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Apresentação

Ana Lúcia G. de Faria, no seu livro Ideologia no Livro 
Didático, analisou 35 títulos de livros da 2ª à 4ª séries de 
“Comunicação e Expressão”, “Estudos Sociais”, “Educação 
Moral e Cívica” do 1º grau; os títulos mais vendidos em 1977.

Partiu da análise de como as crianças da escola pública, 
de origem operária na sua maioria, e da escola particular, 
originárias da classe média ou alta, apreendem o conceito 
trabalho via o livro didático, numa análise de ideologia de 
livro didático inaugurada por Umberto Eco que encontrou 
vários seguidores na América Latina.

Aprendeu que as crianças da escola pública concebem 
o trabalho como instrumento de sobrevivência; acham que 
a criança só deve trabalhar após os 14 anos; os médicos 
ganham mais que o trabalhador comum por serem mais 
inteligentes; em suma, ter uma profissão, caderneta de 
poupança, conduz à riqueza; só preguiçoso pede esmola.

Para a criança da escola particular, o trabalho é mais um 
esporte: uns trabalham por dinheiro, outros por vontade; ela 
associa a condição de patrão à riqueza e à inteligência. Em-
bora o discurso da criança de origem operária ou burguesa 
seja igual, pois a ideologia dominante é sempre da classe 
dominante, como diz a Autora, a criança pobre realiza uma 
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“acomodação” de sua vivência, diferente da rica, através do 
discurso do “esforço pessoal”, do mérito.

Mostra a Autora que os livros didáticos concebem o traba-
lho de forma extra-histórica, não diferenciam o trabalho como 
valor de uso (nas comunidades primitivas) do trabalho como 
valor de troca (na sociedade atual). Supervalorizam o trabalho 
intelectual desvalorizando o manual. Daí sua pergunta: “um 
escultor faz trabalho manual ou intelectual?” (p. 65).

O livro didático atua como difusor de preconceitos. O índio 
é visto como “selvagem”, desconhecendo o “progresso”, “nu 
e enfeitado com cocares”; a mulher é valorizada enquanto 
mãe, doméstica, ou bordadeira, costureira, babá. Igualmente 
o caboclo brasileiro é desvalorizado, qualificado de “caipira” 
pejorativamente. Isso ocorre em muitos movimentos sindicais 
ou políticos onde o trabalhador comum, por não conhecer o 
“jargão” dos “chefes”, é visto como “massa atrasada”.

Que fazer’? Para a Autora, não se trata somente de 
mudar o livro didático, mas também o professor. Que ele 
use linguagem acessível ao aluno, leve-o à reflexão crítica, 
à pesquisa e à criatividade. Não há escola somente crítica 
ou reprodutora; a condição do professor desenvolver um 
ensino crítico se dá na medida em que ele reproduz, ao 
mesmo tempo, ideias e pessoas que ocupem papéis sociais. 
A maneira com que o farão depende da dinâmica da mu-
dança social e não de sua vontade subjetiva.

Em conclusão, é um livro de leitura obrigatória de es-
tudantes, professores e os interessados na dimensão social 
e política do ensino; nesse sentido, é insubstituível.

Maurício Tragtenberg
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Introdução

Preocupada com o processo de transformação social, 
pretendo conhecer melhor o papel da educação nesta so-
ciedade, na sociedade capitalista.

Por que Educação?

Estudar Educação é importante como estudar qualquer 
outro campo do conhecimento, qualquer prática social, 
desde que se leve em conta o processo global da sociedade. 
Este tipo de estudo permite antecipar. planejar uma ação, 
refletir a prática do educador e seu papel na transformação 
desta sociedade.

Educar é transmitir ideias, conhecimentos que através 
de uma prática podem transformar ou conservar a realidade. 
A educação, portanto, é mediação entre teoria e prática.

“A teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir 
para sua transformação, mas para isso tem que sair de si 
mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos 
que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transfor-
mação (...) uma teoria é prática na medida que materializa, 
através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação 
ideal de sua transformação” (Vasquez, 1968).
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Como vivemos numa sociedade dividida em duas 
classes antagônicas (a burguesia e o proletariado), pensar 
educação é pensar educação de classe. Como as ideias do-
minantes de uma época são as ideias da classe que domina 
a sociedade, na nossa sociedade são as ideias burguesas que 
dominam. Então, é a educação burguesa que domina e tem 
o papel de conservar a realidade para garantir sua domina-
ção. A educação na sociedade capitalista tem a escola como 
um dos instrumentos de sua dominação, cujo papel é o de 
reproduzir a sociedade burguesa, através da inculcação da 
sua ideologia e do credenciamento, que permite a hierarquia 
na produção, o que garante maior controle do processo pela 
classe dominante.

