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O texto é um objeto fetiche e esse fetiche me deseja. O texto me escolheu, 
através de toda uma disposição de telas invisíveis, de chicanas seletivas: o 
vocabulário, as referências, a legibilidade, etc.; e, perdido no meio do texto 
(não atrás dele ao modo de um deus de maquinaria) há sempre o outro, o 
autor. Como instituição, o autor está morto: sua pessoa civil, passional, 
biográfica, desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a 
formidável paternidade que a história literária, o ensino e a opinião tinham 
o encargo de estabelecer e de renovar a narrativa. 

 Roland Barthes, 1987. 

Os tijolos vizinhos, num livro, não devem ser menos visíveis que o novo tijolo 
que o livro é.  

Georges Bataille, 2015. 

(...) as margens de um livro jamais são nítidas nem rigorosamente 
determinadas: além do título, das primeiras linhas e do ponto final, além de 
sua configuração interna e da forma que lhe dá autonomia, ele está preso em 
um sistema de remissões a outros livros, outros textos, outras frases: nó em 
uma rede (...) Por mais que o livro se apresente como um objeto que se tem 
na mão; por mais que ele se reduza ao pequeno paralelepípedo que o encerra: 
sua unidade é variável e relativa. Assim que a questionarmos, ela perde sua 
evidência; não se indica a si mesma, só se constrói a partir de um campo 
complexo de discursos. 

Michel Foucault, 2014. 

 

 

  



 

RESUMO 

Esta pesquisa analisa os discursos sobre a política em livros didáticos de Sociologia aprovados 
pelo Plano Nacional do Livro Didático entre os anos de 2012 e 2018. Em função da importância 
que esses manuais adquirem para o ensino da Sociologia na escola de nível médio, bem como 
das recentes críticas das quais eles têm sido objeto, e, sobretudo na medida em que eles são 
lugares para a circulação de diversos gêneros de discurso, faz-se necessário fixarmos nossa 
atenção para este bem simbólico. O problema da pesquisa consiste em compreender quais são 
as concepções de política presentes nos manuais escolares. Do ponto de vista teórico, partimos 
das contribuições da Teoria do Discurso numa perspectiva pós-estruturalista. O procedimento 
metodológico empregado para análise dos textos é a análise do discurso. O trabalho concluiu 
que o tratamento conferido ao tema da política tem privilegiado a abordagem conceitual e 
histórica produzindo um tipo de compreensão que se expressa em três registros: (i) a política 
como conceito (ii) a política como memória e (iii) a política como prática social coletiva. 
Concluímos ainda que o ensino da Sociologia na Educação Básica, bem como a presença do 
tema política nos manuais escolares têm concorrido para a construção de formas de 
subjetividade política, e que tais questões traduzem o esforço da Sociologia escolar em fomentar 
a produção do estudante-crítico, estudante-cidadão e estudante-ator-coletivo. Formas de 
subjetividade política associadas a um sujeito (os jovens) classificado pelo discurso como o 
agente responsável pela transformação social. 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Livros didáticos. Subjetivação política 

  



 

ABSTRACT 

This research analyzes the discourse about politics in Sociology textbooks approved by the 
National Textbook Plan between 2012 and 2018. Due to the importance of these manuals for 
the teaching of Sociology in the secondary school, as well as the recent criticisms they have 
received, especially as they are loci for the circulation of diverse genres of discourse, it is 
necessary to give attention to this symbolic good. The research problem is to understand what 
conceptions of politics are present in school textbooks. From the theoretical point of view, we 
start with the contributions of poststructuralist Discourse Theory. The methodological 
procedure used to analyze the texts is discourse analysis. The work concludes that the treatment 
granted to politics has privileged a conceptual and historical approach, producing an 
understanding that is expressed in three registers: (i) politics as a concept (ii) politics as memory 
and (iii) politics as collective social practice. We conclude that the teaching of Sociology in 
Basic Education, as well as the presence of the political theme in textbooks have contributed to 
the construction of forms of political subjectivity, and that such issues translate the efforts of 
school sociology in promoting critical students, citizen-students and students as collective 
actors. These forms of political subjectivity are associated with a particular subject (the youth), 
appointed by discourse as the agent responsible for social transformation. 

 
Keywords: sociology teaching. textbooks. political subjectivation 
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INTRODUÇÃO 

 

“Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com 
os saberes e os poderes que eles trazem consigo” 

 (FOUCAULT, 2014, p. 41). 

 

A partir da década de 1990, não apenas no Brasil, mas também em outros contextos 

educacionais, se ampliaram as discussões em torno da função social da escola na formação 

política dos sujeitos. A tese que foi ganhando cada vez mais força era a de que a educação 

deveria concorrer, desde então, para a redução das desigualdades e para a solução dos 

problemas da não-cidadania (BURITY, 2010; SILVA, 2015). Mais especificamente, esse 

processo traduziu (e parece ainda traduzir) um projeto mais amplo de construção de formas de 

subjetividade política, e, portanto, a pedra angular de tal política parece ser a produção de um 

determinado tipo de ator político. 

No século XXI, o ideal de formação para a cidadania tornar-se central em diversos 
países ao redor do globo, sendo difícil imaginar um Estado que não tenha colocado 
no centro de suas diretrizes educacionais o objetivo de formar cidadãos através de 
uma “educação para a cidadania”. Exemplo dessa centralidade da educação para a 
cidadania é a criação de centros de pesquisa e planejamento que elaboram propostas 
para a formação de ideais de “cidadão” em diferentes países na virada dos anos 
noventa para os anos dois mil, como o Center the Researsh and Teaching in Civics, 
na Austrália, o Center for civic education, nos Estados Unidos e o Citizenship 
Education Researsh Network, no Canadá (SILVA, 2015, p. 12-3). 

 

No caso brasileiro, tal projeto de formação coincide, na década de 1990, com o período 

de redemocratização no bojo do qual se travava um intenso debate em torno da revisão política 

do sistema educacional, da volta de algumas disciplinas ao currículo oficial da escola média 

(dentre elas a Sociologia), bem como dos objetivos de ensino/aprendizagem a serem definidos 

no novo contexto político. 

Alguns textos legais desse período demarcam essa preocupação política com a formação 

política dos indivíduos. O artigo nº 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996, sustenta que os objetivos precípuos das disciplinas de Sociologia e Filosofia 

seriam o de fornecer os conhecimentos necessários ao exercício da cidadania. Na mesma 

direção, caminharam os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) 

(BRASIL, 1999, p. 26), e as Orientações Curriculares Nacionais para o ensino de Sociologia 



11 
 

 

(OCNs) (BRASIL, 2006 p.97), que sustentam que as aulas de Sociologia devem permitir ao 

estudante da escola de nível médio ampliar a sua concepção de política (o que parece ser uma 

espécie de necessidade para o exercício da cidadania). Por outro lado, quando diversos atores 

políticos se insurgiram, no contexto dos intensos debates travados na Câmara e no Senado 

Federal a favor ou contra à reinserção da Sociologia como disciplina obrigatória no currículo 

da escola de nível médio, a formação para a cidadania era um dos argumentos mais utilizados 

pelos debatedores a favor do retorno da Sociologia1. Acredita-se, portanto, que a Sociologia é 

uma disciplina capaz de formar o cidadão2. Pesquisas mais recentes têm, inclusive, apontado 

que esse ideário integra o campo das representações dos professores de Sociologia (RESES, 

SANTOS & RODRIGUES, 2016), ao passo que outras têm questionado os sentidos muitas 

vezes vagos que se atribuem ao conceito (OLIVEIRA & ENGERROFF, 2016; SILVA & 

SOUZA, 2018). 

Os editais do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e as OCNs definem, por outro 

lado, que as aulas de Sociologia devem levar em consideração um tema que nos interessa em 

particular: a política. Uma das hipóteses do presente trabalho é que o tema da política funciona 

como uma espécie de rede complexa e heterogênea de conceitos e teorias que dão corpo à 

produção de uma determinada formação discursiva: a imaginação sociológica3. Os conteúdos 

                                                           
1 A pesquisa de Azevedo (2014), sobre esses debates nos permite verificar como vozes ativas pelo retorno da 
Sociologia na educação básica, os deputados Padre Roque (PT/RS), Heloisa Helena (PT/AL), Álvaro Dias (PDT), 
dentre outros. De modo geral, os parlamentares simpáticos ao retorno da Sociologia à educação básica podem ser 
agrupados em blocos partidários que faziam oposição ao Governo de Fernando Henrique Cardoso. Os deputados 
e senadores contrários ao retorno da Sociologia como disciplina da escola de nível médio, defendiam, de modo 
geral, que os conhecimentos sociológicos e filosóficos deveriam ser ensinados ora de modo transversal, ora a partir 
de outras disciplinas do currículo. Um argumento bastante comum aos sujeitos contrários à volta da Sociologia ao 
currículo, e cristalizado em 2001 com o veto do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, era 
que a presença de uma nova disciplina no currículo demandaria um número de profissionais aptos a exercerem a 
docência, e investimentos em formação que naquele momento não podiam ser patrocinados pelo Estado. Nem o 
Estado, tampouco a iniciativa privada, estariam aptas a fornecer o capital humano necessário à implementação da 
Sociologia como disciplina escolar na educação básica. Uma voz ativa desse paralogismo no Senado Federal e que 
representou essa oposição à implementação da Sociologia foi a do Senador Romero Jucá –PMDB/RR, que 
encabeçou, naquele momento histórico, a mobilização de outros partidos de direita e extrema direita, de perfil mais 
conservador, contra a aprovação da Lei. A Sociologia só retornaria à escola de nível médio, como disciplina 
obrigatória, em 2008, com a aprovação da lei de nº 11.684/2008 durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva. 
2 Esse era, aliás, o argumento utilizado por Florestan Fernandes (1954) já na década de 1950, para justificar a 
presença da Sociologia na escola secundária brasileira. Segundo Fernandes, era preciso fomentar a produção de 
um tipo de subjetividade política adequada ao novo contexto social/histórico. Um dos maiores problemas e/ou 
desafios da democracia brasileira não seriam seus adversários externos ou internos, sua herança colonial e/ou as 
forças conservadoras que contra ela se insurgiram historicamente, mas o fato da população nunca ter sido educada, 
nem pelos partidos, tampouco pela Igreja, para uma cultura de participação cidadã. 
3 Na formulação clássica deste conceito, Wright Mills (1982) compreendia por imaginação sociológica uma 
determinada forma de competência analítica. Em termos foucauldianos, gostaríamos de denominá-la aqui como 
um sistema de pensamento e, por extensão, como uma determinada forma de ler/interpretar e significar a realidade 
social, o mundo simbólico e os sujeitos que neles se inscrevem. É também em oposição ao conhecimento do senso 
comum e/ou ao conhecimento mais imediato que temos da vida e da prática cotidianas que Mills concebe a 
imaginação sociológica, como aquilo que “capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, 
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de política seriam, portanto, a base concreta para a produção de uma determinada forma de 

subjetividade política. Essa hipótese leva em consideração o fato de que quando falamos em 

ensino deste ou daquele tema, não é apenas do ensino que se trata. Trata-se, na verdade, da 

articulação entre o ensino e os objetivos formativos pretendidos com determinada disciplina 

escolar.  

Neste aspecto, a própria dimensão político/institucional do currículo é bastante 

sugestiva. Os Parâmetros Curriculares para o Ensino de Sociologia no Estado de Pernambuco, 

por exemplo, estabelecem o caráter pragmático para o ensino dos temas, teorias e conceitos 

sociológicos: concebe os conteúdos gerais de ensino/aprendizagem como meios para a eficácia 

de um objetivo formativo. Essa imbricação entre conteúdo e a construção de uma determinada 

forma de subjetividade fica mais evidente a partir do enunciado abaixo: 

 

Sob esse prisma, esta proposta para o ensino de Sociologia se pauta não somente em 
temáticas, conteúdos e/ou conceitos, mas, sobretudo, em diretrizes curriculares que 
assegurem o acesso ao conteúdo, tomando-se a formação de convicções e atitudes 
como finalidade. Assim, o ensino tem como ‘objetivo-fim’ o desenvolvimento global 

da personalidade do estudante e, como objetivo-meio, o conteúdo, que é o instrumento 
por meio do qual o objetivo-fim se torna possível (PERNAMBUCO, 2013, p. 46). 

 

Se o desenvolvimento global da personalidade do estudante precisa do conteúdo para 

tornar-se possível, é no mínimo ponderável supor que o mesmo vale (pelo menos no contexto 

dos processos de ensino/aprendizagem desenvolvidos na escola) para a construção das formas 

de subjetividade política, uma vez que à produção de um determinado tipo de ator político é 

condicionada um exercício de abstração intelectual, a assimilação dos conteúdos, qualificados 

aqui como meio, condição, possibilidade mesma de um processo formativo. Mas, se, por um 

lado, o documento oficial nos oferece uma primeira pista para compreendermos os sentidos que 

se atribuem aos conteúdos, por outro, ele pouco nos diz sobre o tema da política. Onde, então, 

identificar o tratamento conferido a esse tema? Acreditamos que esse lugar é o livro didático4 

de Sociologia. É ele nosso objeto de pesquisa. 

                                                           
em termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos. Permiti-lhe 
levar em conta como os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem frequentemente uma 
consciência falsa de suas posições sociais”. Finalmente, [...] “a imaginação sociológica nos permite compreender 
a história e a biografia e as relações entre ambas, dentro da sociedade. Essa a sua tarefa e a sua promessa” (MILLS, 
1982, p. 11-13). 
4  Nesta dissertação, os termos: livros didáticos, manuais escolares, textos didáticos e/ou obras didáticas são 
empregados em sentido análogo. Ao fazer menção a esses termos distintos, estaremos, portanto, nos referindo a 
um mesmo objeto: um texto de natureza polifônica e interdiscursiva, destinado à escola básica para o ensino de 
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Justificamos nossa escolha em investigar os discursos sobre a política em livros 

didáticos da seguinte forma: (a) mesmo após o advento das novas tecnologias da informação, 

os livros didáticos de Sociologia ainda são, na maioria das vezes, os únicos instrumentos de 

leitura sociológica disponíveis para milhares de jovens estudantes; (b) O livro didático de 

Sociologia tem concorrido para a definição do próprio currículo da disciplina sociológica, 

conforme análises de Bezerra e Meucci (2014); (c) acreditamos que o livro didático (LD) é um 

bem simbólico que produz (ou pelo menos almeja produzir) sentidos, constituindo-se em canal 

para a circulação de gêneros variados de discursos, dentre os quais o discurso sobre o tema da 

política; (d) a escassez de pesquisas acerca das relações entre a Sociologia escolar e o ensino 

da política sugere que há uma lacuna a ser preenchida. Neste último quesito, pesquisas recentes 

têm apontado que a institucionalização das Ciências Sociais/Sociologia no Brasil, o currículo e 

as práticas de ensino ainda são os temas mais pesquisado no país, e que embora as pesquisas 

sobre o ensino da Sociologia na Educação Básica já tenham produzido um conjunto 

significativo de trabalhos, o LD ainda ocupa um lugar bastante marginal (TAKAGI, 2007; 

SARANDY, 2004; HANDFAS, 2013).  

