, também coautora da obra em questão, possui 

graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(1977), mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (1982), 

doutorado em Ciências Sociais (Ciência Política e Sociologia) pelo Instituto Universitário 

de Pesquisas do Rio de Janeiro (1990) e Pós-Doutorado pela Universidade de São Paulo, 

USP, em Ciências Humanas (2013). Atualmente pertence ao Conselho Editorial das 

Revistas - Caminhos da História UNIMONTES e Politéia (Vitória da Conquista). Foi 

bolsista de produtividade do CNPq entre 2001 e 2007; 2009-2013. É professora titular em 

História do Brasil na UFMG aposentada. Foi pesquisadora-visitante com bolsa da 

FAPEMIG na UNIMONTES entre março e agosto de 2008. Atualmente é professora 

colaboradora do programa de Pós-Graduação em História da UFMG e professora do 

Mestrado em História da UNIMONTES/MG. Tem experiência na área de História e 

Política, com ênfase em História do Brasil Colônia e Brasil Contemporâneo, atuando 

                                            
51 Ver notas 33 e 34. 
52 Piatã -  nome masculino de origem indígena. Surge do tupi e seu significado “pé duro” resulta da junção 

dos termos py, que significa “pé”, e atã, que significa “duro”. Há fontes, no entanto, que indicam que o 

elemento py tenha o significado de pedra, ou seja, “pedra dura”. Por extensão, o nome tem o sentido de 

“homem forte”. Informação obtida em https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/piata/, acessado em 

29/08/2017 
53 Não encontramos informações mais detalhadas a respeito desta autora, o descrito acima foi transcrito da 

apresentação do volume em estudo. 
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principalmente nos seguintes temas: minas setecentistas, violência, sertão e formação 

política brasileira.54 

Sobre a autora Vanise Ribeiro, não encontrei informações suficientes que 

embasassem uma opinião clara a respeito de sua trajetória. 

Já sobre a autora Carla Maria Junho Anastasia, encontrei um vasto currículo Lattes 

que denota sua preocupação com a formação acadêmica e produção intelectual.  

 

• Organização do Livro Didático Analisado 

Este livro didático está organizado em 04 Unidades, subdivididas em 12 capítulos 

distribuídos em 224 páginas e um caderno de apoio pedagógico com informações e 

subsídios ao professor. O capítulo1 inicia-se a pelo tema “Um mundo em transição” até 

chegarmos à Unidade 4 que finaliza pelo capítulo 12 “O Brasil da Belle Époque”. 

A análise deste documento refere-se ao capítulo 4, da Unidade 2, se inicia na 

página 62 e termina na página 82, tendo como Título “O SÉCULO DAS LUZES e os 

ideias de liberdade”. 

 

● Conteúdo 

As autoras iniciam o estudo do tema com uma breve recapitulação do tema 

anterior, contextualizando o tema “O Século das Luzes” e o apresenta, também numa 

visão francesa, como um movimento de resposta à opressão imposta, principalmente, aos 

burgueses e ao povo pela nobreza e pelo clero Europeus do século XVIII e anteriores. A 

questão das “luzes” da Razão e do espírito crítico, trazidas por diversos pensadores como 

Jonh Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau que resultaram em transformações 

inegáveis para o mundo ocidental, dando uma ênfase um pouco maior à construção do 

pensamento liberal. 

O livro didático oferece boas ilustrações e a diagramação permite uma dinâmica 

de leitura muito interessante na medida em que elucida possíveis dúvidas sobre 

significados de termos e conceitos utilizados como subsídio para entendimento do tema. 

Neste sentido, mesmo que não ocorra no corpo direto do conteúdo, há uma indicação de 

leitura complementar sobre a mulher iluminista, situada na página 269 do caderno de 

apoio pedagógico - CAP (“A mulher no pensamento filosófico do século XVIII.”, escrito 

                                            
54Informações coletadas do Lattes em 10/01/2017, disponível em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780807A6 
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por Georges Duby e Michele Perrot), que nos aponta para um pensamento machista a 

respeito da mulher e seu papel social. Papel este que primaria pela subserviência e pela 

incapacidade de se autogovernar. Esse texto vem acompanhado de uma sugestão de 

atividade para discussão sobre a realidade passada e presente acerca da situação da 

mulher, o que já nos tira do lugar comum aos demais livros didáticos onde essa discussão 

de gênero nem é mencionada.  

Apesar de destinar poucas páginas ao tema O século das Luzes e os ideais de 

liberdade, da página 62 até 82, o conceito geral da obra nos remete ao entendimento de 

processo histórico, onde nada ocorre dissociado de outros eventos, pensamentos ou 

movimentos. Sendo assim, o capítulo se desdobra por itens como “Ideais de Liberdade e 

Política”, que trata da parte filosófica das “Luzes”, “Revoluções Liberais Inglesas” e 

"Independência das Treze Colônias inglesas na América do Norte”, inserindo a Inglaterra 

e a América do Norte nesse contexto de mudanças políticas, sociais e econômicas, e a 

“Revolução Francesa” como o ápice das revoluções contestatórias do antigo regime 

estabelecido e defendido pelas parcelas minoritárias, porém dominantes da França e da 

Europa. É neste último item, “Revolução Francesa”, que encontramos referências mais 

evidentes (texto “Revolução Francesa e feminina” de Tânia Morin nas páginas 79 e 80)55 

da busca pela inserção das questões de gênero, da diferença social da mulher em relação 

ao homem e da importância da mulher nesse movimento como um todo. 