Assim, a escola como aí está, pouco colabora na luta do 
proletariado contra o dominador, na luta capital x trabalho: 
contradição principal da sociedade capitalista. A educação 
do proletariado enquanto classe não se dá na escola. A escola 
burguesa dá os instrumentos necessários para reprodução 
desta classe e como esta relação também é dialética, ao 
mesmo tempo que estes instrumentos contribuem para 
reproduzir a classe, eles também podem ser úteis na sua 
luta contra a burguesia.

Frente a estas colocações precisamos conhecer a nossa 
realidade e o papel que a educação aí desempenha. Lembrar 
que a realidade é dialética, que existe ação recíproca entre 
infra e superestrutura, que esta última, apesar de ser de-
terminada pela primeira, goza de uma autonomia relativa. 
Neste movimento devemos pensar educação e realidade. A 
escola poderia ser diferente do que ela é? Como atuar para 
a transformação da sociedade, dentro da escola? É possível? 
O que o proletariado espera da escola? O que é ensinado a 
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ele? Um estudo sobre a educação escolar do proletariado 
pode contribuir para sua luta? Como?

Tentando responder a estas questões, principalmente à 
última, já que a contradição principal na sociedade capitalis-
ta é capital x trabalho, já que o desenvolvimento do trabalho 
é a chave para entender o desenvolvimento do homem, já 
que a divisão do trabalho implica a divisão da sociedade em 
classes, considerei importante verificar como é ensinado o 
conceito de TRABALHO nas escolas. Para isso, será anali-
sado o livro didático que é um dos veículos utilizados pela 
escola para a transmissão da ideologia burguesa.

Foram encontrados alguns estudos sobre o conteúdo 
do livro didático no Brasil; no entanto, o tema Trabalho, não 
recebeu o destaque necessário enquanto um dos pólos da 
contradição principal da sociedade capitalista. Um destes 
estudos, por exemplo, fez referências apenas às profissões 
(Nosella, 1979). Alguns estudos estrangeiros (Mollo, 1970 
e Boggio e outros, 1973) ampliaram um pouco mais a dis-
cussão sobre o trabalho. No entanto, tanto aqueles, como 
estes, deram um tratamento ao tema diferente deste adota-
do por mim, apenas denunciando a ideologia burguesa no 
livro didático. Daí alguns deles dizerem que o livro didático 
mente, está desligado da realidade, é arcaico etc. (Nosella, 
1979; Rego [s.d.]; Mollo, 1970).

Para responder às inquietações apontadas será necessá-
rio adotar o materialismo histórico-dialético. O importante 
não é denunciar apenas, mas, partindo da teoria, conhecer 
a realidade e planejar uma ação.

Denunciar que o livro didático mente, traz implicações 
seríssimas: vamos fazer um livro que fale a verdade! Mas 
nasce uma pergunta: é possível?
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Sem negar a importância destes estudos sobre o livro 
didático que, enquanto denúncias, cumpriram seu papel, 
pretendo fazer um exercício do método e, pensando na 
transformação social, contribuir para o conhecimento da 
realidade onde nós educadores atuamos.

Procedimentos:

Sem dar tratamento estatístico foram analisados 35 
livros didáticos, de acordo com o quadro abaixo:

Disciplina Série

2ª 3ª 4ª Total

Comunicação e Expressão 6 6 6 18

Estudos Sociais 4 5 5 14

Educação Moral e Cívica 1 — 2 3

Total 11 11 13 35

Dentre as editoras mais expressivas no mercado da litera-
tura didática, indicadas pelo PLIDEF (Plano do Livro Didático 
do Ensino Fundamental) foram selecionadas as 6 que mais 
vendem livros didáticos para as séries e disciplinas de interesse.

Desta forma, o material empírico utilizado para este 
estudo representa 35 dos livros mais vendidos em 1977. Ven-
didos em livrarias ou pela própria editora, ou comprados pelo 
governo, este compra anualmente uma média de 20 milhões 
de livros didáticos para serem distribuídos para as chamadas 
escolas carentes (é o PLIDEF). O Instituto Nacional do Livro, 
coordenação do Livro Didático do Ministério da Educação e 
Cultura, indica os livros para coedição com o PLIDEF. Dos 
livros analisados, 19 fazem parte desta lista (cf. bibliografia).
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Foram analisados os livros didáticos da “escola primá-
ria”, as primeiras quatro séries do primeiro grau, pois dado 
o caráter seletivo da escola, é aí que se encontra maior 
contingente de alunos e alunas de todas as classes sociais.