Este trabalho analisa, portanto, o discurso dos manuais escolares de Sociologia 

aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) entre os anos de 2012 e 2018, em 

relação ao tema “política”. Em 2012, de forma inédita na história da política pública de 

distribuição de livros didáticos para a Educação Básica no Brasil, a Sociologia foi incorporada 

ao programa. Desde então, milhares de manuais escolares dessa disciplina têm chegado às 

escolas de ensino médio. Acreditamos que em suas páginas circulam discursos. Que tais 

discursos resultam de relações de poder que traduzem projetos políticos em disputa pela 

hegemonia num determinado contexto social/histórico.  

Nosso trabalho se insere num campo de estudos em construção: o campo das pesquisas 

sobre o ensino de Sociologia. No caso da Sociologia, as pesquisas sobre LD ainda são 

relativamente escassas. Isso se torna mais evidente quando se tratam de propostas relacionadas 

ao tema da política, bem como com a tentativa de compreender os efeitos pretendidos pelos 

discursos que circulam nas páginas desses manuais. Esse trabalho, portanto, tenta preencher 

uma lacuna na medida em que visualiza a necessidade de identificar como os discursos sobre a 

política presentes no LD se comunicam com o processo de produção da subjetividade política 

                                                           
Sociologia, tendo como principais co-enunciadores  o professor e o estudante. A exceção é o manual do professor, 
gênero de discurso particular caracterizado por uma modalidade específica de narrativa. Faremos, durante a 
dissertação, a necessária distinção entre livro didático e manual do professor com o propósito de facilitar a 
compreensão de nossas análises. 
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dos estudantes. Espera-se também que este trabalho possa, de algum modo, se colocar ao 

professor de Sociologia da Educação Básica, bem como a outros agentes situados no campo do 

ensino da Sociologia na escola de nível médio, como uma ferramenta de reflexão 

teórica/metodológica acerca dos manuais escolares. 

O problema da pesquisa consiste em investigar que concepções de política são 

apresentadas nos manuais didáticos de Sociologia. O objeto da pesquisa são os treze manuais 

didáticos de Sociologia aprovados pelo PNLD entre 2012 e 2018. Dois em 2012, seis em 2015 

e cinco na última edição do programa de distribuição de obras didáticas. Analisamos também 

documentos que integram a dimensão política do currículo da disciplina sociológica na seguinte 

ordem de textos: a) Os editais do PNLD; b) Os PCNs; c) As OCNs; d) Os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino de Sociologia no Estado de Pernambuco. Tais textos serão 

analisados no entrecruzamento de enunciados presentes nos manuais didáticos.  

Do ponto de vista teórico, partimos de uma leitura discursiva do currículo e dos textos 

didáticos. Tal leitura compreende o social como discurso, ou seja, como um complexo sistema 

de diferenças cujo sentido depende da relação que estabelecem umas com as outras. Essas 

diferenças podem ser investidas por distintas formações discursivas (FOUCAULT, 2014) e 

podem mudar de sentido ao serem articuladas a outras diferenças, em diferentes formações 

discursivas. Nessa concepção, a produção de sentido investe todas as práticas e instituições que 

constituem o social. Portanto, o discurso não é uma mera articulação linguística ou uma região 

específica da vida social. Além disso, o social não se constitui a partir de uma única formação 

discursiva, mas pelas relações assimétricas e mutáveis entre muitas delas.  

Em outras palavras, adotamos uma perspectiva pós-estruturalista sobre o discurso 

aplicada à educação. A premissa fundamental é que o sistema educativo, de modo geral, existe 

em função da produção de determinadas formas de subjetividade (FOUCAULT, 2014; SILVA 

et al, 2000). Os diversos gêneros discursivos que comportam os sistemas de ensino e balizam a 

formação dos sujeitos atendem a agendas políticas/ideológicas tornadas hegemônicas num 

determinado contexto social/histórico, ou em luta para tornarem-se hegemônicas. O currículo, 

por exemplo, na perspectiva sublinhada por autoras como Alice Casimiro Lopes e Elizabeth 

Macedo (2011) é significado como prática discursiva, como discurso que interpela os sujeitos 

numa determinada direção, como ferramenta de produção de identidades/subjetividades. O 

currículo pretende fixar para os sujeitos da educação um determinado lugar no mundo simbólico 

(LOPES & MACEDO, 2011) e os textos didáticos, por sua vez, são esses bens complexos, 

canais para a circulação desses discursos que interpelam os sujeitos. São textos de natureza 

polifônica e interdiscursiva.  



15 
 

 

O capítulo primeiro do presente trabalho parte das relações entre a Sociologia escolar e 

o ensino do tema política, apresenta a partir de uma perspectiva pós-estruturalista as noções de 

currículo, livro didático, identidade e subjetivação política  realiza um mapeamento da literatura 

sobre o LD de Sociologia e apresenta noções básicas da Análise do Discurso que serviram de 

base para a análise dos textos. O capítulo segundo avalia os impactos do Plano Nacional do 

Livro Didático na produção do discurso sobre a política presente nos livros didáticos. Em 

seguida, no terceiro capítulo, focalizamos os autores dos manuais escolares, os lugares de onde 

falam esses sujeitos, sua formação acadêmica e perfil profissional, seguida de uma discussão 

acerca dos professores e alunos imaginados por esses autores. No quarto capítulo do trabalho 

discutimos os objetivos atribuídos ao ensino das Ciências Sociais/Sociologia tomando como 

base a análise de enunciados presentes na narrativa didática. Finalmente, no último capítulo, 

identificamos e discutimos as concepções de política presentes nos manuais didáticos de 

Sociologia 
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CAPÍTULO I 
PREPARANDO O TERRENO: COMPREENSÃO TEÓRICA DE 

CATEGORIAS FUNDAMENTAIS 

 

1. O Ensino de Sociologia e a ampliação da concepção de política 

O tema da política integra o rol dos conteúdos a serem trabalhados pelo/a professor/a 

nas aulas de Sociologia no ensino médio. De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino de Sociologia (OCNs): 

 

Os debates e as atividades pedagógicas realizados em torno das relações entre política 
e sociedade devem ter como finalidade ampliar a concepção que o aluno tem de 
política. O educando tem de perceber a política como uma rede de interesses e de 
acordos estabelecidos pelos seres humanos, em um processo de tomada de decisões 
que gira em torno de valores sociais e de relações de poder. É tarefa do aluno entender 
e identificar a presença da política no agir cotidiano de indivíduos, grupos e 
instituições (BRASIL, 2006, p. 97). 

 

O documento oficial estabelece aqui o primeiro efeito formativo pretendido com o 

ensino da Sociologia na Educação Básica: ampliar a concepção que o aluno tem de política. 

Num segundo registro é possível identificar uma primeira manifestação do discurso sobre a 

política. Política é compreendida como: (a) rede de interesses e de acordos; (b) processo de 

tomada de decisões que gira em torno de valores e relações e poder. O que se poderia interrogar, 

já aqui, é justamente os sentidos dessa ampliação da concepção de política1. Mas o que interessa 

para nós, antes da possibilidade de análise dessas concepções, é que a dimensão 

político/institucional do currículo faz referência a dois elementos centrais que interessam a essa 

pesquisa: (a)  a necessidade do ensino da política; (b) a ampliação das concepções de política 

do estudante como um efeito formativo pretendido com o ensino da Sociologia. A Sociologia 

escolar pretende oferecer aos sujeitos (estudantes), portanto, uma espécie de formação política. 

Num gesto político e estratégico que integra as modernas tecnologias de Governo da 

subjetividade, a disciplina escolar é convidada a ocupar um lugar central na produção da 

subjetividade política.  

                                                           
1 Por exemplo, a compreensão da política como rede de interesses e acordos ou ainda a identificação das expressões 
dessas mesmas redes e acordos no agir da vida cotidiana não significa uma ampliação imediata das concepções da 
política. Inicialmente, essa percepção da política como rede de interesses e acordos estabelecidos parece não dar 
conta, por exemplo, da dimensão antagonística da política, dos processos de inclusão/exclusão, tampouco se refere 
à política como um sistema de práticas e discursos que concorrem para a definição de um determinado tipo de 
ordem social. 
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Por outro lado, a ampliação da noção de política, ou o projeto que pretende tornar este 

objetivo possível, se insere num contexto de crise (de representação, credibilidade) da política, 

ao mesmo tempo em que vários discursos disputam o sentido “verdadeiro” deste conceito. Do 

ponto de vista teórico, por exemplo, a ampliação das concepções de política é objeto de disputas 

pela fixação do sentido, disputas pela formação de consensos. Historicamente, essa crise reflete, 

num certo sentido, o declínio daquilo que Thomas More (2004) denominou, ainda no século 

XVI, de Utopias, ou ainda, a falência do sentido que as Filosofias da História delas fizeram no 

contexto da modernidade – em Kant (1986) ou Hegel (2001) como a propensão do tempo 

histórico em direção ao progresso da civilização2, e, mais precisamente, a relação entre os 

projetos políticos e a ideia de revolução, como em Marx e Engels (2000). Mais recentemente, 

o discurso pós-moderno (BAUMAN, 2001; LIPOVETSKY, 2004; MAFFESOLI, 2010) tem 

insistido na posição que postula o fim das filosofias legitimadoras ou a falência dos projetos 

ideológicos, que foram acompanhadas, conforme sugeriu François Lyotard (1998), pela crise 

das metanarrativas que forneciam a legitimidade aos ideais políticos pelos quais se deveria lutar.  

A consequência desse processo, no plano da teoria política, foi a emergência de uma espécie de 

radicalismo profético de tipo religioso que tem anunciado questões como: fim da política, morte 

das ideologias, colapso do antagonismo, nova era para a democracia deliberativa e sepultamento 

do socialismo3. A Teoria do Discurso, por outro lado, tem convidado a comunidade acadêmica 

a colocar em questão essa espécie de crença num suposto fim da história, para recuperamos a 

retórica do discurso político de Fukuyama. 

Em contraposição a um suposto esgotamento da dimensão política do social, os 

trabalhos de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe ressaltam a inerradicabilidade da política e do 

político como fundamentos de toda ordem social. Numa leitura pós-estrutural do fenômeno 

político, também presente na Teoria do Discurso, não há de se falar em fim da política, mas em 

disputas ininterruptas pela hegemonia que são expressivas de uma hiperpolitização do social, e 

não de seu esgotamento. Conforme sublinharam Burity, Lopes e Mendonça (2015, p. 25), 

 

                                                           
2 Importante dizer que quando Hegel escreve a Razão na História, e Kant escreve a História como princípio 
cosmopolita, eles estão se referindo à história do Ocidente e da Europa. Para Hegel, a África não possui história. 
Sua filosofia, nessa perspectiva, pode ser considerada como amplamente impregnada pelo etnocentrismo europeu 
do século XVIII e XIX. 
3 Interessante notar, a esse respeito, como esse esgotamento estratégico da política reflete a consolidação do 
neoliberalismo como planilha ideológica hegemônica no cenário político mais geral, advindo daí a forte penetração 
de tal ideologia nos modelos de educação e ensino. Não apenas isso, mas a forma como, aparentemente, esse 
suposto esgotamento do político tem servido de pano de fundo para a elaboração de uma revisão mais geral no 
currículo da escola de nível médio. Revisão que, no cenário atual, tem colocado em xeque o próprio futuro da 
disciplina sociológica como componente curricular da escola de nível médio no país. 
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Em tempos que frequentemente são interpretados como despolitizados ou mesmo 
vinculados a um horizonte da pós-política, o marco da teoria do discurso é 
extremamente importante para ressignificar os parâmetros com os quais efetuamos 
investigações sobre políticas. Tal marco abre a possibilidade de que seja pensada a 
hiperpolitização do social, não pela dispersão de ações moleculares desconexas, mas 
pela articulação contingente de demandas. 

 

No plano teórico, a teoria do discurso se apresenta, pois, como um marco possível para 

os objetivos desta pesquisa, num primeiro registro, por nos oferecer uma concepção mais ampla 

do fenômeno político. Mas também por conferir especial atenção aos processos de produção do 

significado, por conceber a linguagem em sua dimensão constitutiva de identidades, sujeitos e 

da própria realidade, por colocar a questão da interpretação como condição sine qua non da 

produção do conhecimento. Também por nos permitir uma compreensão do campo da educação 

e do currículo como lócus privilegiado de disputas pela hegemonia, como expressões de vários 

processos em que emergem disputas pela fixação do sentido.  Em tal empresa, trata-se de 

conceber o campo educativo como um universo de manifestação do político, e, por extensão, 

de expressão de antagonismos e conflitos. A educação, na perspectiva da teoria do discurso 

(TD), deve ser compreendida como um campo de articulação de demandas, lugar privilegiado 

para a circulação de discursos (políticos, pedagógicos, científicos, etc.) que pretendem fixar o 

sentido e estabelecer a ordem nesta ou naquela direção (BURITY, 2010, p.20). O campo da 

educação é, por fim, um lugar fértil para as diversas práticas de subjetivação política, isto é, 

para os diversos processos de interpelação mediante os quais se define um lugar para o sujeito 

no mundo simbólico.  

Outro ponto importante com a utilização da TD, para os propósitos que guiam essa 

pesquisa, diz respeito à investigação acerca das demandas que são articuladas pelo currículo da 

disciplina sociológica na educação básica. Mais adiante, argumentaremos que uma das 

demandas sociais e políticas articuladas em torno do processo de elaboração do currículo de 

Sociologia no Brasil é a construção da identidade política dos sujeitos; a construção do cidadão, 

compreendido aqui como um sujeito capaz de se situar política e criticamente diante das 

questões sociais.   

De acordo com Howarth (2005, p.43) “un objetivo clave de la teoria del discurso es 

esclarecer cuidadosamente los objetos de estudio mediante su descripción, comprensión e 

“interpretación”. Acreditamos que a questão da produção da identidade e da subjetividade, 

formulada no entrecruzamento entre a dimensão político-institucional do currículo (diretrizes, 

parâmetros e orientações curriculares) e sua dimensão didático-pedagógica, traduzida, por sua 

vez, nos manuais didáticos compreendidos como lugares de reprodução de discursos e de 
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fixação de seus sentidos, constituem questões que podem se servir do aporte teórico da TD. 