A reprodução de uma entrevista intitulada “Mulheres na Revolução”, concedida 

por Michelle Perrot a Angela Groppi, publicada no Livro A Revolução Francesa de 1989, 

pela Editora Três de São Paulo, foi suprimida já que constava na página 74 da coleção 

anterior. Já na página 82, foi mantida a proposta de atividade de análise de fragmentos de 

dois textos: a Declaração dos direitos do homem e do cidadão, aprovada na França em 

1789 pela Assembleia Nacional Constituinte, e a Declaração dos Direitos da Mulher e 

da Cidadã, escrita em Setembro de 1791, apesar de, novamente, não indicar a autoria de 

Olympe de Gouges. Essas indicações, bem como a sugestão de atividades já nos apontam 

para uma tentativa, ainda que pouco consistente, de inserção da mulher com participação 

ativa neste contexto e nesse processo de transformação sociopolítica do mundo ocidental 

a partir do século XVIII. 

                                            
55 No exemplar da coleção anterior, havia a reprodução de uma gravura na página 71 que representava a 

ação das mulheres das camadas populares no início da Revolução Francesa. A supressão dessa imagem 

deixa ainda mais pobre a representação das mulheres nesse contexto revolucionário. 
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A Coleção Piatã - História 8º ano do Ensino Fundamental, 1ª edição de Vanise 

Ribeiro e Carla Maria Junho Anastasia, se mostra com características um pouco menos 

abrangentes no que concerne às discussões sobre questões sociais e de gênero, 

especialmente sobre a questão da mulher que é o foco deste trabalho monográfico. 

A obra, como outras anteriormente analisadas, se apresenta com intenção de trazer 

à discussão, através da análise de documentos, o modo de pensamento passado e presente 

acerca da posição/participação da mulher nos processos históricos, porém ainda carece 

de maiores esforços para mostrar a mulher como sujeito que age e não como sujeito da 

ação. Com isso, podemos alcançar, ou ao menos tentar alcançar, a construção de uma 

sociedade menos injusta, opressora e violenta. Mas carece de maior profundidade e 

objetividade ao apresentar a mulher como sujeito integrante do processo histórico. 

 

3.2.5 - LIVRO V: Jornadas.hist - História 8º ano 

Referência: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist - História 8º ano. 2. 

ed.  São Paulo: Saraiva, 2012, em 04 volumes, destinados ao ensino fundamental anos 

finais. 

 

• Tipo de Documento Analisado: 

Trata-se de Livro didático, tratado aqui como Documento fonte de pesquisa, 

originado em São Paulo no ano de 2012, com 2ª edição publicada pela Editora Saraiva. 

No atual PNLD essa obra está listada em 14º lugar no ranking das coleções mais 

distribuídas para o ano letivo de 2017.56 

A capa do livro reproduz uma fotografia denominada Colheita de Café na Zona 

Rural de Cabo Verde, sul de Minas Gerais, de 2011, fato que pode nos remeter ao eixo 

temático do trabalho e da sua importância para as sociedades. O material usado na 

construção da capa é de boa qualidade e impermeável, o que consequentemente, irá 

prolongar o tempo de duração deste documento. 

Silvia Panazzo, coautora da coleção didática Jornadas História - 6º ao 9º ano -

Editora Saraiva. Coautora da coleção didática Navegando pela História - 6º ao 9º ano -

Editora Quinteto/FTD, coordenadora de História do Ensino Fundamental II no Colégio 

Visconde de Porto Seguro/Unidade Panamby (SP) (2001-2013), professora de História 

no Ensino Fundamental II e Ensino Médio na rede particular de ensino (SP) desde 1988, 

                                            
56 Ver notas 28 e 29. 
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palestrante do programa "Ponto de Encontro", promovido pela Editora Saraiva, para 

capacitação de professores de História da rede pública – 2013, palestrante do ciclo de 

formação de professores da rede pública promovido pela Editora FTD - 2001 a 2011. 

Integrante do ciclo de capacitação Formação do Professor Leitor, organizado pelo 

SINPRO(SP) - Out/ 2006, palestrante na Jornada das Licenciaturas do Centro 

Universitário Sant’Anna - Jun/ 2006, Integrante da mesa redonda “A globalização nas 

aulas de História e Geografia”, no ciclo Educação em Debate, promovido pela ABRALE 

na Livraria Cultura em Junho de 2005, docente adjunta no Programa de Ensino Reflexivo 

do Colégio Visconde de Porto Seguro em 2004, integrante da equipe de reorganização 

curricular do Ensino Médio no Colégio Pueri Domus - Projeto Domus Alpha, sob 

coordenação da prof.ª Drª Leila Iannone em 1997. Atualmente, também ocupa a 

presidência da ABRALE – Associação Brasileira dos autores de livros educativos.57 

Maria Luisa Vaz, também coautora da obra analisada, possui graduação em 

História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP (1986) e 

licenciatura plena pela Faculdade de Educação - USP (1986). É mestre em História Social 

pela Universidade de São Paulo (1995). Atua há 25 anos como professora de História 

para Ensino Fundamental, Médio e Superior. Tem experiência na área de Educação, com 

ênfase em Ensino-Aprendizagem, principalmente como autora de livros didáticos de 

História para o Ensino Fundamental II58, tendo a última atualização do currículo Lattes 

ocorrida em 11/2013. 