No entanto, não foram analisados os livros didáticos da 
primeira série, pois sua preocupação maior é a alfabetização, 
e não foram analisados os livros de matemática e ciências 
já que o que interessava era o conceito de Trabalho e nada 
ou muito pouco seria encontrado sobre ele nos livros dessas 
disciplinas.

Para captar como o livro didático ensina o conceito de 
Trabalho, foram lidos todos os livros e separados todos os 
textos que de alguma forma tratavam do Trabalho: textos 
específicos sobre o tema ou estórias que contavam situa-
ções de trabalho. O roteiro que norteou a leitura dos livros 
e depois a análise propriamente dita está relacionado com 
o referencial teórico adotado: está baseado em como o 
trabalho é hoje na sociedade capitalista para que se possa 
verificar como esta realidade é explicada pelo livro.

Eis o roteiro de análise: 

O que é o trabalho?

• histórico

• aspecto positivo e negativo do trabalho

• caráter subjetivo e objetivo do trabalho

• instrumentos do trabalho

Para que se trabalha?

• produto do trabalho

• valor de uso, valor de troca — mercadoria

• apropriação do produto
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Quem trabalha?

• as classes sociais

• mulheres, crianças, velhos, negro, índio, estrangeiro

Divisão do trabalho 

• cooperação

• trabalho manual e trabalho intelectual

• trabalho doméstico

• educação e valor da força de trabalho

• campo e cidade

Além da análise dos livros didáticos, além de verificar 
como o TRABALHO é ensinado por eles, faz-se necessário 
verificar também como é visto o TRABALHO pelas crian-
ças que frequentam as escolas e aprendem nestes livros. 
Levando em consideração também este dado da realidade, 
o fato de apenas 35 livros terem sido analisados deixa de 
ter importância diante da totalidade dos livros publicados já 
que passa a ter relevância a comparação entre o conteúdo 
do livro didático e a percepção que as crianças fazem deste 
mesmo conteúdo.

Portanto, foram entrevistadas crianças de origem bur-
guesa e de origem operária sobre o tema Trabalho, (vide 
em anexo o roteiro da entrevista) a fim de posteriormente 
comparar a visão delas com a visão do livro didático e tentar 
alguma evidência sobre a eficiência deste recurso didático. 
Esta entrevista impôs-se como uma exigência metodológica 
já que não interessa apenas constatar a ideologia burguesa 
transmitida pela escola e pelo livro didático em particular. 
Para que se possa pensar em alternativas pedagógicas é 
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necessário conhecer a realidade onde se atua e o contato 
com as crianças será considerado o contato com a realidade.

Não foi feita uma análise quantitativa, nem generali-
zações a partir das entrevistas. Essas apenas propiciaram 
um melhor conhecimento de mais uma faceta da realidade.

Foi aplicado um questionário (vide anexo) em todas as 
crianças de uma classe da 4ª série do 1º Grau de uma escola 
pública e de uma escola particular da cidade de São Paulo. A 
busca destes dois tipos de escola deveu-se à maior facilidade 
de encontrar crianças de origem operária na primeira e de 
origem burguesa na segunda. A ênfase da análise dar-se-á 
sobre as classes sociais e não sobre o tipo de escola.

O questionário continha duas partes: identificação 
da criança e algumas perguntas sobre o tema Trabalho. A 
primeira parte deste instrumento serviu para escolher as 
crianças a serem entrevistadas (2 meninos e 2 meninas, 
filhos de pais burgueses e 2 meninos e 4 meninas, filhos de 
pais operários) e a segunda enriqueceu com mais exemplos 
a faceta da realidade pretendida.

Para as crianças entrevistadas da escola pública, o 
trabalho serve para viver. As crianças não devem trabalhar 
até os doze anos; depois devem, para não ficarem à toa. Os 
médicos ganham mais porque são mais inteligentes. Só os 
vaidosos querem ficar ricos. Os pretos também podem ficar 
ricos, apesar de o branco ter mais facilidade para arrumar 
emprego. Quem ganha menos é porque não trabalha direi-
to. Nem sempre com o trabalho dá para ficar rico, precisa 
trabalhar muito. Não fica rico quem não foi estudioso. O 
patrão é mais esperto, às vezes paga pouco, “é folgado” e pega 
todo o dinheiro para ele. Eles inventaram as profissões; às 
vezes, são ruins e obrigam o indivíduo ter uma determinada 
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profissão. Vagabundo é quem não trabalha. Rico não trabalha 
porque já ficou rico, mas não é vagabundo (agora podemos 
entender porque a criança burguesa não sabe explicar por 
que é feio ser preguiçoso).