Entre os problemas de interesse para essa teoria se destacam, conforme Howarth 

 

la  constitución de identidades políticas, las prácticas de la articulación 
hegemónica entre los discursos y subjetividades particulares, la construcción de 
antagonismos sociales y el establecimiento de fronteras políticas, las maneras en que 
los sujetos son ‘atrapados’ por ciertos discursos y no otros y las fantasías sociales 
que sostienen dichas identificaciones y el ‘goce’ así procurado (HOWARTH, 2005, 
p. 47, grifos nossos) 

 

A partir da TD, numa perspectiva pós-estruturalista, pretende-se, pois, descrever, 

interpretar e compreender a presença da política, compreendida como um conjunto de 

conteúdos (isto é, como discursos recontextualizados/didatizados) nos manuais didáticos de 

Sociologia. Em tal empresa, trata-se de concebermos a natureza complexa e discursiva do 

currículo e do texto didático. Textos que no caso da Sociologia quase se confundem. Textos 

que vinculam e reproduzem formações discursivas, discursos. “Textos em sentido amplo”, 

como dizem Lopes e Macedo (2011), por produzir significados e serem atravessados por 

linguagens que significam os destinatários de algum modo. O currículo, a partir da TD, deverá 

ser compreendido como uma prática de articulação de demandas, deverá ser lido, de fato, como 

uma prática, e não mais apenas como o conjunto de conhecimentos instituídos e legitimados 

pelas instâncias decisórias do poder.  Além desses pressupostos da TD, é preciso, contudo, 

especificar a contribuição da perspectiva pós-estruturalista para os propósitos do presente 

trabalho. Na próxima seção discutimos brevemente acerca deste movimento intelectual em 

curso que é o pós-estruturalismo. 
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2. Pós-estruturalismo: algumas noções básicas de um movimento intelectual 

 

O pós-estruturalismo pode ser considerado como um termo genérico que abrange uma 

plêiade de perspectivas analíticas oriundas de campos diversos do saber 4 . Da Filosofia à 

Psicanálise, da História às Ciências Sociais, passando pelos estudos da Linguística e da Crítica 

Literária. O contexto de seu aparecimento é a França do pós-guerra e a crise que se seguiu, 

sobretudo a partir das décadas de 1960 e 70, de algumas ideias centrais do estruturalismo. Em 

tese, essa crise esteve associada à recusa de alguns intelectuais franceses e norte-americanos 

em aceitar as pretensões totalizantes, por exemplo, do projeto lévi-straussiano, que nos 

consignou a ideia de estrutura como sistema autorreferente de diferenças.  

Jacques Derrida descreveu esse momento como um acontecimento, ou seja, como 

emergência de algo não-previsto e não facilmente reconhecível e nomeável, mas posteriormente 

identificável como um “começo” ou um ponto de virada. No caso, Derrida identifica esse 

acontecimento como o começo de uma reflexão acerca da “estruturalidade da estrutura”, que 

apontava a impossibilidade da existência, como coisa em si, de um centro norteador, de um 

sentido fixo, de um núcleo duro da estrutura. Um deslocamento se produziu, nos termos 

derridianos, no pensamento estrutural: 

 

Foi então o momento em que a linguagem invadiu o campo problemático universal; 
foi então o momento em que, na ausência de centro ou de origem, tudo se torna 
discurso – com a condição de nos entendermos sobre esta palavra -, isto é, sistema no 
qual o significado central, originário ou transcendental, nunca está absolutamente 
presente fora de um sistema de diferenças. A ausência de significado transcendental 
amplia indefinidamente o campo e o jogo da significação (DERRIDA, 1972, p. 232). 

 

A noção de estrutura como coisa em si foi, assim, contestada pelo pós-estruturalismo. 

“Contrapondo-se ao estruturalismo, o pós-estruturalismo critica o fato de ele não perceber que 

a própria ideia de estrutura estaria marcada pela linguagem” (LOPES & MACEDO, 2011, 

                                                           
4 Segundo Mark Poster (apud PETERS, 2000), a origem do termo “pós-estruturalismo” deve sua gênese ao 
contexto acadêmico norte-americano e inicialmente refere-se a um conjunto de trabalhos de áreas diversas do saber 
que ofereceram, sobretudo a partir das décadas de 1960 e 70, uma resposta filosófica às pretensões totalizadoras e 
científicas do estruturalismo. Michael Peters (2000) localiza uma primeira geração de pensadores pós-
estruturalistas na França do pós-Segunda Guerra Mundial, que estiveram envolvidos nesse desafio de revisão de 
alguns pressupostos do estruturalismo, dentre os quais se destacaram Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jacques 
Lacan e Michel Foucault. Esses autores raramente se autoidentificaram como pós-estruturalistas, de modo que 
essa atribuição é, em si, parte do processo de recepção de suas obras para além do contexto imediato de sua 
produção. 



21 
 

 

p.39). Ademais, à ideia de estrutura é posta a noção de discurso, e com ela nega-se a 

possibilidade de um fechamento definitivo do campo da significação (LOPES & MACEDO 

2011). A análise das estruturas deixa de ser sincrônica e passa a dar atenção às mutações, 

rupturas e descontinuidades que se dão no interior de estruturas que se constituem pela força de 

práticas discursivas (PETERS, 2000; FOUCAULT, 2014). A noção de discurso passa, desde 

então, a ocupar um lugar fundamental na representação da discursividade do social.  

Com relação ao conceito de discurso, cabe considerar que, todo discurso é um produto 

não-homogêneo de uma disputa que se deve chamar de política, pois em torno dela se define 

aquilo que é ou deve ser (justo, lícito, nobre, correto, plausível, aceitável, coeso, ordenado, 

moral) e aquilo que fica de fora, aquilo que se exclui, aqueles objetos marginalizados que 

constituem, simultaneamente, o seu não-dito e são sua condição de existência, o que Derrida 

chama de seu exterior constitutivo. Um dos efeitos mais desconcertantes do pós-estruturalismo, 

neste sentido, é tratar “discurso” para além de referências empíricas à articulação da linguagem 

– voz, pronunciamentos oficiais, ideias do locutor, encadeamento lógico de uma argumentação. 

Discurso se torna uma categoria analítica, tomada, obviamente, à linguística (ciência 

privilegiada na articulação estruturalista), mas que não se exaure numa delimitação linguística. 

Antes, “discurso” procura dar conta de duas coisas: (a) o sistema de relações que se constitui 

entre seus elementos (diferenças, não substâncias), e (b) o processo de mão dupla entre a 

significação e a ação. Assim, o discurso não é bem um objeto empírico, mas uma ferramenta 

analítica em que se procura capturar a inseparável relação entre a linguagem e o social (um 

campo de relações que já não coincide com a delimitação objetiva do que se chama 

“sociedade”). 

Derrida situa esse deslocamento analítico como expressão de uma época. Parece mesmo 

que ele reluta em atribuir (e aqui é possível identificar certa analogia entre esse traço do discurso 

derridiano e as interpretações acerca da obliteração do sujeito-autor, presentes em trabalhos de 

Roland Barthes e Michel Foucault) esse acontecimento/ruptura a um autor e/ou escola de 

pensamento, embora registre “precursores” que, a seu ver, podem ser considerados pensadores 

fundamentais na reconceitualização das noções modernas de sujeito, história5  e verdade , a 

                                                           
5 Fazemos referência à noção hegeliana e kantiana da História como a marcha natural do espírito ou da natureza 
em direção ao progresso da civilização (Ocidental). A metafísica que imprimia à história esse telos inato, a noção 
mesma da história como a marcha em direção ao aperfeiçoamento da cultura, tiveram na obra nietzschiana sua 
maior crítica. A crítica de Nietzsche à Razão na História de Hegel, que pode ser estendida ao projeto kantiano de 
uma História como princípio cosmopolita, pode ser capturada no seguinte fragmento: “Se todo sucedido contém 

em si uma necessidade racional, se todo acontecimento é o triunfo do lógico ou da ‘Ideia’ - então, depressa, todos 
de joelhos, e percorrei ajoelhados toda a escada dos ‘sucedidos’! Como, não haveria mais mitologias reinantes? 

Como, as religiões estariam à morte? Vede simplesmente a religião da potência histórica, prestai atenção nos 
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saber, Nietzsche, Freud e Heidegger. Isto porque o acontecimento pós-estruturalista põe 

precisamente em questão a ideia de começos absolutos e de progressão linear da história:  

 

Esta produção [o autor refere-se à produção da crítica antes mencionada] pertence sem 
dúvida à totalidade de uma época, que é a nossa, mas ela sempre já começou a 
anunciar-se e a trabalhar. Se quiséssemos, contudo, a título de exemplo, escolher 
alguns ‘nomes próprios’ e evocar os autores dos discursos nos quais esta produção se 

manteve mais próxima da sua formulação mais radical, seria sem dúvida necessário 
citar a crítica nietzschiana da metafísica, dos conceitos de Ser e de verdade, 
substituídos pelos conceitos de jogo, de interpretação e de signo (de signo sem verdade 
presente); a crítica freudiana da presença a si, isto é, da consciência, do sujeito, da 
identidade a si, da proximidade ou da propriedade a si; e, mais radicalmente, a 
destruição heideggeriana da metafísica, da onto-teologia, da determinação do ser 
como presença (DERRIDA, 1972, p.232). 

 

Partindo de Nietzsche, alguns autores pós-estruturalistas (por exemplo, Foucault) vão 

negar qualquer possibilidade de estabelecer uma verdade definitiva sobre o mundo, na mesma 

medida em que vão expulsar da historiografia qualquer pretensão de identificar um centro 

norteador do sentido, uma marcha da história. Nega-se qualquer sentido à história como 

teleologia. As leis da História deixam de possuir aquela importância convencional (uma 

importância construída pelo discurso político e filosófico da modernidade) e se passa a dar 

atenção à construção discursiva dessas “leis”, as funções que elas podem exercer na construção 

de sujeitos determinados, no delineamento de modos de ser e habitar o mundo.  

Não obstante, para além de uma certa clivagem com relação à alguns aspectos do projeto 

estruturalista, é preciso que se ressalte que esse acontecimento/ruptura não implica uma 

desvinculação e mesmo uma oposição radical com relação a certas noções clássicas do projeto 

estruturalista. Existem, na verdade, pontos de convergência importantes entre esse projeto 

anterior e o pós-estruturalismo, dentre os quais destaca-se a função atribuída à linguagem na 

significação da realidade6  e, sem dúvida, a radicalidade do descentramento da noção de sujeito. 

                                                           
padres da mitologia das Ideias e em seus joelhos esfolados! Não estão até mesmo todas as virtudes no séquito 
dessa nova crença?” (NIETZSCHE, 1999, p.284) 
6 Não há uma única maneira de entender essa afirmação entre pós-estruturalistas. Desde nossa perspectiva, que é 
devedora a Laclau, Mouffe e Derrida, não se trata tanto de que a linguagem constitui a realidade em sentido forte 
(determinante), pois isso seria um lapso ao idealismo. Antes a relação entre linguagem e realidade é 
sobredeterminada e inseparável. Por um lado, só temos acesso ao mundo por meio da linguagem, pois nos 
constituímos como sujeitos precisamente ao nos inscrevermos na linguagem – seja no sentido de sermos e 
expressarmos quem/o que somos (inclusive para nós mesmos) na/pela linguagem, seja no sentido de que a 
linguagem, assim, é uma das expressões do social, do mundo das relações, práticas e instituições na qual a 
linguagem mesma faz sentido. Por outro lado, o mundo, para nós humanos, é sempre-já material e simbólico. Ele 
simplesmente não nos concerne, não é realidade para nós e na qual nos situamos, sem a dupla relação entre sentido, 
existência e ação. A distinção entre realidade e discurso só se articula na linguagem. E a ideia de que sentido se 



23 
 

 

Emerge uma noção do sujeito como descentrado, constituído pela linguagem, interpelado por 

múltiplas formações discursivas que definem o que lhe é permitido falar, onde e como deve 

agir, mas que são atravessadas o tempo todo por outras – dialogando, disputando ou chocando-

se com elas – e, portanto, nunca são puras nem autorreferenciadas. Além disso, essa 

subjetividade humana envolve inextricavelmente a dimensão do sentido e da ação, escapando, 

portanto, a uma concepção puramente linguística da linguagem e a uma apreensão da ação como 

se dando inteiramente no interior da linguagem, como um mero efeito dela. 

O pós-estruturalismo, portanto, compartilha com o estruturalismo a negação da noção 

de sujeito em sua acepção cartesiana-kantiana, assim como representa uma antítese à dialética 

hegeliana, por recuperar em Nietzsche a noção de diferença (PETERS, 2000). É a partir dessa 

noção que Derrida, por exemplo, vai estabelecer em definitivo o caráter relacional de toda 

identidade, e cristalizar, por assim dizer, o ponto de partida para os estudos discursivos e 

culturais no campo da identidade (HALL, 2014; SILVA, 2014; WOODWARD, 2014). A noção 

de que não “há um sujeito que conhece’’7  é representativa dessa crítica radical à perspectiva 

filosófica tradicional (fazemos referência ao racionalismo clássico) que inventou a tese de um 

sujeito racional. 

Em tese, enquanto ferramenta analítica, o pós-estruturalismo parte de alguns 

pressupostos básicos de interpretação  do social: as conexões entre saber e poder (FOUCAULT, 

2014) o caráter simbólico e relativo de toda verdade histórica (na medida em que ela mesma é 

histórica); a dimensão constitutiva da linguagem como definidora de identidades e o caráter 

relacional dessas últimas (DERRIDA apud BARRÉT, 1996; SILVA, 2014; HALL, 2014); a 

compreensão da realidade como discursivamente construída e o caráter político dos processos 

de significação (LACLAU & MOUFFE, 2015).  Os processos de significação, conforme já 

                                                           
remete apenas a fenômenos desprovidos de materialidade ignora que não há linguagem fora de relações, práticas 
e instituições, ou seja, fora de um vínculo social concreto e de efeitos concretos de sentido. 
7 Preferimos pensar essa impossibilidade do “conhecimento sobre o mundo’’ e de um “sujeito que conhece’’ em 

duas direções. Primeiro, numa perspectiva nietzscheana ou na linha da teoria crítica, com efeito, é preciso ponderar 
que não há nenhum conhecimento sobre o mundo que seja desinteressado, estranho à ideologia, ao simbólico e, 
acrescentamos, desvinculado dos jogos e das disputas pela formação hegemônica dos consensos formulados por 
distintas comunidades discursivas. Não há, por outro lado, um objeto pronto, como um corpo inerte, “lá-fora”, a 

serviço da observação do cientista. Toda descrição e interpretação encerram necessariamente a produção de um 
sentido que não está, a rigor, no cerne do objeto. Como consequência, a dicotomia sujeito/objeto entra em crise, 
uma vez que o objeto é, ele mesmo, construído, moldado, idealizado, modificado, a partir de uma multiplicidade 
de perspectivas dadas em função da inerradicabilidade da significação no discurso científico. Em segundo plano, 
cabe considerar que o sujeito não conhece, na medida em que é levado a conhecer, uma vez interpelado por uma 
polifonia de discursos. Não obstante, na medida em que o sujeito é interpelado e produzido na discursividade do 
social, cabe considerar que “não há discurso sem sujeito”. O sujeito, com efeito, é ao mesmo tempo sujeito ao 
discurso e sujeito do discurso. Defender o contrário, significaria retirar da História toda a sua dimensão humana, 
negar aquilo que a experiência comprova: o fato inconteste de que os sujeitos são bastante ativos/criativos na arte 
da sublevação, no desenvolvimento de táticas e estratégias a partir das quais os discursos, e as ordens que lhe são 
adjacentes, são ressignificados e transformados. 
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ressaltado por Derrida, exprimem, a rigor, o jogo de uma diferença. Por outro lado, do ponto de 

vista da teoria política formulada por Laclau e Mouffe, cabe considerar que esse processo 

incessante de produção de sentidos é também um campo de lutas, de tensões, de disputas pela 

hegemonia e/ou pela formação hegemônica dos consensos. “O social”, na perspectiva 

laclauiana, não é o que se define por oposição ao individual, nem o que define uma ordem 

objetiva à Durkheim, constituída antes e por fora dos jogos de constituição de sujeitos, de 

“atores sociais historicamente limitados”. O social é o efeito “cristalizado”, num dado 

momento, de um campo de relações instáveis, contingentemente estabelecidas e interrompidas 

pela emergência de antagonismos (cf. Laclau 2000: 13-14, 40-41, 51-52, 56).  