Não é possível proceder uma análise mais profunda sobre a atuação das autoras 

da obra, dadas as limitações de informação disponíveis. 

 

• Organização do Livro Didático Analisado 

Este livro didático está organizado em 08 Unidades, subdivididas em 18 seções 

distribuídas em 288 páginas e um Manual do professor com informações e subsídios ao 

trabalho docente. A Unidade 01 tem como título “Economia Mineradora” finalizando na 

unidade 08 com o título “República das Oligarquias”. 

                                            
57 Informações obtidas na rede social Linkedin disponível em https://www.linkedin.com/in/silvia-panazzo-

b3162239/ e na página eletrônica da ABRALE – Associação brasileira dos autores de livros educativos, 

disponível em http://www.abrale.com.br/diretoria-atual/, ambas acessadas em 30.08.2017. Não foram 

encontradas informações na Plataforma Lattes. 
58 Informações obtidas através do currículo Lattes disponível em http://lattes.cnpq.br/9858935991113458, 

acessado em 30.08.2017 
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A análise deste documento deter-se-á na Unidade 2, se inicia na página 44 e 

termina na página 89, tendo como título “Crise do Antigo Regime”. 

 

● Conteúdo 

As autoras iniciam o estudo da unidade com uma contextualização do momento 

de transformações ocorrido entre os séculos XVII e XVIII na Europa Ocidental e prepara 

as questões a serem estudadas na unidade. 

O texto discorre sobre as condições prévias que causaram as insatisfações de 

parcelas sociais com a situação política e econômica, gerando ascensão da burguesia 

como grupo social com poder de decisão, tanto na Inglaterra como na França, porém sem 

diferenciar os processos em cada sociedade, tempo e espaço. Segue pela análise dos 

processos de transformação citando os pensadores ingleses e franceses, bem como suas 

correntes de pensamento, sejam filosóficas ou econômicas, “que se destacaram” 

afirmando a “difusão dos ideais iluministas” sem, contudo, incluir algum nome feminino 

nesse processo. Apenas na página 74 é que há um único parágrafo fazendo referência à 

importância das mulheres, entretanto, sem desenvolver o tema ou instigar a curiosidade 

discente. Na página 82, há uma acanhada indicação de artigo sobre a revolução francesa 

e o feminismo publicado na Revista de História, com endereço digital a ser acessado. 

Quanto às imagens reproduzidas há uma escassez de possibilidades de análise. 

São oferecidas apenas duas: uma na página 70, retratando as mulheres populares rumo a 

Versalles, porém sem uma legenda mais completa; outra na página 78, com uma figura 

feminina representando o mês germinal do calendário republicano francês.  

A unidade segue sua exposição do tema, trazendo os reflexos dos ideais 

iluministas no Brasil e sugere uma atividade de análise dos direitos dos cidadãos 

brasileiros na atualidade. As atividades se mostram muito menos instigantes e 

incentivadoras do que o desejável de uma obra feita para utilização de um público 

conectado com o mundo através da internet e redes sociais. 

Ou seja, a obra nos oferece uma representação insipiente da mulher 

contemporânea ao processo iluminista na Europa, não trazendo para seu contexto as 

pesquisas atuais sobre o tema, mantendo a exposição tradicionalmente difundida sobre 

um Iluminismo feito por homens e para homens. 
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3.2.6 - Conclusão das análises dos livros didáticos  

A maioria dos livros didáticos analisados neste trabalho já contempla a história 

das mulheres e sua participação no processo iluminista, porém encontramos uma 

deficiência quanto à inserção da mulher como sujeito histórico com participação natural 

já que ela coexiste com o homem desde o surgimento da espécie humana. Percebemos 

que a mulher ainda é citada pontualmente, não ocupando espaço concomitante ao homem, 

aparecendo à parte do conteúdo das unidades e capítulos que são construídos 

tradicionalmente apontando nomes masculinos como “os mais importantes filósofos e 

pensadores” do período enquanto as figuras femininas são algo exótico e incomum, 

chamando a atenção por sua singularidade. 

Como estudamos e argumentamos ao longo de nosso texto, as mulheres eram tão 

profícuas quanto os homens em experimentos e observações científicas nas mais diversas 

áreas como química, física, medicina, matemática, geologia entre tantas outras e, muitas 

vezes, foram até pioneiras nos processos, nas observações e no catalogar dos resultados 

obtidos. Tais feitos foram, com o passar do tempo, encobertos ou englobados pelos 

homens na medida em que a ciência se tornou um campo de disputas de poder e a cultura 

da submissão feminina fortaleceu-se nas sociedades ocidentais. 

Assim, vislumbramos uma oportunidade de ampliação da visibilidade dada as 

mulheres e suas participações no mundo científico e intelectual, oportunizando a elevação 

da autoestima de estudantes mulheres e encorajando-as, cada vez mais, a enveredarem 

pelos caminhos das ciências além de oportunizar uma alteração de visão em relação às 

mulheres por parte dos alunos homens, que pode contribuir para a construção de uma 

convivência mais respeitosa entre os gêneros. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUINDO COM AS POSSIBILIDADES EM SALA DE 

AULA. 

