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Resumo 

Essa pesquisa teve por objetivo analisar as imagens de 
Evolução Humana presentes nos livros didáticos de 
Biologia aprovados pelo PNLD sob uma visão CTS e de 
relações de gênero. Questionamos se as imagens 
ilustram adequadamente a evolução humana e, ainda, 
se não possuem aspectos de invisibilidade, 
discriminação e naturalização das relações de gênero. A 
análise foi pautada em discussões da epistemologia 
feminista e na proposta de leitura de imagem 
interdisciplinar. Os livros analisados trazem imagens que 
perpetuam padrões dualistas e que reproduzem a 
maneira de pensar androcêntrica presente 
historicamente no conhecimento de Evolução Humana. 

Introdução  

Na Evolução Humana ainda persistem padrões dualistas 
e binários, que reforçam a desigualdade entre gêneros, 
muitas vezes, colocando homem e mulher em extremos 
com comportamentos estereotipados a cada um, ou 
muitas vezes, trazendo a atenção apenas para o papel 
masculino. Nessa caracterização reafirmamos espaços 
naturalizados de homens e mulheres, reiteramos noções 
binárias, opostas e de valor desigual, fundadas em uma 
linearidade entre sexo e gênero (HEERDT, 2019). 
Pesquisas evidenciam que muitas/os professoras/es 
continuam a transmitir no seu ensino uma visão 
androcêntrica da ciência, o que perpetua uma visão 
machista no conhecimento que naturalizam a 
superioridade dos homens em relação as mulheres, seja 
por meio de um padrão androcêntrico de linguagem; 
naturalização de posições sociais sendo homem como 
caçador, mulher como consumidora, cuidadora dos 
filhos; uso dos padrões dualistas e binários ou pela falta 
de visibilidade das mulheres e de suas importantes 
atividades no processo evolutivo (OLIVEIRA, 2019). 
Essa análise das imagens do processo de Evolução 
Humana de livros didáticos de Biologia com enfoque na 
abordagem de gênero e suas representações, é capaz 
de relatar como essas representações são incluídas no 
ensino e na formação do pensamento idealizado da 
mulher na sociedade. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas as imagens dos livros didáticos de 
Biologia do terceiro ano do Ensino Médio, aprovados 
pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD) no ano de 2018. Para a análise das imagens 
nesta pesquisa foram utilizados e adaptados parâmetros 
de leitura de imagens propostos por Silva; Neves (2016) 
como também os utilizados por Schwengber (2014).  

Resultados e Discussão 

As imagens foram analisadas e classificadas em seis 
tópicos de acordo com suas representações: (1) Homens 
em uma relação de poder, proteção para com as 
mulheres: as imagens analisadas dentro desse tópico 
transmitem as relações de poder de forma machista, em 
que representam homens numa posição superior e as 
mulheres num papel de submissão; (2) Homens 
exercendo a caça: as imagens tratam a caça desígnio 
exclusivo dos homens; (3) Representação da evolução 
do homem e não da espécie humana: as imagens 
ignoram as diferentes características entre machos e 
fêmeas e tomam as características masculinas como 
universais para descrever a espécie; (4) Homens 
manipulando/construindo instrumentos: evidenciam o 
homem como sendo o redentor e único produtor de 
conhecimento; (5) Homens primitivos em sociedade: os 
homens sempre são destaque principal nas imagens, 
exercendo atividades essenciais a sobrevivência da 
espécie, seja pela caça, ou pela manipulação do fogo, já 
as poucas mulheres presentes sempre são retratadas ao 
fundo como seres frágeis, dependentes dos homens, 
cuja única função é dar a luz e cuidar dos filhos; (6) 
Evolução dos primatas em que a imagem do homem é 
preponderante.  

Conclusão  

As imagens analisadas oferecem o viés androcêntrico 
tradicional, perpetuando saberes genéricos das relações 
entre os gêneros, desfavorecendo as realizações e 
características das mulheres pré-históricas. 
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