A partir do exposto, os estudos situados no campo da educação são convidados a 

dialogar com essas e outras noções críticas que vão surgindo no bojo do pós-estruturalismo. 

Para nós educadores, as questões mais inquietantes que se vislumbram no conjunto dessas 

indagações podem ser formuladas, por exemplo, nas seguintes perguntas: em nosso fazer 

pedagógico, o que realmente estamos produzindo? Por que o fazemos? Em que disputas pelo 

controle e nomeação do social nos situamos? E o que delas resulta? Mais ainda, temos nós 

realmente consciência de nosso lugar nessa teia produtiva de sujeitos específicos? Como nossas 

práticas pedagógicas se inscrevem nesses contextos e que funções os recursos didáticos de que 

nos utilizamos cumprem nesses processos?  

Acreditamos que um dos caminhos possíveis para responder a essas questões é começar 

por redefinir os conceitos de currículo e manuais didáticos em bases discursivas. Perseguimos, 

a partir de agora, duas questões: primeiro, o que é o currículo? Em seguida, como definir os 

manuais didáticos a partir das contribuições trazidas à luz pelas perspectivas analíticas do pós-

estruturalismo?  
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2.1. O currículo como prática discursiva 

 

É muito comum associar a ideia de currículo a uma espécie de lugar, onde são definidos 

os conteúdos gerais de ensino/aprendizagem de uma determinada disciplina escolar. Às vezes, 

chega-se mesmo a tomar currículo e conteúdos como sinônimos. O currículo seria, então, um 

conjunto de conhecimentos selecionados e legitimados pelos discursos acadêmicos e 

científicos, geralmente definidos pelas instâncias decisórias do poder governamental e impostas 

aos docentes, na forma de diretrizes ou orientações com efeitos normativos. O currículo, nessa 

perspectiva, está ao lado da normatização e, portanto, almeja a fixação do sentido. Essa forma 

de conceber o currículo mostra-se, não obstante, não apenas infrutífera, como é incapaz de dar 

conta da complexidade de seu objeto. E, não obstante, ela não deve ser totalmente 

desconsiderada, na medida em que se refere a uma dimensão política do termo currículo, isto 

é, uma dimensão da regulação/normatização do dizer e fazer didáticos. O problema é que o 

currículo não pode ser reduzido ao instituído. 

Segundo Lopes e Macedo (2011), a tentativa de definir o currículo é um desafio 

indigesto. Numa perspectiva pós-estruturalista, o “currículo não é coisa alguma”8  . Nesse 

aparente surto de idealismo, há uma palavra implícita: prática. Conceber o currículo como 

prática implica compreender que ele não é o resultado de um processo, mas o processo per se 

no qual múltiplas estratégias de significação acontecem. Isto quer dizer que o currículo não é o 

resultado de uma disputa em torno daquilo que deve (ou não) ser ensinado nas escolas, mas a 

própria disputa em torno da qual se produzem os sentidos. Em suma, o currículo não deve ser 

entendido como apenas o instituído, mas como a própria prática instituinte (LOPES & 

MACEDO, 2011). Compreender o currículo como prática e não mais como o efeito irrestrito 

de uma normatização implica romper com a ideia de que as docentes são personagens passivas 

consumidoras e reprodutoras daquilo que é fixado pela dimensão política do currículo. O 

currículo não é o resultado final de um processo, mas o próprio discurso gestado num 

determinado sistema de significação. 

                                                           
8 Da força retórica desta afirmação, com que simpatizamos, não decorre, de nossa parte, uma adesão à perspectiva 
antirrealista de Lopes e Macedo. Situamo-nos, neste respeito, na posição de Laclau e Mouffe, que se posicionam 
claramente pelo realismo na oposição entre este e o idealismo (cf. LACLAU 2000: 120). Se o currículo não é uma 
coisa, isso certamente não significa dizer que não exista ou que seja nada. Currículo é, em cada momento 
determinado, um projeto ou uma certa configuração de relações de sentido e de poder, uma certa vontade de saber-
poder, que retrata lutas e disputas muito reais! Assim, concordamos com a afirmação de Lopes e Macedo, mas 
resistimos a inscrevê-la como profissão de fé antirrealista. Vamos mais além: dar esta conotação é contraditório 
com a própria análise das autoras sobre o currículo como artefato, projeto e prática, como veremos em seguida. 
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O currículo é uma produção cultural por estar inserido nessa luta pelos diferentes 
significados que conferimos ao mundo. O currículo não é um produto de uma luta fora 
da escola para significar o conhecimento legítimo, não é uma parte legitimada da 
cultura que é transposta para a escola, mas é a própria luta pela produção do 
significado. Assim sendo, não cabe falar em disputa pela seleção de conteúdos, mas 
disputas na produção de significados na escola. Essa disputa não é restrita à escola, 
mas vincula-se a todo um processo social que tem a escola como um lócus de poder 
importante, mas que não se limita a ele (LOPES & MACEDO, 2011, p.93) 

 

Numa tal abordagem, é preciso situar a prática curricular num ponto de interseção entre 

a política, compreendida como as práticas, discursos e instituições que pretendem instaurar uma 

ordem de coisas e organizar a coexistência humana e o político, isto é, a dimensão do conflito 

permanente e do antagonismo (MOUFFE, 2015). Nessa perspectiva, trata-se de viabilizar uma 

compreensão ampliada do currículo, possível desde que se tenha da política uma concepção 

igualmente ampliada. 

 

No âmbito de uma concepção ampliada de política, o instituído, o conjunto de 
instituições e regras que regem atividades da vida social passa a ser visto como apenas 
uma das dimensões da atividade política. A essa dimensão instituída são incorporadas 
as dimensões do político: atividades instituintes, desenvolvidas em todas as ações 
cotidianas, referentes às dimensões ontológicas de constituição do social. Se 
pensamos na política de currículo, há uma dimensão da política que se refere aos atos 
e instituições constituídos na tentativa de regular a atividade curricular de professores 
e alunos. Mas a essa dimensão podemos associar o currículo político, dimensão que 
faz de cada um de nós atores sociais envolvidos na produção do currículo escolar. 
Nesse sentido, a política envolve a admissão do conflito e do movimento, em todos 
os espaços sociais, sem determinações a priori (LOPES, 2013, p. 20). 

  

Cabe, portanto, definir o currículo como uma prática discursiva, e, nesse sentido, 

significá-lo como uma disputa ininterrupta pelo estabelecimento do sentido. 

 

Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo é, ele mesmo, 
uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder, mas também 
uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos 
governa, constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso 
produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso produzido na interseção 
entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos 
postos por tais discursos e os recria (LOPES & MACEDO, 2011, p. 41, grifos nossos). 
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O currículo, compreendido como uma prática de poder, produzido culturalmente, 

projeta a construção da identidade dos sujeitos na medida em que visa posicioná-los na 

sociedade; como cidadãos críticos, reflexivos, etc., num movimento que implica, 

necessariamente, a recusa a outras formas de ser desses mesmos sujeitos. 

 

podemos dizer que esses textos curriculares (textos em sentido amplo) buscam 
regular os sujeitos, definir-lhes um lugar no mundo simbólico. Não importa quão 
plural sejam essas identidades, elas serão sempre aquelas que podem ser projetadas 
dos espaços de poder em que nos encontramos. Corresponde à renúncia a outras 
possibilidades de ser dos sujeitos (LOPES & MACEDO, 2011.p.231, grifos nossos). 

 

De acordo com Silva (2000) o currículo é uma epistemologia social que inventa e 

descreve as categorias que usamos (ou devemos usar) para ver e interpretar o mundo desse e 

não de outro modo. O currículo é uma manifestação do poder, possível no plano das diversas 

práticas de significação em disputa pela hegemonia. O poder, compreendido, neste caso, numa 

perspectiva pós-estruturalista, isto é, em sua dimensão positiva, construtiva; de modos de ser, 

de pensar e de estar no mundo. O poder não como algo que se possui, que está em um único 

lugar, mas o poder na perspectiva sublinhada por Michel Foucault (1984) em Microfísica do 

Poder, isto é, o poder como feixe de relações que atravessam toda a composição do social. 

 Por outro lado, é preciso que situemos o LD nesse processo. Afinal, em que sentido o 

LD de Sociologia se relaciona com essa temática geral da produção de formas de ser e habitar 

o mundo? Na próxima seção, realizamos um exercício de definição do LD em bases discursivas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 

2.2 O livro didático numa perspectiva discursiva 

 

Georges Bataille (2015) escreveu que “os tijolos vizinhos, num livro, não devem ser 

menos visíveis que o novo tijolo que o livro é”. Essa sentença parece ser um bom ponto de 

partida para compreendermos o LD de modo geral, e, em especial, o LD de Sociologia. E isso 

por uma razão específica: o LD está imerso em um sofisticado sistema de remissões a outros 

lugares de fabricação do significado. Uma leitura pós-estrutural dos manuais escolares deve, 

portanto, significá-los como bens simbólicos que produzem e/ou almejam produzir sentidos. 

Os textos didáticos recuperam sentidos em movimento em outros textos, épocas e discursos 

(MEUCCI, 2000; 2014), e, portanto, são textos de natureza polifônica e interdiscursiva. 

Obedecem a condições sociais de produção (OLIVEIRA, 2013). São instrumentos atravessados 

por linguagens que constituem identidades (MARTINS, 2006). Significam os leitores para os 

quais se destina. Estão situados num contexto histórico-social, marcados pela ideologia, por 

formações discursivas que os ligam a uma rede discursiva mais ampla da qual participam como 

objetos significantes. Finalmente, os manuais didáticos traduzem, do ponto de vista didático-

pedagógico, discursos. São lugares simbólicos para sua circulação, expressão e movimento. 

Mas o livro didático é, antes de tudo, um livro. Apresenta-se como uma unidade de 

discurso cujos sentidos, a princípio, parecem se esgotar em sua própria estrutura. Não obstante, 

uma leitura discursiva deste bem simbólico deve permitir, como imaginava Michel Foucault 

(2014) ao tratar da construção do significado da obra e do livro, reconstituir as margens, os 

possíveis pontos de articulação entre o tijolo que o livro é, e outros tijolos com os quais ele se 

comunica (e não apenas outros livros, mas formações discursivas, discursos) 

 

(...) as margens de um livro jamais são nítidas nem rigorosamente determinadas: além 
do título, das primeiras linhas e do ponto final, além de sua configuração interna e da 
forma que lhe dá autonomia, ele está preso em um sistema de remissões a outros 
livros, outros textos, outras frases: nó em uma rede (...) Por mais que o livro se 
apresente como um objeto que se tem na mão; por mais que ele se reduza ao pequeno 
paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa. Assim que a 
questionarmos, ela perde sua evidência; não se indica a si mesma, só se constrói a 
partir de um campo complexo de discursos (FOUCAULT, 2014, p.28) 

 

Foucault se refere à necessidade do genealogista desconstruir a falsa sensação de que o 

livro ou a obra carregam per se qualquer unidade de sentido. Algo similar àquilo que Jacques 

Derrida denominou de “metafísica da presença”. Ao ponderar a necessidade metodológica de 
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se privilegiar a identificação das margens, do sistema de remissões possíveis, Foucault na 

verdade nos convida a situarmos nossa análise para além da estrutura. Por outro lado, se a 

construção da unidade de sentido se dá a partir de uma hermenêutica do outro, isto é, mediante 

atos de interpretação/significação (do livro, da obra) que acabam por criar o significado que se 

imagina estar, a priori, contido no objeto da leitura, também é lícito compreender que é 

impossível identificar a polifonia discursiva que caracteriza o livro sem que se localizem as 

articulações que ele estabelece com as formações discursivas, e a relação dessas com o 

complexo discursivo no qual ele pode estar posicionado na forma de uma extensão. Ou para 

usarmos os próprios termos de Foucault, identificar sua localização na rede à qual está 

articulado. A nosso ver, é preciso, pois, identificar essas malhas do poder que inserem os 

manuais escolares num feixe de relações, nó em uma rede. 

 Esses pressupostos de leitura são fundamentais aos Estudos do Discurso que tentam 

problematizar as funções de poder dos textos didáticos a partir de sua dimensão discursiva. Em 

tal empresa, as linguagens que atravessam o LD devem ser compreendidas em sua dimensão 

constitutiva de identidades (MARTINS, 2006). Nesta perspectiva, o texto didático é 

interpretado à luz de sua articulação com outros lugares de fabricação de sentidos. O sentido, 

com efeito, não está dado, mas antes é fabricado pelos discursos, e o LD, de modo geral, 

materializa, por assim dizer, a dimensão didático-pedagógica dos aparelhos discursivos. 

 

O texto do livro didático não é a simples adaptação do texto científico para efeito do 
ensino escolar, exclusivamente por meio de transposições didáticas de conteúdos de 
referência. Ele reflete as complexas relações entre ciências, cultura e sociedade no 
contexto de formação de cidadãos e se constitui a partir de interações situadas em 
práticas sociais típicas do ensino na escola. Nesse sentido, ele representa uma 
instância articuladora de diferentes vozes e horizontes sociais e conceituais, 
constituindo e materializando o discurso científico escolar, ou o discurso sobre 
ciência na escola (MARTINS, 2006, p. 125). 

 

O que foi dito acima, embora esteja situado no âmbito de uma reflexão que toma como 

objeto de avaliação os manuais didáticos de Ciências, pode ser aplicável a qualquer manual 

didático, independentemente da disciplina escolar à qual se alinha. Em tese, é o caráter 

dialógico – numa perspectiva bakhtiniana – do texto didático, seu caráter ideológico e a função 

constitutiva das formas de linguagem que lhe dão contornos específicos que se pretende 

recuperar. Aqui, o texto didático é considerado como constituído por uma teia de vozes, em que 

se articulam lugares, personagens, figuras, símbolos, memórias, fatos e tempos históricos. Com 

efeito, o livro didático está preso ao passado de forma irremovível, e nossa pesquisa tentará 
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demonstrar como a referência ao passado parece se constituir antes a expressão de uma regra  

do que uma exceção na construção dos enunciados. 