 

No dia a dia, a rotina e a cobrança sobre "dar o conteúdo" tende a massificar e 

automatizar o trabalho de professoras e professores. Mas, trabalhar a história das 

mulheres em sala de aula requer, não "apenas" olhar os conteúdos sob novas perspectivas 

a fim de identificar a presença da mulher no contexto social de qualquer tempo histórico 

mas, também, assumir a inserção de conteúdos de história das mulheres como escolha 

política e ideológica. Essa mudança de postura acompanha a consciência da autonomia 

profissional e intelectual dos profissionais de ensino.  

A participação feminina deveria ser óbvia, mas não é, conforme os textos 

debatidos neste trabalho, e essa constatação vem com estudos mais aprofundados sobre o 

tema. A invisibilidade feminina acaba se fixando através dos discursos tradicionalmente 

repetidos, os quais exaltam os "heróis" ou os "homens proeminentes" de cada conteúdo 

obrigatório trabalhado em sala de aula. A alteração dessa realidade deve ser um dos 

objetivos dos planejamentos das aulas de professores e professoras que desejam, ao 

menos, atender ao disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN´s, que afirmam 

a necessidade de combater as desigualdades sociais através da construção da ideia de 

cidadania plena entre os discentes. (BRASIL, 1988) 

A atual proposta da Base Nacional Comum Curricular – BNCC59, elaborada pelo 

MEC apresenta uma tímida contribuição para a inserção dos estudos de história das 

mulheres no programa do ensino fundamental – anos finais. Ao analisarmos o texto da 

BNCC identificamos um certo descompasso entre a proposta teórica e o quadro de 

Unidades Temáticas, Objetos do Conhecimento e Habilidades proposto. Na justificativa 

teórica encontramos as seguintes proposições:  

 
[...] Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma 

como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações 

sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações 

sociais. [...] Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, 

as questões de gênero e as abordagens relacionadas à história dos povos 

indígenas e africanos. (BRASIL, 2017. p. 395, 399). 
 

 

Mas as questões de gênero e da história das mulheres são contempladas, apenas, 

em duas oportunidades: uma no 6º ano e outra no 9º ano do ensino fundamental, ou seja, 

                                            
59 Ver texto da 3ª versão da BNCC em < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ > 
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não há uma continuidade no estudo destas temáticas, salvo se a professora ou o professor 

inserirem no curso das unidades, porém, não havendo uma proposição clara e formal, o 

trabalho com estas questões pode esvanecer, perdendo-se no universo dos conteúdos a 

serem ministrados. 

Ao planejar as aulas, podemos indagar sobre onde e/ou como aparece a mulher: 

se não aparece, qual o motivo? E, por fim, como posso alterar essa realidade? Por 

exemplo, ao trabalhar o conteúdo do Iluminismo no 8º ano do ensino fundamental, 

analisamos alguns livros didáticos60 utilizados em redes de ensino pública e privada, 

trazidos como suporte às aulas e constatamos que a maioria já faz referência à mulher, 

mas o faz de maneira superficial, sem maiores indicações de sua atuação ativa nos 

processos da “ilustração”. Assim, propomos levar essas reflexões para a sala de aula, a 

fim de verificar se os alunos tem a mesma percepção.   

Partindo dessa lacuna, é possível iniciar uma proposta de pesquisa sobre a 

existência de "mulheres iluministas" que tenham se destacado em seus campos de 

conhecimento. Alguns nomes aparecerão (lady Mary Wortley Montagu, Mary 

Wollstonecraft, Olympe de Gouges, entre outras) evidenciando os estudos acadêmicos já 

feitos sobre o tema e interligando a pesquisa ao ensino, a fim de oxigenar o conteúdo 

tradicionalmente apresentado nas salas de aula. 

Outros materiais em suportes variados podem ser utilizados (filmes sobre o 

período, reproduções de pinturas da época) como meios de interação e análise das 

imagens e seus significados, mas com cuidados prévios de contextualização e adequação 

à proposta da aula e da faixa etária dos estudantes em questão. 

Se a professora ou o professor optarem por trabalhar, por exemplo, a “Era Vargas” 

é possível propor uma análise de letra da música “Ai que saudades da Amélia”, composta 

em 1941 por Mário Lago (Letra) e Ataulfo Alves (Melodia) que exalta a subalternidade 

de Amélia dizendo: “Amélia não tinha a menor vaidade / 

Amélia que era a mulher de verdade” em contraposição a outra música, desta vez, uma 

música atual a qual as alunas e os alunos tenham maior empatia e conhecimento, como 

                                            
60 Analisei os capítulos que tratam de Iluminismo dos seguintes livros didáticos do 8º ano do Ensino 

Fundamental: História, Sociedade e Cidadania - Alfredo Boulos Júnior (Editora FTD; História em 

Documento – Imagem e Texto – Joelza Ester Domingues Rodrigues (Editora FTD); Piatã - História – 

Vanise Ribeiro e Carla Maria Junho Anastasia (Editora Positivo); Projeto Araribá – História – Obra coletiva 

produzida pela editora Moderna e Jornadas. Hist - Maria Luisa Vaz e Silvia Panazzo - Editora Saraiva. 
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por exemplo, “O Show das poderosas” (Anita) que sentencia: “Meu exército é pesado, e 

a gente tem poder / Ameaça coisas do tipo: Você!”.  