A família não ensina nada, quem ensina é a escola (in-
teressante que para as crianças burguesas a escola ensina 
a profissão, mas é a mãe que ensina o comportamento, o 
estilo de vida burguês).

Todos podem ser ricos, desde que prestem bastante 
atenção na aula, para ter uma boa profissão, para trabalhar 
num bom emprego e ganhar bastante. Quem não tem boa 
profissão, para ficar rico precisa fazer hora extra, guardar 
dinheiro na caderneta de poupança. Quando foi perguntado 
se ela poderia ficar rica, disse:

“eu não, pois meu patrão me paga pouco. Tem outras pessoas 
que não podem ficar ricas porque gastam todo dinheiro no 
aluguel e com comida e não guardam dinheiro para quando 
precisarem”.

Pobre é quem pede esmola, preguiçoso. (Estas crianças 
não se consideram pobres.)

Para as crianças entrevistadas da escola particular, o 
trabalho é uma espécie de esporte, trabalha-se para si; uns 
trabalham por dinheiro, outros só por vontade; o trabalho da 
criança é o estudo. O melhor trabalho é o mais fácil. Lixeiro 
é um dos piores. Trabalho de mulher é mais leve, pois elas 
não têm muita experiência. Os mendigos não trabalham 
porque não sabem falar direito, não têm profissão, não sa-
bem fazer nada, bebem, mandam os filhos pedirem esmolas, 
não têm dinheiro para o filho estudar; se parassem de beber, 
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arrumariam emprego. Mesmo a mulher pobre trabalha: ela 
se mexe, faz força arrumando a casa e cuidando dos filhos. 
Uns não trabalham porque têm muita riqueza. Trabalha-se 
para o chefe, para sustentar a casa e para o progresso do 
país. O trabalho não deixa ficar muito rico. Alguns ganham 
pouco, têm que pagar aluguel, compram perfume, roupas, 
dão dinheiro para os parentes; por isso não conseguem ficar 
ricos. Patrão ganha mais que empregado. Há escolas que não 
aceitam preto, por isso tem mais branco rico do que preto 
rico. O patrão fica cada vez mais rico porque sabe guardar 
dinheiro, tem muitos negócios, vende carro etc., nem todos 
os empregados conseguem (sic) fazer negócios. É feio ser 
preguiçoso (mas não souberam dizer por quê). As pessoas 
querem ficar ricas pensando que a vida é mais fácil com 
dinheiro, pensando que vão “ficar o maioral”, mandar em 
tudo — mas tem gente rica que não manda em nada. Tem 
várias profissões porque cada uma serve para uma coisa. A 
escola e a mãe ensinam; brincando também se aprende. O 
patrão ensina o empregado, e a mãe ensina a se comportar. 
A escola ensina a ser inteligente, é a que mais ensina, é a 
que dá a profissão. Tem profissões que não precisam estudar; 
“qualquer um sabe mexer em uma máquina”; para recolher 
o lixo não precisa estudar.

Podemos notar nesta síntese do discurso das crianças da 
escola particular, o seu preconceito e até desprezo ao pobre 
e ao trabalho manual. O trabalho para elas só tem o aspecto 
positivo e, no fundo, é pobre quem quer ser, quem gasta 
muito dinheiro à toa. Ser rico, ser patrão e ser inteligente é 
quase a mesma coisa. Mas o dinheiro não é tudo, não com 
aquela visão cristã, mas, nem sempre, o dinheiro é poder e 
parece que as crianças já (querem) percebem isto.
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Apesar de a mãe ter um papel na educação, o mais des-
tacado para esta função foi a escola. Pobre não estuda, por 
isso é pobre. As boas profissões são ensinadas nas escolas.

A sua visão do mundo e seu estilo de vida coincidem. A 
vivência com a(s) empregada(s) doméstica(s) fundamentou 
muitas das respostas. Este é um trabalho inferior em relação 
àquele desenvolvido pelos seus pais.

O que fica evidente é que o discurso tanto das crian-
ças de origem burguesa quanto o discurso das crianças de 
origem operária é bastante parecido. Isto não é surpresa, 
na medida em que a ideologia burguesa é a dominante na 
nossa sociedade.

No entanto, a vivência das crianças é diferente e as 
crianças de origem operária, já desde pequenas, tentam 
acomodar a contradição realidade x discurso com justifica-
tivas individuais próprias do discurso liberal burguês — a 
ideologia do esforço pessoal.