O texto didático é, portanto, atravessado por uma polifonia discursiva. Filósofos, 

sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, figuras do pensamento social brasileiro estão nele 

presentes, na forma do Outro citado. Nele se mobilizam concepções teóricas e epistemológicas, 

explícitas ou não, se fazem escolhas metodológicas, se selecionam pedagogias, elaboram-se 

noções de sujeito, processo educativo, sociedade. É um texto construído para um Outro, o 

sujeito da educação, se compreendermos por isto um sujeito cuja subjetividade e identidade são 

construídas discursivamente. Uma construção que requer, a rigor, toda uma tecnologia 

pedagógica à serviço dos projetos produtivos em funcionamento.  

Acreditamos que os manuais didáticos cumprem, nos processos de ensino, essa função 

tecnológica, na acepção foucauldiana desse termo. Para nós, está claro, conforme será possível 

verificar mais adiante, que o LD de Sociologia ocupa uma posição específica na trama 

discursiva que pretende fixar a identidade dos sujeitos como cidadãos, isto é, que busca investir 

na construção da identidade política dos indivíduos. Essa forma de conceber o texto didático 

como espécie de prática discursiva está em conformidade com uma leitura pós-estrutural do 

currículo.  

 Se, com efeito, o currículo é uma prática discursiva mediante a qual se produzem 

identidades e formas específicas de subjetividade, e o livro didático é um lugar simbólico em 

que tais discursos podem circular, cabe compreendermos o que significam esses termos a partir 

de uma perspectiva pós-estruturalista. Essas concepções de identidade e subjetividade são 

fundamentais para a presente pesquisa, e, portanto, tentamos refletir um pouco sobre elas nas 

seções seguintes. 
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3. Identidade: um conceito sem fundamentos? 

 

A desconstrução da noção de identidade como um atributo do sujeito, como uma espécie 

de marca constitutiva de caráter natural, biológica, cultural ou histórica, é uma questão até certo 

ponto inquietante. Parece que uma vez colocada em questão, a existência natural do negro, do 

branco, da mulher ou do homem, do jovem, o debate político com vistas à equidade e à justiça 

social encontraria, por assim dizer, mais uma barreira histórica a se somar com as forças 

conservadoras que a ele têm se oposto ao longo do tempo. Mas não é essa a questão. Trata-se, 

pois, da necessidade de situar o problema da identidade no centro da noção de diferença. O que 

significa aceitar não apenas que a identidade é construída de modo relacional, isto é, que 

pressupõe a existência de um outro constitutivo, mas de também compreender que existem 

identidades hegemônicas e identidades marginalizadas pelos discursos que as tornam possíveis. 

A luta pela afirmação do lugar simbólico das identidades marginalizadas pelo discurso, neste 

caso, é uma luta legítima. Mas o que queremos ressaltar em nossa pesquisa, é que o discurso 

dos manuais escolares é um discurso que classifica seus destinatários e enunciadores como 

jovens, adultos, estudantes, professores, especialistas, etc. O discurso dos manuais didáticos 

pretende potencializar, ainda, a construção da identidade dos destinatários. 

Partindo de uma leitura derridiana da concepção de sujeito, isto é, uma noção do sujeito 

como um projeto inacabado, sempre deslocado e atravessado por uma incompletude ontológica, 

Stuart Hall (2014) concebeu a identidade como uma construção discursiva. Histórica, plural e 

metamórfica, a fixação da(s) identidade(s) supõe a marcação de fronteiras divisórias (entre o 

mesmo e o Outro) e a existência de uma exterioridade que lhe é constitutiva. 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 
que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, 
por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo 
de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da 
diferença e da exclusão do que o signo de uma identidade idêntica, naturalmente 
constituída, de uma “identidade” em seu significado original – isto é, de uma 
mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem 
diferenciações internas (HALL, 2014, p. 109 -110). 

 

Nesse sentido, o eu só pode ser definido em relação aquilo que ele não é. Ou dito de 

outro modo, só podemos nos tornar quem somos na negação explícita, declarada (ou não) 
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daquilo que não somos. Aqui, reside a lógica da relacionalidade. A identidade se constrói de 

modo relacional em função da presença dessa exterioridade (outro) como constitutiva da 

marcação da diferença. Numa inversão lógica, não é a identidade que produz a diferença, mas 

a diferença é aquilo que define a identidade.  

Numa perspectiva compartilhada por Laclau, Judith Butler e Jacques Derrida, Hall 

(2014, p. 110) sustenta que: 

 

(...) as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica 
o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com 
o Outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com 
aquilo que tem sido chamado de seu interior constitutivo, que o significado “positivo” 
de qualquer termo – e, assim, sua “identidade” – pode ser construído.  

 

Laclau (2000; 2015), compartilha dessa concepção de identidade fundada no princípio 

da diferença e, portanto, da relacionalidade. Para o autor, trata-se de compreender que a 

marcação do caráter positivo de uma determinada identidade é acompanhada pela marcação 

divisória e hierárquica com um Outro que lhe excede e ao mesmo tempo constitui sua razão de 

ser. Assim, por exemplo, a classificação dos sujeitos como homens foi acompanhada, 

historicamente, na cultura Ocidental, pela negativação do termo mulher. Trata-se, nesse caso, 

de situar a construção discursiva das identidades como atos de poder, num processo que implica 

não apenas a necessidade, como sublinhou Mouffe, da distinção nós/eles, mas uma ação que 

implica inclusão e exclusão. 

 Segundo Tomas Tadeu da Silva (2014, p. 82): 

 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações 
de incluir e excluir. (...) dizer “o que somos” significa também dizer “o que não 

somos”. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. 
Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o 
que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação 
entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, 
supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. “Nós” e “eles” 
não são, deste caso, simples distinções gramaticais. Os pronomes “nós” e “eles” não 
são, aqui, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicações de posições – de 
– sujeito fortemente marcadas por relações de poder 

 

Kathryn Woodward (2014) concluiu, tal como Laclau e Mouffe (2015), que a 

positivação de um “nós” implica, necessariamente, uma negativação, geralmente de tipo moral, 
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do “eles”. A lógica do binarismo aqui ocupa um lugar central: homens e mulheres, brancos e 

negros, homossexuais e heterossexuais, cidadãos e não-cidadãos, nacionalistas e anarquistas, e 

indeterminadamente. Segundo Silva (2014), algumas identidades são normatizadas, 

consideradas como naturais, como algo permanente cuja verdade de ser parece não depender 

de um Outro. Assim são os casos, na cultura ocidental, dos termos homem, branco, 

heterossexual. São identidades que servem de parâmetro para a fixação das identidades opostas, 

que são, por sua vez, valoradas no sentido inverso das primeiras; mulher, negro, homossexual. 

Do ponto de vista da ação política e de sua constituição sistemática, Laclau e Mouffe 

(2015) asseguraram que a distinção do tipo “nós” e “eles” é condição sine qua non para a 

consolidação de uma democracia pluralista. Obviamente, os autores não estão defendendo uma 

oposição do tipo negro x branco ou homem x mulher como uma necessidade política. Conforme 

defendeu Mouffe (2005;2013), essa distinção, compreendida no plano da organização e 

mobilização política de diversas demandas produzidas no interior dos discursos, não deve levar 

a considerar o Outro como inimigo, mas a significá-lo como um adversário legítimo. Há sempre 

a possibilidade, ainda, de uma articulação da diferença em torno de um projeto comum. É o que 

ocorre quando determinadas demandas ensejam a articulação de diferentes vozes, projetos, 

identidades, na direção da busca pela hegemonia. Laclau e Mouffe (2015) denominaram este 

fenômeno político possível, e amplamente verificável na contemporaneidade, de lógica da 

equivalência. 

A política da identidade, se compreendermos por isso um conjunto de práticas e 

discursos que pretendem fixá-las desse e não de outro modo, não pode ser compreendida fora 

da manifestação do político, isto é, do conjunto de relações antagônicas e sempre conflituosas 

que afetam, em definitivo, a política.  A presença do dissenso, portanto, ocupa um lugar 

irremovível nas tentativas discursivas de fixar as identidades em algum consenso 

historicamente estabelecido. Segundo Silva (2014, p. 84), “a definição daquilo que é aceitável, 

desejável, natural é inteiramente dependente da definição daquilo que é abjeto, rejeitável, 

antinatural. A identidade hegemônica é permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja 

existência ela não faria sentido” 

No âmbito da educação, vários estudos inspirados, em grande medida, por uma leitura 

foucauldiana do processo educativo, têm demonstrado como o currículo produz identidades 

(KLEIN, 1998; CORAZZA, 1999; LOURO, 1995; BAMPI, 2000). A questão central que baliza 

estas pesquisas se expressa nas seguintes perguntas: como são produzidos os sujeitos? Como, 

e a partir de que dispositivos, são construídas suas subjetividades e identidades? E, nessa 

direção, como são inseridos num sistema de pensamento que lhes fornecem, por assim dizer, 
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um modelo de interpretação e compreensão do mundo e de si próprios? Questões dessa 

natureza, implicam numa releitura dos propósitos do processo educativo, e, por extensão, uma 

reinterpretação do discurso pedagógico nos termos daquilo que ele projeta como identidade 

desejável, normal, legítima, e ao mesmo tempo, daquilo que ele exclui, daquilo que elege como 

abjeto, antinatural, como erro. 

Os discursos pedagógicos, embora sejam plurais e estejam em disputa pela hegemonia, 

guardam algo em comum: a pretensão em situar o sujeito num lugar simbólico. Os discursos 

operam no sentido de fixar as diversas “posições de sujeito” nas quais os sujeitos da educação 

devem ser localizados. O delineamento de um modo peculiar de compreensão do mundo e de 

si própria, bem como a identidade do indivíduo, tornam-se, pois, elementos centrais em tal 

empresa, na medida em que passam a se relacionar com as posições em que são situados os 

sujeitos. “Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais 

os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 2014, p. 

18).  

Em seguida, os chamados objetivos de ensino/aprendizagem guardam uma profunda 

relação não apenas com a definição daquilo que os sujeitos devem pensar e do como devem 

fazê-lo, mas com a construção de um determinado tipo de comportamento tido como legítimo, 

moralmente válido, ética e politicamente adequado. A construção desse pensar, isto é, do quê e 

de como pensar o social, constitui um aspecto relevante no aparato discursivo governamental. 

Trata-se da construção não apenas do lugar do Outro, mas de formas de subjetividade política. 

É preciso, contudo, refletirmos sobre o que significa, para os propósitos desta pesquisa, a 

subjetivação política. 
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4. Subjetivação política 

 

A subjetivação política pode ser compreendida como processo, conjunto de práticas e 

discursos a partir dos quais se produz um ator político. Esse é um dos sentidos conferidos ao 

conceito, por exemplo, por Žižek (2016), numa discussão que tenta avaliar, em chaves 

comparativas, os significados da subjetivação em Laclau e Ranciére. Segundo Žižek (2016, 

p.202), devemos compreender a partir de Laclau que “o gesto de subjetivação é o próprio gesto 

de estabelecimento de uma nova hegemonia e, como tal, é o gesto elementar da ideologia”. Em 

Laclau, a subjetividade política se refere à constituição discursiva e articulatória das posições 

de sujeito (LACLAU & MOUFFE, 2015). Em contraposição à qualquer concepção 

essencialista do sujeito, Laclau situa o sujeito no interior de estruturas discursivas e submete a 

identidade ao crível do princípio da relacionalidade (GUILLE, 2017). Em Ranciére, por outro 

lado, nos assegura Žižek, a subjetivação política se inscreve numa problemática geral de 

afirmação (no seio de um determinado campo de disputas sociais e históricas) de 

particularidades marginalizadas pela ordem política e social vigente. Ou dito de outro modo, o 

gesto peculiar da subjetivação política ocorre quando uma particularidade (excluída, silenciada, 

invisível socialmente) se apresenta como uma parcela a ser considerada pelo Todo.  

 A subjetivação política diria respeito ao conjunto de práticas e discursos que concorrem 

para a articulação do singular ao quadro daquilo que Žižek  (2016) costuma denominar como 

totalidades orgânicas. Em tese, para Ranciére, em contraposição à Habermans, “a luta política 

propriamente dita não é um debate racional entre interesses múltiplos, mas a luta para que uma 

voz seja ouvida e reconhecida” (ŽIŽEK, 2016, p. 207). A subjetivação, por sua vez “envolve a 

afirmação de um singulier universel, a parte singular/excessiva do edifício social que dá corpo 

diretamente à dimensão da universalidade” (Ibdem, p. 251). Nessa direção, a noção de 

desentendimento, em Ranciére, se refere a um momento especial de afirmação do político em 

que uma parcela excluída e/ou os sujeitos marginalizados historicamente pela ordem política 

instituída não apenas acusam as injustiças políticas das quais são objeto, mas reclamam para si 

um lugar objetivo na vida da pólis. Em O Desentendimento, Ranciére (1996, p. 91) exemplifica 

uma forma de subjetivação política típica da modernidade a partir da referência ao termo 

proletariado, conforme significado na tradição marxista: “o nome de proletariado é o puro nome 

dos incontados, um modo de subjetivação que coloca num litígio novo a parcela dos sem-

parcela”. 

Ranciére articula política, sujeito e subjetivação política num único nó analítico. 
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A política é assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação. Por 
subjetivação vamos entender a produção, por uma série de atos, de uma instância e de 
uma capacidade de enunciação que não eram identificáveis num campo de experiência 
dado, cuja identificação portanto caminha a par com a reconfiguração do campo da 
experiência (RANCIÉRE, 1996, p. 47) 

 

Essa articulação requer que compreendamos que a produção dessa instância e de uma 

capacidade de enunciação possui um objeto: o sujeito. Mas não o sujeito compreendido como 

particularidade auto-refletida e/ou como fundamento das relações sociais. E, não obstante, o 

objeto do processo de subjetivação política é, a rigor, o sujeito, sem o qual não há política, 

história e/ou possibilidade mesma de qualquer tipo de enunciação. Com efeito, se, por um lado, 

o sujeito é sujeito ao discurso, ou como denomina Ranciére, “aos dispositivos políticos de 

subjetivação política”, por outro, não há política sem sujeitos9. Daí Ranciére defender, por 

exemplo, que a subjetivação política nos remete para a questão cartesiana central: ao ego sum, 

ego existo cartesiano. “Toda subjetivação política se parece com essa fórmula. Ela é um nos 

sumus, nos existimus. O que significa que o sujeito que ela faz existir tem nem mais nem menos 

que a consistência desse conjunto de operações e desse campo de experiência” (RANCIÉRE, 

1996, p. 47-48). Ranciére, entretanto, não deve ser tomado aqui como um dos defensores, no 

campo da Filosofia Política, das interpretações subjetivistas ao modo fenomenológico (neste 

caso, Ranciére e Laclau se afastam radicalmente de autores como Hurssel ou Alfred Schutz). 