Ginzburg (2014) demonstra em seu artigo que a recorrência de determinadas 

imagens trazem consigo “fórmulas emocionais”, traduzindo emoções, sentimentos que 

são “herdados” de geração para geração. São imagens elaboradas, inventadas, criadas 

para manter determinado poder sobre coisas, pessoas ou situações. Essa manutenção de 

poder se dá, por exemplo, quando se reproduz imagens sobre o “fazer da mulher” e o 

“fazer do Homem” que reafirmam os papéis sociais culturalmente determinados e que 

impõem modos de agir e pensar como se fossem inerentes ao gênero ao qual se pertença. 

O historiador e escritor de best-sellers sobre inteligência emocional e suas formas 

de gerenciamento, Gladwell (2005), corrobora com o pensamento de Ginzburg sobre a 

possibilidade de reinscrever nossas impressões sobre a mulher e sua história ao afirmar 

que “Nossas primeiras impressões são geradas por nossas experiências e nosso ambiente, 

o que significa que podemos mudar nossas primeiras impressões [...] mudando as 

experiências que compõem aquelas impressões.” (Gladwell, 2005, p. 68)  

Analisar os contextos, perceber que os discursos de homens sobre mulheres 

diferem, ou podem diferir, dos discursos de mulheres sobre elas mesmas, pesquisar 

imagens de mulheres em diversas temporalidades e analisá-las permite a construção de 

uma identidade na qual, alunos e alunas, se reconheçam ou não e sobre a qual possam 

expressar suas ideias a respeito do papel esperado e do papel efetivo que a mulher tem no 

mundo em que elas e eles vivem. 

Na rede de informações fornecidas pela internet há inúmeros sites e portais que 

podem subsidiar o trabalho do professor. Além de sítios oficiais como o do IBGE61 – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, que deixam públicos os dados 

dos censos populacionais com recortes de gênero, etnia, classe social, formação escolar 

entre outros que podem contribuir para as propostas de aulas (inclusive há um material já 

direcionado ao ensino fundamental). Há sites como o do grupo de RAP Atitude 

Feminina62 que circula conteúdos voltados a questões sociais que afetam as mulheres 

como a violência social e doméstica, além de videoclipes de Rap´s que trabalham estas 

                                            
61 www.ibge.gov.br 
62 http://www.atitudefeminina.com.br/o-grupo-atitude-feminina. Grupo oriundo de São Sebastião/DF - 

Música e videoclipe utilizados em campanhas de ONG´s que abordam o combate à violência contra a 

mulher. Acessado em 21.05.2017. 
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questões, como “Rosas” que traça a trajetória de uma mulher que sofre violência 

doméstica e tem o mesmo fim que milhares de mulheres têm todos os dias: 

 

Hoje meu amor veio me visitar 

E trouxe rosas para me alegrar 

E com lágrimas pede pra eu voltar 

Hoje o perfume eu não sinto mais 

Meu amor já não me bate mais 

Infelizmente eu descanso em paz!63 

 

Há sites que trabalham o empoderamento feminino em diversas frentes, como: 

 

1) http://minasnerds.com.br/2016/11/08/7-sites-que-empoderam-mulheres-na-

ciencia/ - Um grupo iniciado a partir das redes sociais com intuito de agregar 

valor e informações de mulheres e para mulheres atuantes em diversos nichos 

sociais e profissionais, intentando proteger as participantes de ataques 

misóginos, machistas e de violências diversas. 

 

2) http://www.onumulheres.org.br/ - foi criada, em 2010, é um órgão da 

Organização das Nações Unidas -  ONU para unir, fortalecer e ampliar os 

esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres.  

 

 

3) http://www.mmcbrasil.com.br/site/node/44 - Página do Movimento das 

Mulheres Camponesas – MMC, que atua na luta pelos direitos da mulher do 

campo. 

 

4) http://feminismo.org.br/ - Página da Universidade Livre Feminista que tem 

como objetivo a congregação de trabalhos científicos em diversas áreas feitos 

e debatidos por mulheres. 

 

5) http://www.arquivonacional.gov.br/consulta-ao-acervo/bases-de-dados.html - 

base de dados do Arquivo Nacional de hospeda trabalhos científicos das mais 

variadas origens e assuntos, incluído acervo sobre a história das mulheres. 

  
 

Ainda há sites especializados em Ciência como o da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência - SBPC64 que tem uma publicação específica para divulgação do 

trabalho de mulheres cientistas.65 Ao longo desse trabalho citamos fontes diversas 

tratando do tema Mulher e Iluminismo que inclui o trabalho científico realizado por 

mulheres com o intuito de ajudar às professoras e aos professores a subsidiar suas aulas 

                                            
63 “Rosas” (2006) -  Atitude Feminina 
64 Ver http://portal.sbpcnet.org.br/ 
65 Ver http://www.cienciaemulher.org.br/ 
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de maneira mais equânime quanto aos gêneros, sem menosprezar a importância da 

atuação de uma ou de outro. 

Dependendo dos objetivos traçados pela professora ou pelo professor, é possível 

trabalhar temas como a construção da cidadania através das lutas sociais, mas é necessário 

cuidado para não generalizar, por exemplo, que todas as mulheres do período iluminista 

lutavam para se verem reconhecidas como sujeitos autônomos. Ou que todos os homens 

iluministas pensavam a mulher como ser intelectualmente inferior. É possível e 

necessário um recorte de classe a fim de esclarecer que as mulheres que conseguiam 

projetar-se na luta feminina eram, na maioria dos casos, mulheres privilegiadas social e 

economicamente, mulheres que tiveram acesso ao letramento, a obras dos pensadores 

anteriores e contemporâneos seus e, por isso, tinham ferramentas para a crítica intelectual. 