“Se estudarmos muito, poderemos até ser professora mais 
tarde. Tem que prestar muita atenção na aula”; “se ela eco-
nomizasse poderia ficar rica”;

“com jeitinho encontra-se lugar para trabalhar”;

“o médico ganha mais porque é uma profissão muito boa, 
eles são inteligentes”;

“é melhor ser patrão (do que empregado). Hoje sou empre-
gado, depois, posso ser patrão e ter muitos empregados”;

“se a pessoa for humilde ela quer viver, não precisa ser rico”;

“quem não tem a profissão que gosta é porque não estudou”.

Será que o livro didático transmite exatamente esta 
visão e, portanto, estaria também ele contribuindo para o 
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discurso burguês das crianças? Mas, tanto a escola particu-
lar pesquisada, quanto muitas outras escolas frequentadas 
pelas crianças da burguesia, não adotam livro didático pelo 
menos nas primeiras séries do 1º Grau (primário). Por que 
será? O livro didático não lhes é necessário? Por que será 
que o discurso de ambas as crianças é igual e uma delas 
não precisou deste recurso? Enfim, qual é o papel do livro 
didático na inculcação da ideologia burguesa? Onde a vi-
vência diferente das crianças aparecerá? Qual será, então, 
o papel do professor para cada uma das classes sociais já 
que possuem uma vivência diferente?

Para responder a estas questões, será analisado na 
segunda parte o conteúdo do livro didático para verificar 
como a ideologia burguesa “vê” e transmite o conceito de 
trabalho, que depois será comparado à visão das crianças. 
Por fim, nas considerações finais, frente às constatações que 
vierem à tona através da análise, poder-se-á refletir sobre 
alternativas para o livro didático e refletir sobre o papel da 
educação na sociedade capitalista e da possibilidade de ela 
contribuir para a transformação desta sociedade.





 29

O “trabalho” no livro didático

“Tudo que temos é resultado do trabalho” (210, p. 31).1 
Resta agora saber: Trabalho de quem? Quem trabalha? Para 
que se trabalha? Em que tipo de sociedade?

O livro didático da 2ª, 3ª e 4ª séries do 1º Grau dedi-
ca-se muito ao tema trabalho. De forma mais explícita, os 
livros de Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica apre-
sentam capítulos inteiros sobre o assunto: falam dos tipos 
de trabalho, sua finalidade etc.

Já nos livros de Comunicação e Expressão, encontra-
mos poucos textos explicitamente sobre o Trabalho: este 
tema permeia muitas estórias que são dos mais diversos 
assuntos.

Dado o caráter genérico dos objetivos estabelecidos pela 
lei2 para o ensino destas disciplinas, acreditamos que todo 

1. Esta será a referência ao livro didático citado. O primeiro número refere-se 
ao livro (vide código de referência na bibliografia). e o segundo número refere-se 
à página de onde foi retirada a citação. Quando o primeiro algarismo do primeiro 
número for um, o livro é de Educação Moral e Cívica, quando for dois é de Estu-
dos Sociais e quando for três é de Comunicação e Expressão Os outros algarismos 
referem-se (arbitrariamente) a numeração dos livros de cada disciplina.

2. (Regulamento do Decreto-Lei n. 869, de 12.9.69 e Resoluriamente) à 
numeração dos livros de cada disciplina.
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e qualquer tema poderia ser enquadrado no currículo. No 
entanto, o Trabalho parece ser um tema da preferência dos 
autores. Mesmo sem fazer um levantamento quantitativo 
dos temas abordados nos livros analisados, em todos eles 
foram encontradas muitas referências ao tema trabalho.

1. O que é então o Trabalho no livro didático? 
Para que se trabalha?

“O esforço que o homem faz para construir alguma coisa 
chama-se trabalho” (24, p. 114).

(Abelha conversando com Mimosa, a bezerrinha que)

“nunca tinha ouvido falar em trabalho. Resolveu trabalhar. 
Pensou também em tirar mel das flores”.

(Já que a abelha, fazendo o mesmo, disse estar 
trabalhando:)

“— Não fique triste, Mimosa. Cada um no mundo tem que 
saber fazer uma coisa. As abelhas tiram mel; você vai crescer, 
ter filhotes, dar leite para eles e para as pessoas também. 
Esse será o seu trabalho” (313, p. 32).

Não só o homem e os animais, mas também todo ser 
vivo trabalha, já que o trabalho é uma mera ATIVIDADE, é 
o fazer alguma coisa.

“As plantas também trabalham. Produzem frutos indis-
pensáveis à nossa alimentação. Outras nos dão flores que 