Muito pelo contrário. Esse grito político, se é que assim podemos dizer, não é o produto 

irrestrito de um self-governement, uma vez que, “a tomada da palavra não é consciência e 

expressão de um si mesmo que afirma o seu próprio” (RANCIÉRE, 1996, p. 47). 

A produção de formas de subjetividade política também se constitui em objeto de análise 

em trabalhos de Michel Foucault. Numa perspectiva foucauldiana, trata-se de remeter os 

processos de produção da subjetividade política às modernas tecnologias do Eu, isto é, às 

técnicas mobilizadas pelo Estado para o Governo dos indivíduos, num processo em que se 

                                                           
9 A noção de sujeito, mesmo na literatura pós-estruturalista, não é de fácil definição. Poderíamos dizer que mesmo 
aqui há uma disputa em torno da fixação do sentido e da formação hegemônica dos consensos. Žižek  (2008), por 
exemplo, atribui pelo menos três significados à noção de sujeito: (a) o sujeito como agente autônomo; (b) sujeito 
como esse mesmo agente submetido (sujeitado) a algum poder; (c) sujeito como tema, assunto. Laclau e Mouffe 
(2015), por sua vez, preferem o termo posições-de-sujeito, para se referir aos processos de articulação hegemônica 
em que se constroem as formas de subjetivação política e, por extensão, os sujeitos políticos. A noção de sujeito 
em Michel Foucault, por outro lado, parece oscilar entre uma concepção inicialmente estritamente estruturalista, 
de descentramento radical do sujeito, até uma posição em que o sujeito surge como transgressão, negação dos 
lugares que lhes são fixados pela ordem do discurso e os dispositivos de poder. Se é que podemos nos remeter a 
um ponto em comum entre esses autores com relação ao tema “sujeito’’ é que em todos eles encontramos essa 

recusa em tomar como válidas concepções substancialistas e essencialistas das noções de sujeito que elegeram, na 
modernidade, o sujeito como ente transparente, auto-refletido, senhor de si e do mundo. 



37 
 

 

definem as posições-de-sujeito e, por extensão, as formas de ser e de habitar o mundo. A 

construção da subjetividade política, por outro lado, é um processo vivo, em movimento, pois 

histórico e socialmente determinado. 

 

la producción de las subjetividades políticas remite necesariamente al 
desentrañamiento de las formaciones sociales específicas de cada época; es decir, el 
vínculo entre sujeto y política tiene un trasfondo eminentemente social e histórico y 
no puede ser pensado sin una dimensión temporal y espacial que dé cuenta de las 
transformaciones histórico-sociales. Se trata de una relación dinámica, cambiante, en 
movimento constante, que no puede ser preestablecida de una vez y para siempre; en 
consecuencia, no podemos hablar de una esencia estática e inmutable del sujeto ni de 
la política (MARTÍNEZ & CUBIDES, 2012, p. 170) 

 

Em outra direção, não menos importante, é preciso articular o processo inventivo de 

formas de subjetividade política à educação e/ou aos sistemas de ensino. Numa leitura crítica 

acerca das relações entre a educação e o mercado, por exemplo, Martínez e Cubides (2012, p. 

172) ressaltaram que 

 

En el caso de los jóvenes, hacemos alusión a la producción social del sujeto-joven 
desde el dispositivo escolar. La escuela y la universidad se configuran con jóvenes y 
a su vez los producen como sujetos sociales significativos. Desde el referencial del 
mercado, la Universidad es reducida a un apéndice de la empresa capitalista y se 
posiciona como campo efectivo y eficaz para la formación y producción de cuerpos 
socialmente productivos; de este marco, se espera que las instituciones educativas 
operen como dispositivos de gobierno, disciplinamiento y subjetivación que incidan, 
formen, condicionen, direccionen. En suma, produzcan subjetividades para un 
determinado modo de ‘ser’ y ‘estar’ en el mundo. 

 

É aqui que gostaríamos de acrescentar às proposições das autoras, um elemento 

complementar e que parece ser imprescindível aos processos de subjetivação política que têm 

no sujeito-jovem, seu principal objeto: as disciplinas escolares. Em nosso caso, a Sociologia. 

Afinal, estaria a Sociologia escolar preocupada com a produção de um determinado tipo de 

subjetividade política? Tomemos como base, por exemplo, os efeitos formativos pretendidos 

com o ensino das Ciências Sociais/Sociologia na Educação Básica. Um dos principais objetivos 

formativos atribuídos ao ensino desta disciplina é a formação para a cidadania, o que implica 

(conforme poderemos constatar em capítulos posteriores),  na necessidade política de afirmação 

de um determinado sujeito (os jovens) representados, geralmente, como os agentes da 

transformação social. Dito de outro modo, o sujeito (particular) é primeiramente inscrito numa 
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universalidade (é classificado, por exemplo, como jovem, e, em seguida, imaginado como 

membro de um “nós”, como parte integrante da sociedade brasileira), em seguida, para essa 

nova categoria (os jovens do século XXI, aliás, parte de título de um dos LD de Sociologia), 

são atribuídos novos lugares, novas responsabilidades, no quadro geral de construção de outras 

universalidades (a sociedade, a história, a nação, o Estado, etc). Em nosso caso, em particular, 

trata-se de uma subjetivação política que possui duas características fundamentais: (a) o Estado, 

a democracia e a cidadania apresentar-se-ão (conforme tentaremos defender mais adiante) como 

enunciadores genéricos que demandam tal processo de subjetivação, cujo propósito visa a 

produção de um determinado tipo de ator político; (b) o LD de Sociologia é, metaforicamente, 

a ponte simbólica entre os requerentes abstratos do processo de subjetivação e seus destinatários 

(alunos).  

Por fim, é preciso que não se exclua do conjunto dos atos de subjetivação política, uma 

reflexão acerca de sua genealogia, e, portanto, de suas múltiplas origens. Uma delas é, sem 

dúvida, o processo de escolarização. De acordo com James Donald (2000), que lê esse processo 

a partir de uma perspectiva foucauldiana, “a escolarização pode ser vista como o paradigma das 

modernas técnicas de governo. Ela age através do acionamento de um conhecimento íntimo dos 

indivíduos que formam sua população-alvo e de uma expertise no monitoramento e 

direcionamento de sua conduta” (DONALD, 2000, p. 81). Mas, se por um lado, a subjetividade 

dos atores sociais está inscrita ao nível do normativo e do prescritivo, isto não exclui, a rigor, o 

desenvolvimento de táticas, estratégias e performances a partir das quais os sujeitos 

(re)significam, mediante suas práticas cotidianas, as prescrições deste ou daquele discurso. 

Com efeito, “embora a subjetividade e a agência sejam, pois, efeitos dessas normas 

pedagógicas, elas não são, nunca, apenas sua realização. As estratégias e os discursos dos 

aparatos governamentais contam apenas a metade da história” (DONALD, 2000, p. 65).  

 Sobre esse aspecto de constituição da subjetividade política, Donald defendeu que 

 

Ser um cidadão em uma democracia liberal moderna, por exemplo, significa tanto ser 
membro da comunidade imaginada da nação quanto ser um ser ético autoconsciente 
e automonitorado. Mas o status pedagógico do primeiro (sua pretensão a dizer quem 
você é) é sempre colocada em dúvida pela performatividade do último (que exige que 
você seja o autor de seus próprios enunciados e de suas próprias ações) (DONALD, 
2000, p. 65). 

 

A subjetividade política, portanto, é determinada pelo discurso, e somos sempre 

conduzidos a pensar que o conteúdo de nosso pensamento e o campo de nossas ações é, em 
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última instância, determinado pela nossa vontade. A liberdade, igualmente regulada, é a mola 

propulsora que impulsiona a performance, que pode, por sua vez, minar as regras gerais que 

pretendem dizer como devemos pensar, quem devemos ser e como devemos agir. No fundo, é 

mediante esse jogo dialético que a questão da subjetividade pode ser lida em nossa pesquisa. 

A título apenas de exemplo, a pretensão normativa em fazer do livro didático um canal 

para o discurso da politização e da construção do senso crítico dos sujeitos da educação pode 

encontrar, no plano da prática pedagógica cotidiana, sérios obstáculos. O livro didático, por 

exemplo, pode não apenas ser totalmente descartado pelas docentes10 como fonte legítima para 

seu fazer pedagógico, como desprezado pelas alunas e alunos como fonte para sua formação11. 

O discurso pedagógico, especialista na fixação das identidades e na produção de subjetividades 

não pode, pois, ser encarado como um deus todo poderoso. A indisciplina, a não-conformidade 

dos sujeitos às lógicas normativas, as táticas de sublevação e de sobrevivência postas no 

cotidiano são representativas desse processo complexo e conflituoso que é a construção das 

posições-de-sujeito. Ademais, não poderia deixar de sê-lo, uma vez que o determinado é sempre 

assombrado pela indeterminação e pela contingência histórica. 

Até o momento, tentamos apresentar os pressupostos teóricos a partir dos quais 

estaremos lendo/significando os livros didáticos de Sociologia, o currículo, a identidade e a 

subjetividade política. Na seção seguinte, tentamos realizar um mapeamento do campo de 

pesquisas acadêmicas sobre o livro didático de Sociologia recuperando parte da produção 

científica sobre o tema. Escolhemos fazê-lo como forma de situarmos o problema da presente 

pesquisa num universo de trabalhos que vêm sendo produzidos desde 2008, ano em que o ensino 

de Sociologia se tornou obrigatório nas escolas de ensino médio do país. 

 

 

 

                                                           
10 A pesquisa desenvolvida por Cavalcante (2015) no âmbito do Mestrado Profissional em Ciências Sociais para 
o Ensino Médio (MPCS), da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), concluiu que, de fato, o uso do livro didático 
de Sociologia pelas professoras da Educação Básica oscila entre uma prática pedagógica que elege os manuais 
como o próprio currículo da disciplina e seu total descarte para a prática do ensino de Sociologia. 
11 Não constitui uma reclamação latente dos profissionais da educação, especialmente as professoras/professores, 
o mau uso do livro didático pelos alunos: rasuras indevidas, as páginas violentamente arrancadas, as inúmeras 
ocasiões em que os estudantes “não trazem” os livros para a escola, ou simplesmente os livros deslizando nos 
corredores das salas de aula e até dos corredores das escolas. Para quem atua na educação básica, esse tipo de 
situação não deverá soar tão estranha, embora seja, de fato, bastante incômoda. 
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5. Livros didáticos de Sociologia: mapeando estudos recentes 

 

Os estudos sobre manuais didáticos no Brasil, de modo geral, são relativamente 

incipientes. E não apenas estudos sobre manuais de Sociologia são escassos (e bastante 

recentes), mas estudos sobre manuais escolares de modo geral. Foi na década de 1980 que 

programas de pós-graduação e institutos de pesquisa da região sudeste começaram a 

desenvolver pesquisas sobre manuais escolares. Segundo Freitag, Motta e Costa (1987, p. 14 -

15) 

 

Enquanto nos países economicamente mais avançados, a pesquisa científica e a crítica 
do livro didático já se encontram perfeitamente institucionalizados, redirecionando 
periodicamente o conteúdo e o uso do livro didático, no Brasil a pesquisa sobre o livro 
e sua crítica se limitaram, por longas décadas a estudos isolados de cursos de pós- 
graduação, que via de regra permaneceram engavetados, sem merecer a atenção dos 
técnicos e burocratas que vinham fazendo a política do livro didático no Brasil. 

 

As autoras realçam a importância de instituições paulistas como a UNICAMP, a 

Fundação Carlos Chagas, a PUC, a USP, e cariocas como a UFRJ, UFF e FGV que a partir da 

década de 1980 começaram a desenvolver pesquisas sobre livros didáticos no Brasil 12. A 

história dos manuais didáticos de Sociologia (ainda por escrever) é um reflexo dessa espécie de 

tendência mais geral em negligenciar a potencialidade dos livros didáticos como objetos 

legítimos da pesquisa acadêmica. Com efeito, no caso da Sociologia, pode-se dizer, sem medo, 

que as pesquisas ainda estão num estágio embrionário. Muito em função da intermitência da 

Sociologia no currículo da educação básica, fato que mantém relações diretas com a produção 

e circulação de manuais didáticos da disciplina no Brasil, poder-se-ia afirmar que é só a partir 

de 2008, ano em que o ensino da disciplina se tornou obrigatório em função da aprovação do 

Decreto de Lei 11.684/2008, que as pesquisas sobre o ensino de Sociologia e, por extensão, 

sobre livros didáticos começaram a ganhar um corpo mais ou menos definido. 

Ainda assim, passada uma década de efetiva presença da disciplina sociológica na 

educação básica, no campo dos estudos sobre o ensino de Sociologia (que foi se construindo, 

                                                           
12 Interessante notar que a produção e avaliação das obras didáticas de Sociologia tenha, no período de 2012 a 
2018, se concentrado sistematicamente nas regiões Sul e Sudeste do país. Essas instituições pioneiras na produção 
acadêmica sobre manuais didáticos também são (pelo menos algumas delas) as mesmas às quais estão vinculados 
os autores dos manuais escolares de Sociologia, além dos avaliadores que compõem as equipes do Ministério da 
Educação via Plano Nacional do Livro Didático. Sobre essa questão ver as análises empreendidas nos capítulos II 
e III dessa dissertação. 
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de modo mais efetivo ao longo desse período), os livros didáticos ainda ocupam, no nível da 

pós-graduação strictu senso, um lugar até certo ponto marginal. Mais ainda, “os livros são tidos 

como elementos de pouco prestígio no campo da Sociologia, eles não têm prestígio acadêmico, 

nem mesmo no campo educacional” (TAKAGI, 2007, p. 111). Geralmente sequer são 

investidos como objetos legítimos de estudos acadêmicos (SARANDY, 2004). 

Iniciativas de pesquisas de mestrado e doutorado são muito recentes e não contamos 

com uma quantidade significativa de trabalhos, embora a qualidade e o rigor científico das 

pesquisas produzidas tenham demonstrado as inúmeras possibilidades que os manuais didáticos 

oferecem como objeto de investigação. Embora não seja nosso objetivo desenvolver aqui um 

“estado da arte” do livro didático de Sociologia, no sentido estrito desse termo, compreendemos 

ser importante apresentar, minimamente, algumas experiências de pesquisas desenvolvidas em 

programas de pós-graduação sobre a temática do manual didático de Sociologia, com o 

propósito de situarmos o problema dessa pesquisa neste campo em construção. 

No Brasil, a primeira tese de doutorado que elegeu os manuais didáticos como objetos 

de pesquisa foi o trabalho desenvolvido por Júlia Possa Maçaira (2017), no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ. A pesquisa traçou uma análise comparativa entre as formas de recontextualização 

pedagógica presentes nos manuais didáticos no Brasil e na França. Apontou questões 

interessantes como a presença, nos manuais que circulam no Brasil, de uma abordagem teórica 

e conceitual eurocêntrica, desenvolvida numa perspectiva histórica e o predomínio da narrativa 

didática. Na França, segundo a autora, os manuais didáticos privilegiam a problematização dos 

fenômenos sociais e o recurso a autores franceses como referências analíticas. 