Vale lembrar que uma maioria esmagadora da população dos séculos XVII e XVIII, não 

só mulheres, era analfabeta e trabalhava para sobrevivência sob regimes muito duros de 

exploração. Essa diferenciação social é importante para que, ao invés de desconstruirmos 

estereótipos não acabemos por reforçá-los. 

Nos anexos a esse trabalho, incluiremos um plano de aula que exemplifica uma 

das possibilidades de aplicação dos estudos feitos por nós66. 

  

                                            
66 Ver Apêndice A 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o papel das professoras e professores como agentes de mudanças 

sociais, agentes capazes de incidir como mediadores ativos no processo de construção 

histórica juntamente com os alunos, e a partir deles e de suas experiências, acreditamos 

ser possível atingir problemas enraizados no convívio social, como, por exemplo, a 

violência contra as mulheres.  

É no trabalho docente e discente, diário, nas trocas de experiências, de 

informações, que as cidadãs e os cidadãos são formados para o exercício pleno da 

cidadania, que pressupõe respeito aos direitos e deveres de todos, sem diferenciações de 

sexo ou gênero, etnia, religião, mas com capacidade crítica para identificar possível 

necessidade de intervenção a fim de equilibrar as diferenças reais existentes entre os 

indivíduos e que, sem observação crítica, podem resultar em aumento da injustiça social, 

reforçando estereótipos dominantes. 

Considerando o uso político da disciplina escolar História ao longo do tempo, 

desde a sua criação e implementação nos currículos escolares, passando pelas 

reformulações das leis de diretrizes e bases, onde, segundo Bittencourt (2005, 2011) 

restam claras as interferências do Estado nos rumos do ensino de história com fins de 

controle da formação popular conforme seus projetos de governo ou, mais, projetos de 

Nação, é preciso que os profissionais de ensino tenham consciência de seu papel e da 

necessidade de entender a  autonomia profissional (CONTRERAS, 2012) como um dos 

pilares da defesa do seu campo de atuação. Tal defesa será possível se os docentes 

mantiverem sua formação continuada, atrelando pesquisa e docência a fim de levar aos 

estudantes do ensino básico novas perspectivas históricas, novos olhares sobre os 

conteúdos e suas apresentações, seja nos livros didáticos ou nas mídias disponíveis para 

pesquisa. 

Sendo assim, a tarefa como professoras e professores, especificamente de 

História, deve se dar no campo do Ensino utilizando as ferramentas que temos: a pesquisa 

com métodos elaborados para atingir os objetivos claramente propostos aos estudantes, 

de forma que eles sintam-se parte integrante do processo histórico e como agentes de 

mudança da sua própria história. 

Entendo que a luta não está no fim, pois garantir à mulher uma posição social de 

igualdade diante dos homens requer muitas frentes de combate: nas famílias, educando 

meninos e meninas para compreender a igual importância de homens e mulheres para a 



77 
 

 

sua manutenção, desconstruindo as noções de “coisa de homem ou coisa de mulher”; nas 

escolas, apresentando e intermediando as “memórias individuais e coletivas” para a 

construção de identidades que reconheçam o outro como participante efetivo do processo 

histórico, sem diminuir ou desprezar, apenas compreender as diferenças e atuar a partir 

delas para que a condição de cidadania plena se instale nos demais campos da vida 

humana. Escola e academia precisam interligar suas produções para que os avanços de 

ambas contribuam nessa empreitada. 

Assim, creio na função mediadora da escola e da História para que, oferecendo 

elementos de análise da sociedade, possa contribuir para o alcance de uma sociedade de 

real bem estar, onde o respeito não precise ser exigido, obrigado, mas seja “naturalmente” 

vivenciado.  
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APÊNDICE A: PLANO DE AULA - 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

DURAÇÃO PREVISTA: 03 TEMPOS     

TEMA da UNIDADE: Iluminismo. 

TEMA da AULA: As mulheres e o Iluminismo. 

 

JUSTIFICATIVA:     

➢ Tomando por base a tese da Instrução integral de Bakunin, essa aula foi pensada 

como uma extensão das aulas sobre o período iluminista, como maneira de 

provocar uma reflexão sobre o atual papel da mulher na sociedade, partindo de um 

momento histórico onde a razão começa a pautar as ações sociopolíticas ocidentais.  

➢ Particularmente,  questiono o "silêncio" sobre a atuação da mulher nos diversos 

períodos históricos, especificamente no meio escolar,  uma vez que, no meio 

acadêmico,  essa voz já é ouvida, porém não alta o suficiente para que figure nos 

livros didáticos ou tenham espaço nos planos de aula da maioria dos professores e 

das professoras de História ou de qualquer outra disciplina,  levando-se em 

consideração que a vida é um todo impossível de fracionar sem que percamos a real 

noção da complexidade humana. 