A segunda tese de doutorado foi a pesquisa de Agnes Cruz de Souza (2017), apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de São Paulo – 

UNESP.  A pesquisa identificou os pontos de intersecção entre as propostas curriculares 

presentes nos manuais didáticos de Sociologia e as questões cobradas pelo Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM. Segundo a autora, as relações entre esses dois elementos são 

responsáveis pelo delineamento de um currículo a nível nacional da disciplina.  

Uma experiência exitosa no âmbito da formação de professores de Sociologia tem sido 

o Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio – MPCS, ofertado pela 

Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ 13 . A instituição de pesquisa pernambucana foi a 

primeira a oferecer um mestrado profissional em Sociologia no Brasil. No âmbito das pesquisas 

                                                           
13 Atualmente, a Fundação Joaquim Nabuco é instituição credenciada ao Mestrado Profissional em Sociologia em 
rede nacional (PROFSOCIO). 
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desenvolvidas naquela instituição pelos discentes do programa de mestrado, geralmente 

professores da educação básica, alguns trabalhos são ilustrativos dessa preocupação em 

pesquisar sobre os manuais didáticos. Nessa direção, destacam-se as dissertações de Queiroz 

(2016) intitulada: O ensino de Sociologia hoje: práticas docentes e o livro didático, e a pesquisa 

de  Cavalcante (2015) com o título Adoção do livro didático de Sociologia na educação básica: 

estudo com docentes da rede pública da Primeira Gerência Regional de Ensino da Paraíba. 

Ambos os trabalhos focalizaram a relação prática docente/livro didático, bem como as 

problemáticas que envolvem essa questão. 

No Laboratório de Ensino de Sociologia Florestan Fernandes – LABES  é possível 

localizar um número de 13 dissertações desenvolvidas em programas de pós-graduação de 

Ciências Sociais e Educação na UFRJ, UEL, UFSC, UNICAMP, UEL, UFSC, USP e na própria 

FUNDAJ, que dialogam diretamente com a temática do livro didático de Sociologia. 

Escolhemos, com o propósito de evitarmos repetições desnecessárias, não discutir o conteúdo 

desses trabalhos nesta seção, na medida em que durante o desenvolvimento desse texto, muitas 

deles serão utilizadas como referência, sendo, em seu devido momento, mencionados. Cabe, 

por enquanto, apenas mencionar que em nenhuma delas o estudo do tema política, tal como se 

apresenta nos manuais didáticos, se estabeleceu como objeto de pesquisa. Gostaríamos, então, 

de focalizar nossa análise nas produções apresentadas no Encontro Nacional sobre o Ensino de 

Sociologia na Educação Básica – ENESEB. 

O Encontro Nacional Sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica – ENESEB, 

tem se constituído, desde sua primeira edição no ano de 2009, como um importante espaço para 

debates acerca dos desafios do ensino de Sociologia na educação básica. No evento, é possível 

identificar uma preocupação com a temática livro didático. Nessa direção, destaca-se a 

existência do GT: Livro Didático de Sociologia.  

O tema da política (tomado como objeto de ensino/aprendizagem) parece ocupar, tal 

como o assunto dos livros didáticos, um lugar marginal nas pesquisas sobre o ensino de 

Sociologia na escola de nível médio. A título de exemplo, na última edição do ENESEB, em 

GT específico que tinha por objetivo reunir discussões sobre as possibilidades do ensino de 

política a partir das contribuições da Sociologia, apenas um trabalho tomou o livro didático 

como objeto de investigação. O trabalho de Guilherme Fernando Schnekenberg (2017) 

intitulado: “Os conhecimentos de política na disciplina de sociologia no Ensino Médio: 

conteúdos, metodologias e recursos didáticos” foi o único dentre 17 papers a eleger os manuais 

didáticos como objeto específico de análise. Neste trabalho, o autor salientou a incipiência da 

apresentação da Ciência Política nos manuais aprovados pelo PNLD 2015 e a predominância 
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da Sociologia como disciplina que toma para si a responsabilidade de discutir os temas 

relacionados à política no plano dos manuais didáticos analisados. 

Ainda sobre o ENESEB, dos 34 trabalhos apresentados no GT sobre Ensino de Política, 

somando-se as suas duas últimas edições, menos da metade tinha como objeto específico de 

reflexão o ensino de política. Apenas o trabalho acima citado tomava o livro didático como 

objeto de investigação. O que se tem visto nesses encontros é muito mais a exposição de 

experiências pedagógicas e projetos realizados de forma isolada por professores/as em sua 

prática do ensino de Sociologia, do que, de fato, a discussão acerca da construção curricular e 

da produção de metodologias de ensino ou a exposição de pesquisas realizadas pelos docentes 

no ensino médio. 

O Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS também tem se 

constituído num forte vetor para apresentação de trabalhos que tratam da temática do ensino de 

Sociologia. Há 10 anos, em cada edição do encontro, realizado a cada dois anos, são 

apresentados e discutidos uma série de trabalhos no GT Ensino de Sociologia. A partir de uma 

análise, tendo como base os anais das últimas três edições, ocorridas nos anos de 2013, 2015 e 

2017, foi possível detectar a presença de sete trabalhos relacionados diretamente com a análise 

dos manuais didáticos de Sociologia. Uma particularidade dos trabalhos produzidos e 

apresentados no Congresso da SBS é a formação acadêmica de seus autores. Geralmente, 

professores universitários e pesquisadores do campo do ensino de Sociologia. Para evitarmos 

repetições desnecessárias, optamos, uma vez mais, por discutir o conteúdo desses artigos mais 

adiante, quando a necessidade assim o exigir. Para os propósitos dessa pesquisa, cabe por 

enquanto, afirmar que o teor desses trabalhos não guarda nenhuma relação direta com a 

presença da política nos manuais didáticos. 

Outras experiências têm sido desenvolvidas pela Universidade Estadual de Londrina - 

UEL. Algumas experiências de docentes sobre o ensino de Sociologia foram reunidas em 

recente trabalho intitulado Caderno de metodologias de ensino e de pesquisa de Sociologia, 

produzido no âmbito dos estudos do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Sociologia 

– LEMPES, da UEL. Aqui aparecem experiências particulares na abordagem de temas 

relacionados à política, geralmente justificadas pelos seus autores pela necessidade de 

desenvolver a noção de participação dos alunos, ensejar a organização e tomada de decisões 

coletivas, o aprendizado dos direitos e deveres que implicam a prática da cidadania e a vida em 

sociedade (LIMA, 2009; SANTOS, 2015; ALVES, 2015).  Outros projetos têm defendido a 

necessidade de aproximar a temática da política aos lugares tradicionais de representação e 

manifestação política, organizando visitas à Câmara de Vereadores, promovendo a elaboração 
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de projetos idealizados pelos estudantes ou mesmo discutindo sobre os impactos da ideologia 

na vida diária dos atores sociais (FEIJÓ, MOREIRA & SILVA, 2015; ENGELKE, 2015; 

SANTOS, 2009). 

De modo geral, não é o problema da abordagem do tema política, tal como se apresenta 

nos manuais didáticos, aquilo que constitui o núcleo duro dessas experiências. O deslocamento 

das produções para esse campo aberto que são as experiências pedagógicas tem sido 

caracterizado, curiosamente, por uma espécie de recusa implícita em considerar os manuais 

didáticos como recursos didáticos privilegiados de abordagem dos temas, teorias e conceitos 

relacionados à política, o que leva necessariamente a dispensá-los como objetos de 

investigação. 

Com base no exposto, é correto afirmar que o estudo dos manuais didáticos de 

Sociologia é um campo que, embora seja embrionário, tem, pelo menos desde 2008, avançado. 

Há de se destacar, entretanto, que o tema da política, sobretudo a presença desse tema nos 

manuais didáticos, raramente tem sido analisado pelos professores/pesquisadores, bem como 

são bastante modestas as iniciativas de leitura desses manuais a partir de uma perspectiva 

discursiva. É tentando preencher essa lacuna que nossa pesquisa busca contribuir, de algum 

modo, na consolidação deste campo em construção. O problema dessa pesquisa foi elaborado 

na intersecção entre dois elementos: o livro didático de Sociologia e a presença do tema política 

nesses manuais. Desse modo, acreditamos que ao articular esses dois elementos estaremos 

preenchendo um espaço deixado em branco pelas pesquisas realizadas até o momento. Para esta 

pesquisa, mais do que compreender como o tema da política é abordado nos manuais didáticos 

mais recentes, nos interessa, sobremaneira, compreender como se constituiu essa presença da 

política nos manuais. Podemos, então, sintetizar o problema dessa pesquisa na seguinte questão: 

quais são as concepções de política (re) produzidas pelo(s) discurso(s) dos manuais escolares 

de Sociologia aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático entre os anos de 2012 e 2018? 

A seguir, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa para análise 

dos manuais escolares. 

 

 

 

 

 



45 
 

 

6. Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

O objeto da presente pesquisa são os manuais didáticos aprovados pelo PNLD  entre os 

anos de 2012 e 2018. São precisamente 13 manuais. Dois aprovados pelo PNLD em 2012, seis 

em 2015 e, recentemente, cinco aprovados pelo PNLD 2018. Os objetivos específicos dessa 

pesquisa foram idealizados como uma tentativa de nos ajudar a responder a seguinte questão 

mais geral: quais as concepções de política são (re)produzidas pelo(s) discurso(s) dos manuais 

didáticos de Sociologia? Nessa direção, tais questões estão elencadas da seguinte ordem: (a) 

quais os efeitos da política do PNLD para a produção do discurso dos manuais; (b) qual o perfil 

dos autores de manuais didáticos e como eles imaginam seus destinatários; (c) quais são os 

efeitos pretendidos pelo discurso dos manuais e em que medida os procedimentos 

metodológicos adotados pelos autores viabilizam, ou não, a eficácia discursiva.  

Pretende-se, neste sentido, tomar como material para análise recortes/amostras de textos 

desses manuais. O critério para seleção dos enunciados14 a serem analisados será sua referência 

ao tema da política. A segunda base para coleta de dados, além dos manuais escolares, são os 

documentos que integram aquilo que denominamos como dimensão política do currículo 15, 

produzidos no âmbito do Estado: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Sociologia, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino de Sociologia, os Parâmetros 

para o Ensino de Sociologia do Estado de Pernambuco e os editais do Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD. 

O procedimento metodológico empregado para análise dos textos será a análise do 

discurso (AD). Faremos uso de certas categorias de análise16 da AD francesa, em especial a 

                                                           
14 Enunciado, tradicionalmente, segundo Foucault (2014), tem sido concebido como o “átomo do discurso’’. Trata-
se de conceito que não se resume à frase e/ou a uma determinada sentença genérica. Segundo Maingueneau (2013, 
p. 63), “o enunciado é a marca verbal do acontecimento que é a enunciação. Aqui, a extensão do enunciado não 

tem nenhuma importância: pode-se tratar de algumas palavras ou de um livro inteiro’’. 
15 Aqui, tomo de empréstimo o sentido atribuído a esse termo por Alice Casimiro Lopes (2013). Segundo a autora, 
os documentos curriculares, na medida em que se constituem, a rigor, como tentativas de fixar as regras, mais ou 
menos determinadas, para o ensino das disciplinas e, por extensão, para a prática docente, podem ser enquadrados 
naquilo que as autoras denominam como uma “dimensão política’’ do currículo, caracterizada, em grande medida, 

pelos vários discursos que pretendem estabelecer, por assim dizer, os caminhos supostamente legítimos nos quais 
deve caminhar a prática das professoras. Trata-se, portanto, daquilo que aprendemos a denominar como “currículo 

normativo’’, que se expressa na linguagem mais corrente sob os nomes de “diretrizes’’, “grades curriculares’’, etc. 

Obviamente, à essa dimensão do currículo como o instituído somam-se as dimensões do político, isto é, todo um 
jogo de práticas de (re)significação, que incluem a escola, a comunidade escolar, as professoras, que concorrem 
para a construção do currículo, compreendido como prática instituinte. 
16 Optamos, em função do número considerável de conceitos da análise do discurso utilizados nesta pesquisa ser 
relativamente extenso, por apresentar seus respectivos significados no decorrer dos capítulos, na medida em que a 
análise do corpus assim o requerer. Não obstante, dada a complexidade e pluralidade de interpretações às quais 
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partir das contribuições dos estudos de Michel Foucault, Dominique Maingueneau, Patrick 

Charaudeau e outros. O propósito do uso da AD será identificar quais são os efeitos de sentido 

pretendidos pelo(s) discurso(s) dos livros didáticos. O uso dessa metodologia de análise se 

justifica pela atenção que dá aos processos de produção do discurso e às condições de sua 

fixação. O texto didático, compreendido aqui como um lugar de reprodução e fixação de 

discursos, gestado numa teia de vozes, por articular lugares, tempos, memórias, por ser canal 

de vários tipos de discurso que interpelam seus destinatários são objetos de estudo que podem 

se servir desta metodologia de pesquisa.  

Sobre a análise do discurso, Gill (2014, p. 266) afirmou que:  

 

Uma análise de discurso é uma leitura cuidadosa, próxima, que caminha entre o texto 
e o contexto, para examinar o conteúdo, organização e funções do discurso (...) a 
análise de discurso é uma interpretação, fundamentada em uma argumentação 
detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que está sendo estudado. 

  

Esse olhar analítico para as imbricações entre texto e contexto, ressaltado por Gill, 

também é atribuído à AD por Maingueneau e Charaudeau (2016, p. 44), no Dicionário de 

Análise do Discurso.  Outro aspecto relevante para a AD diz respeito às relações entre o texto, 

o conjunto dos enunciados possíveis (Foucault, a esse respeito, não faz uma distinção conceitual 

entre texto e enunciado, mas apenas uma distinção operacional, quando a análise assim o 

requer) e a produção de sentido, os processos de significação. Segundo Orlandi (1999, p. 66) 

“a análise de discurso visa compreender como um objeto simbólico produz sentidos”. Partimos, 

pois, da consideração de que os manuais didáticos são objetos simbólicos produtores de sentido, 

na medida em que os discursos que neles circulam interpelam os seus destinatários a partir de 

objetivos pretendidos, isto é, visando produzir efeitos de sentido nos respectivos destinatários.  

Na mesma direção, Burity, Lopes e Mendonça (2015, p.16) destacam que: 

 

Análise do discurso é a análise das condições de fixação de um discurso concreto (isto 
é, de um complexo articulado de elementos simbólicos e práticos) num contexto de 
múltiplas possibilidades, no qual algumas entram na produção de uma formação 
hegemônica enquanto outras são excluídas e mesmo combatidas. 