➢ Para esta proposta, escolhi o filme A Duquesa (2008) que se passa na Inglaterra do 

século XVIII. Produção conjunta Anglo-americana que, também, contou com 

financiamento italiano. Dirigida pelo Inglês Saul Dibb, essa produção contou com 

elenco basicamente inglês e foi indicado a diversos prêmios em várias categorias, 

ganhando o prêmio de Melhor Figurino (Michael O’Connor) em três instituições: 

Oscar, Academia Britânica de Filmes e Satélite Awards. 

Seus Roteiro e Música foram assinados por dois profissionais respeitados e 

premiados, Jeffrey Hatches (Americano) e Rachel Portman (Britânica), 

respectivamente. 

Minha escolha se deu pela adequação da faixa etária indicativa do filme (14 anos) ao 

público alvo desta aula (8º ano do ensino fundamental), além de ser uma produção 

muito atenta aos detalhes da sociedade histórica a qual se propõe representar, 

lançando um olhar sobre a questão da subserviência sociocultural da mulher daquela 

sociedade, sem deixar de apontar comportamentos de resistência e tentativas de 

alteração da sua condição, mostrando mulheres capazes de analisar e influenciar a 

sociedade do ponto de vista político, além do cultural e comportamental. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL:   

➢ Contribuir para a construção da consciência histórica dos alunos, através da 

cognição histórica, a partir das experiências dos próprios alunos.  

 

CONCEITOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS: 

 

➢ Feminismo e Machismo  

➢ Sexo X Gênero 

➢ Movimentos sociais 

➢ Identidades  

➢ Poder, violência simbólica e violência real (Bordieu) 

➢ Herança revolucionária (Castoriadis)  
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➢ Auto instituição (Castoriadis) 

➢ Educação integral (Bakunin) 

➢ Consciência histórica 

 

 

 

CONTEÚDO 
➢ Iluminismo (pré-requisito) 

➢ A visão do homem iluminista sobre a mulher iluminista 

➢ A visão da mulher iluminista sobre ela mesma 

➢ As lutas sociais e as conquistas das mulheres no nosso tempo  

 

 

METODOLOGIA 

➢ Aula expositiva combinada com mídia fílmica, com apoio de arquivo Power 

point e proposição de questões e análise de um resumo do Filme “A Duquesa” 

(2008), obtido em <https://www.youtube.com/watch?v=oUnFxIi3fuw> 

 

➢ Trabalho de pesquisa em grupo e resposta a um questionário, feito previamente 

à aula, como subsidio para o debate. 

➢ Proposta de atividade: 

Pesquisar sobre mulheres iluministas: biografias, atuação política, etc. 

1- Responder : 

a) O que você percebe sobre a atuação das mulheres no período iluminista?  

b) Elas atuavam por quais motivos?  

c) Elas tinham auxílio ou apoio de alguém? Se tinham, quem as apoiava? 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações terão duas dimensões: Subjetiva (04 pontos) e Objetiva (06 pontos), tendo 

sido apresentadas à turma na aula inicial. 

 

➢ Subjetiva: As avaliações serão efetuadas mediante análise de comportamento (até 02 

pontos) e participação nas atividades propostas (até 02 pontos).  

➢ Objetiva: As avaliações serão efetuadas mediante trabalho individual ou em grupo, 

onde serão analisados itens de conformidade: 

a) Compreensão da proposta do trabalho (até 03 pontos) 

b) Compreensão do tema e da metodologia propostos (até 03 pontos) 

c) Aplicação dos conceitos trabalhados na Unidade (até 02 pontos) 

d) Forma de apresentação do trabalho: clareza e objetividade, elementos pré e pós 

textuais (Cabeçalho, bibliografia) (até 01 ponto) 
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ANEXO A: DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO DE 

1789 

 

Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, 

considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são 

as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, resolveram expor 

em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem, a fim de 

que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes 

lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres; a fim de que os actos do Poder 

legislativo e do Poder executivo, a instituição política, sejam por isso mais respeitados; 

a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e 

incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. 

Por consequência, a ASSEMBLEIA NACIONAL reconhece e declara, na presença e sob 

os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do Homem e do Cidadão: 

Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade comum. 

Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e 

a resistência à opressão. 

Artigo 3º- O princípio de toda a soberania reside essencialmente em a Nação. Nenhuma 

corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane 

expressamente. 

Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: 

assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que 

asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 

apenas podem ser determinados pela Lei. 

Artigo 5º- A Lei não proíbe senão as acções prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que 

não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. 

Artigo 6º- A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 

concorrer, pessoalmente ou através dos seus representantes, para a sua formação. Ela 

deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger quer a punir. Todos os cidadãos 

são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 

empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das 

suas virtudes e dos seus talentos. 
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Artigo 7º- Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados 

pela Lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, 

executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser castigados; mas qualquer 

cidadão convocado ou detido em virtude da Lei deve obedecer imediatamente, senão 

torna-se culpado de resistência. 

Artigo 8º- A Lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e 

ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes 

do delito e legalmente aplicada. 

Artigo 9º- Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa, deverá ser 

severamente reprimido pela Lei. 

Artigo 10º- Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões 

religiosas, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida 

pela Lei. 

Artigo 11º- A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos 

direitos do Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, 

respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na Lei. 

Artigo 12º- A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão carece de uma força pública; 

esta força é, pois, instituída para vantagem de todos, e não para utilidade particular 

daqueles a quem é confiada. 

Artigo 13º- Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é 

indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de 

acordo com as suas possibilidades. 

Artigo 14º- Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos seus 

representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de 

observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a colecta, a cobrança e a duração. 

Artigo 15º- A sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público pela sua 

administração. 

Artigo 16º- Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. 

Artigo 17º- Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode 

ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir 

evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização. 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA CIDADÃ 

          

Olympe de Gouges 

(Setembro de 1791) 

Este documento foi proposto à Assembleia Nacional da França, durante a 

Revolução Francesa (1789-1799). Marie Gouze (1748-1793), a autora, era filha de um 

açougueiro do Sul da França, e adotou o nome de Olympe de Gouges para assinar seus 

panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta, incluindo a escravidão, 

em que lutou para sua extirpação. Batalhadora, em 1791 ela propõe uma Declaração de 

Direitos da Mulher e da Cidadã para igualar-se à outra do homem, aprovada pela 

Assembleia Nacional. Girondina, ela se opõe abertamente a Robespierre e acaba por ser 

guilhotinada em 1793, condenada como contrarrevolucionária e denunciada como uma 

mulher "desnaturada". 

Preâmbulo 

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma 

assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos 

direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no 

governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados da mulher. Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os 

membros do corpo social seus direitos e seus deveres; que, para gozar de confiança, ao 

ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de 

homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, para serem 

fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das 

cidadãs devem sempre respeitar a constituição, os bons costumes e o bem estar geral. 

Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos 

sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença, e sob os auspícios do Ser 

Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã: 

Art. I - A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só 

podem ser baseadas no interesse comum. 

Art. II - O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis 

da mulher e do homem: Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, 

sobretudo, a resistência à opressão. 
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Art. III - O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da 

mulher e do homem: nenhum organismo, nenhum indivíduo, pode exercer autoridade que 

não provenha expressamente deles. 

Art. IV - A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros, 

assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua 

tirania do homem, deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão. 

Art. V - As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade: tudo 

aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas não podem ser impedidos e ninguém 

pode ser constrangido a fazer aquilo que elas não ordenam. 

Art. VI - A lei deve ser a expressão da vontade geral: todas as cidadãs e cidadãos devem 

concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação; ela deve ser 

igual para todos. 

Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei devem ser igualmente 

admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas 

capacidades e sem outra distinção a não ser suas virtudes e seus talentos. 

Art. VII - Dela não se exclui nenhuma mulher: esta é acusada, presa e detida nos casos 

estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. 

Art. VIII - A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias e 

ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada 

anteriormente ao delito e legalmente aplicada às mulheres. 

Art. IX - Sobre qualquer mulher declarada culpada a lei exerce todo o seu rigor. 

Art. X - Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio; a mulher 

tem o direito de subir ao patíbulo, deve ter também o de subir ao pódio desde que as suas 

manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. 

Art. XI - A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais 

preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação 

aos filhos. Toda cidadã pode, então, dizer livremente: sou a mãe de um filho seu", sem 

que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade; sob pena de responder pelo 

abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. 

Art. XII - É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã; essa 

garantia deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles às quais é assegurada. 

Art. XIII - Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as 

contribuições da mulher e do homem serão iguais; ela participa de todos os trabalhos 
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ingratos, de todas as fadigas, deve então participar também da distribuição dos postos, 

dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. 

Art. XIV - As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus 

representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela 

com a aceitação de uma divisão igual, não só nos bens, mas também na administração 

pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do imposto. 

Art. XV - O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo 

direito de pedir contas da sua administração a todo agente público. 

Art. XVI - Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a 

separação dos poderes determinada, não tem Constituição; a Constituição é nula se a 

maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. 

CONCLUSÃO 

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus 

direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de 

fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as 

nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve 

necessidade de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-

se injusto em relação à sua companheira. 

Formulário para um contrato social entre homem e mulher 

Nós, __________ e ________ movidos por nosso próprio desejo, unimo-nos por toda 

nossa vida e pela duração de nossas inclinações mútuas sob as seguintes condições: 

Pretendemos e queremos fazer nossa uma propriedade comum saudável, reservando o 

direito de dividi-la em favor de nossos filhos e daqueles por quem tenhamos um amor 

especial, mutuamente reconhecendo que nossos bens pertencem diretamente a nossos 

filhos, de não importa que leito eles provenham (legítimos ou não) e que todos, sem 

distinção, têm o direito de ter o nome dos pais e das mães que os reconhecerem, e nós 

impomos a nós mesmos a obrigação de subscrever a lei que pune qualquer rejeição de 

filhos do seu próprio sangue (recusando o reconhecimento do filho ilegítimo). Da mesma 

forma nós nos obrigamos, em caso de separação, a dividir nossa fortuna, igualmente, e 

de separar a porção que a lei designa para nossos filhos. Em caso de união perfeita, 

aquele que morrer primeiro deixa metade de sua propriedade em favor dos filhos; e se 

não tiver filhos, o sobrevivente herdará, por direito, a menos que o que morreu tenha 

disposto sobre sua metade da propriedade comum em favor de alguém que julgar 
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apropriado. Ela, então, deve defender seu contrato contra as inevitáveis objeções dos 

"hipócritas, pretensos modestos, do clero e todo e qualquer infernal grupo". 

 

Fonte: 

http://leaozinho.receita.fazenda.gov.br/biblioteca/estudantes/Textos/DireitosMulherCida

da.htm 

 

 