 

                                                           
está sujeita a análise do discurso, apresentaremos, nesta seção, o que efetivamente entendemos por análise do 
discurso para evitarmos possíveis mal-entendidos. 
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Nosso objetivo é verificar como é organizado o tema política nos manuais didáticos, 

como são construídos os discursos sobre política no currículo da disciplina sociológica e que 

efeitos de formação eles pretendem produzir em professores e estudantes (função de construção 

de sujeitos como cidadãos ativos e/ou críticos). Neste quesito, interrogaremos os textos a partir 

das seguintes questões: O que, efetivamente, dizem sobre política e a partir de quais referências 

analíticas e recursos metodológicos o fazem? Que vozes estão presentes no discurso sobre a 

política do livro didático? (neste sentido, estamos interessados em compreender em que medida 

o discurso didático é um discurso polifônico); Em que medida a abordagem é persuasiva? Se o 

é, acerca do que especificamente pretende convencer o leitor? Quais são as estratégias 

discursivas mobilizadas pelos autores para convencer seus leitores (essencialmente 

professores/as e alunos/as) acerca daquilo que pretendem dizer? Essas questões deverão, pois, 

servir como caminho metodológico para a análise dos enunciados. 

Partindo do pressuposto de que todo dizer é ideologicamente marcado (ORLANDI, 

1999; PÊCHEUX, 1995; 2012), pretende-se verificar em que medida os manuais didáticos 

refletem um projeto maior de formação política dos sujeitos (tal como preconizado por 

documentos curriculares normativos). Levando em consideração que a AD sustenta que não há 

discurso que não se relacione com outros discursos, pretende-se verificar na abordagem do tema 

política dos manuais didáticos a presença do interdiscurso. A expressão dessa filiação à qual 

um determinado discurso pode estar relacionado também foi apresentada por Michel Pêcheux 

(1995) da seguinte forma 

 

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de 
identificação, na medida em que ele constitui um efeito dessas filiações e um trabalho 
(mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo modo 
atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço 
(PECHEUX, 1995, p. 55). 

  

Com relação à análise dos recursos metodológicos presentes nos manuais didáticos, isto 

demandará a necessidade de análise do manual do professor, espaço reservado nas coleções dos 

livros didáticos para uso exclusivo dos docentes, onde se apresentam orientações gerais de 

ordem metodológica para uso dos manuais. A identificação dos recursos de mediação 

pedagógica mobilizados na abordagem do tema política também demandará a necessidade de 

análise do texto nos manuais didáticos. Identificados os recursos, cabe, por fim, analisar quais 

funções esses recursos que estaremos considerando como enunciados (por exemplo, imagens e 

charges, etc) cumprem no texto do manual. Conforme se mostrará mais adiante, o principal 
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recurso de mediação pedagógica utilizado pelos autores dos manuais didáticos – em termos 

quantitativos – é o recurso a imagens. Nessa direção, focalizaremos nossa análise nesses 

recursos afim de compreender quais são os efeitos de sentido que elas pretendem produzir e 

como se articulam ao conteúdo verbal presente nos textos didáticos.  

À guisa de conclusão das reflexões produzidas até o momento, identificamos que o 

ensino de política é pré-definido pela dimensão político-institucional do currículo de Sociologia 

como um dos temas a serem abordados através do seu ensino na escola de nível médio, e que 

tal ensino deve permitir aos estudantes uma ampliação de suas concepções do tema. Do ponto 

de vista dos procedimentos teórico/metodológicos que orientam nosso trabalho, justificamos a 

escolha pelo campo da TD por entendermos que ela nos fornece subsídios que potencializam 

uma leitura ampliada do fenômeno da política. Apresentamos, também, as concepções teóricas, 

à luz de uma perspectiva pós-estruturalista, de currículo, subjetividade política, identidade e 

livros didáticos que balizam a nossa investigação. No capítulo seguinte, nosso objetivo será o 

de analisar, a partir dos editais do Plano Nacional do Livro Didático, como o Estado atua na 

normatização do discurso sobre a política presente nos manuais didáticos de Sociologia. 
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CAPÍTULO II 
 

OS EDITAIS DO PLANO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E A 
REGULAÇÃO DO DISCURSO 

“Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas exigências ou se não for, de início, 
qualificado para fazê-lo” 

 (FOUCAULT, 2014, p. 35)  

 

No capítulo anterior, defendemos que o currículo é uma prática discursiva, que o livro 

didático é um objeto simbólico que produz (ou pelo menos almeja produzir) sentidos. Antes 

que direcionemos nossa atenção para esses efeitos de sentido pretendidos, é necessário que 

levemos em consideração que, quando se trata do LD, tais sentidos que neles circulam, não são 

tão estranhos à ordem política instituída e aos valores que lhes são adjacentes. E isto ocorre 

porque o LD traduz as lutas e os processos ideológicos em curso num determinado contexto 

social, histórico e político. As teorias, temas, conceitos e os conteúdos sociológicos presentes 

no LD de Sociologia, por exemplo, são submetidos a um rigoroso processo de avaliação por 

parte do Ministério da Educação.  É preciso, portanto, que se coloque uma nova questão em 

relevo: em que sentido podemos falar de um processo regulatório que controla o quê e o como 

deve ser dito sobre política?  

Ao discutirmos a ação de uma exterioridade na produção dos textos didáticos não 

estaremos, obviamente, tratando das regras de produção do discurso (que remetem, numa 

perspectiva foucauldiana, à própria interioridade do discurso), mas tão somente daquilo que o 

próprio Foucault denominou como o sistema das coerções externas que delimitam para o sujeito 

certas condições para que enunciem, para que falem. É preciso partir do princípio de que o que 

se escreve (e o que se exclui) num LD é uma operação complexa que comporta uma 

multiplicidade de sujeitos (e não apenas seus autores), o que implica, portanto, conceber as 

origens da enunciação para além de sua própria estrutura.  

Afinal, o livro didático de Sociologia está circunscrito em um sofisticado sistema de 

regulação e controle. Não se trata de um gênero de discurso similar à poesia ou à literatura, 

onde a figura do sujeito-autor, em nossa cultura, tem (ao menos imageticamente) gozado de um 

status privilegiado no tocante à construção da obra, do livro. No caso do LD é preciso partir do 

princípio de que os conteúdos e/ou os discursos que circulam em suas páginas não podem ser 

compreendidos fora de um sistema de remissões (a outros textos, outros livros), mas também a 

outros lugares de fabricação do sentido. 
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A Sociologia foi integrada à política pública de distribuição gratuita de LD de forma 

inédita em 2012. A partir de então, milhares de manuais escolares da disciplina têm sido 

distribuídos aos estudantes da escola de nível médio. Alguns autores (BEZERRA & MEUCCI, 

2014; OLIVEIRA, 2013), têm defendido que o LD de Sociologia tem contribuído para a 

definição do próprio currículo da disciplina, embora esse não seja seu objetivo principal. 

 

A entrada da Sociologia nesta política pública (PNLD) implica em um grande impacto 
sobre esta disciplina, uma vez que, não possuindo um currículo nacional comum, 
entendemos que a organização dos conteúdos como proposta pelos livros selecionados 
pelo PNLD tende a gerar propostas curriculares, ainda que não seja esta a intenção 
explícita dos mesmos (OLIVEIRA, 2013, p. 364). 

 

 Acreditamos que esse fato guarda certa relação com o perfil do professor de Sociologia 

da escola de nível médio. A maioria esmagadora dos professores de Sociologia não possui 

formação acadêmica na área em que atua. Deduz-se deste cenário que o LD, na maioria das 

vezes, acaba sendo convertido no principal recurso que o docente dispõe para o preparo de suas 

aulas. Nestes casos, o LD acaba se convertendo no próprio currículo da disciplina. Isso 

certamente tem a ver com a forma como os professores significam o LD, avaliando-os 

positivamente e validando os discursos que neles circulam. Essa percepção do LD como um 

objeto legítimo, como um lugar em que circulam discursos verdadeiros, também só é possível 

na medida em que o PNLD o legitima. Com efeito, a avaliação e aprovação das coleções 

didáticas não deixa de conferir certo capital simbólico aos sujeitos responsáveis por sua 

produção.  

Nesta seção, nosso objetivo será demonstrar em que medida o discurso sobre a política 

que circula nas páginas dos manuais didáticos de Sociologia, é, por assim dizer, um discurso 

regulado. A fonte dessa regulação, conforme se tentará demonstrar, é o próprio Estado. É a 

República, compreendida aqui como enunciador genérico do discurso, e como requerente 

primeiro de um determinado tipo de subjetividade política, que opera no sentido da 

governabilidade da narrativa didática. O Estado, como maior comprador de LD no Brasil, não 

aprova ou reprova o LD per se, ele na verdade admite ou não, validando ou excluindo, os 

discursos que circulam nas páginas desses manuais1. 

                                                           
1 É preciso que se diga, por outro lado, que a política de regulação do LD, de seus conteúdos, formas de abordagens 
e recursos é uma atividade operacionalizada por uma comunidade discursiva em particular: as comissões de 
técnicos e avalistas que compõem as equipes do PNLD. Composta por especialistas e acadêmicos, é essa 
comunidade discursiva que submete os autores dos manuais e as editoras à um rigoroso sistema de avaliação. 
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A presença do Estado na regulação do discurso sobre a política e/ou na normatização do 

discurso da Sociologia escolar que circula nas páginas dos livros didáticos de modo mais amplo 

é um dado que se comunica com as sofisticadas tecnologias de governo.  Tratar-se-á, conforme 

veremos, de um conjunto de regras fixadas pela dimensão normativa do currículo aos 

enunciatários dos manuais didáticos de Sociologia. Um conjunto de normatizações que se refere 

não apenas aos conteúdos, temas ou conceitos, que devem ser observados na construção do 

livro didático de Sociologia, mas a uma delimitação simétrica dos espaços, das formas, dos 

traços, das linhas, da matéria prima a ser utilizada na produção do LD. Tratar-se-á, portanto, de 

um conjunto de regras que delimitam não apenas o campo possível da dizibilidade da obra 

didática, mas também de sua composição estética. A seguir, tentamos localizar esses 

enunciados com pretensões normativas, balizadoras, a partir dos editais do Plano Nacional do 

Livro Didático de Sociologia em suas edições de 2012, 2015 e 2018.  

 

1. Governo, comunidade discursiva e regulação 

 

Os editais do Plano Nacional do Livro Didático - PNLD são textos produzidos por uma 

determinada comunidade discursiva2 que tem, pelo menos, duas funções principais: (a) avaliar 

o conteúdo dos manuais didáticos para imediata ou futura compra das coleções por parte do 

Estado brasileiro; (b) legitimar (ou não) os discursos (e seus autores) presentes nos manuais 

escolares. Seu objetivo primeiro é apresentar aos sujeitos interessados em submeter coleções 

didáticas (as editoras e todo corpo técnico que lhe constitui, dentre eles, os autores contratados) 

ao processo de avaliação dos pareceristas escolhidos pelo Ministério da Educação, um conjunto 

de regras que devem ser criteriosamente observadas. Por um lado, análises como a de Freitag, 

Motta e Costa (1987) nos informam que desde a década de 1980, momento histórico em que a 

política nacional de distribuição de livros didáticos foi criada, o processo de escolha, avaliação, 

compra e distribuição das obras didáticas no país tem sido caracterizado pela forte centralização 

                                                           
2 Empregamos o sentido atribuído à comunidade discursiva por Dominique Maingueneau, ou seja, concebendo-a 
como “o grupo, ou a organização de grupos no interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem 

de uma formação discursiva”, ou, dito de outro modo, ao grupo responsável pela gestão de um texto  
(MAINGUENEAU, 1997, p, 56). Acreditamos que, na medida em que as coleções didáticas são aprovadas por 
essa comunidade discursiva, os autores passam a circular em novo ambiente. Um ambiente legitimado pela 
comunidade. Ao serem convertidos em sujeitos do discurso, passam a integrar um lugar junto a essa comunidade 
responsável pela produção do texto didático. Integram, por extensão, uma comunidade discursiva que reconhece 
em seus membros a posse de uma determinada competência discursiva, e, portanto, a sua filiação mútua a 
determinada formação discursiva. 
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desempenhada pelo Estado; por outro, pesquisas como a de Meucci (2014) têm demonstrado 

que o Estado brasileiro é, talvez, o maior comprador de livros didáticos do mundo. Com certeza 

ele é, segundo a autora, o responsável direto por mais de 50% do faturamento total das editoras 

brasileiras. Num mercado tão milionário3, parece natural que o Estado não abra mão de realizar 

uma análise rigorosa dos conteúdos dispersos nessas obras. 

Sobre os impactos dessa forte centralização desempenhada pelos editais do PNLD é 

interessante o que escreveram Bezerra e Meucci: 

 

O edital do PNLD que orienta os critérios de avaliação dos livros (inclusive quanto 
aos seus conteúdos) para as editoras é elaborado por uma Comissão Técnica composta 
por um representante de cada área que, por sua vez, nomeia os pareceristas 
avaliadores. Neste aspecto, o PNLD é uma operação centralizada de avaliação do 
material escolar que, se não impede a autonomia do professor e da escola na escolha 
do material, limita seu leque de alternativas, pois o catálogo de possibilidades resulta 
de uma seleção realizada pela equipe nomeada pelo MEC. E ainda que os grupos de 
avaliadores sejam compostos por especialistas das diferentes regiões, a produção dos 
livros está escandalosamente concentrada no Sudeste. No caso particular de 
sociologia, a maioria das editoras e dos autores é de São Paulo e do Paraná. Não houve 
nem um autor ou editora do Nordeste na primeira edição do PNLD (BEZERRA & 
MEUCCI, 2014, p. 92). 

 

Nesta direção, destaca-se a presença de uma comunidade discursiva: a Comissão 

Técnica responsável pela definição dos critérios de avaliação dos livros didáticos. É essa mesma 

comunidade discursiva, pois, que define, por assim dizer, todo um conjunto de regras que 

deverão ser criteriosamente observadas pelos autores de manuais didáticos e pela comissão de 

técnicos responsáveis pelas etapas de produção do livro didático. A forte concentração da 

produção de livros didáticos de Sociologia nos Estados de São Paulo e Paraná apenas reforça o 

que veremos em capítulos posteriores, quando estivermos identificando o perfil dos 

enunciatários. Caberia ponderar, ainda, que, se, de um lado, os editais do PNLD, dada sua forte 

centralização, limitam a autonomia dos professores da educação básica, por outro, ele se 

estabelece, a rigor, como documento moral, político, limitante, constrangedor e, de igual modo, 

impõe aos autores dos livros e às editoras às quais esses estão ligados um caminho, uma forma, 

um espaço simetricamente delimitado onde eles poderão circular, falar, enunciar. Dito de outro 

modo, os autores dos manuais didáticos não apenas não podem ser qualquer pessoa (e esta 

pesquisa irá demonstrar, que, de fato, eles integram, em grande medida, a comunidade 

discursiva composta por acadêmicos, especialistas e professores universitários), como também 

                                                           
3 Na parte final dessa dissertação, apresentamos, na forma de anexo, alguns dados estatísticos acerca dos manuais 
escolares de Sociologia adquiridos pelo Estado brasileiro a partir do PNLD de 2012 e 2015. 
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não podem dizer deliberadamente o que quiserem acerca dos assuntos de que tratam (diga-se, 

daqueles conteúdos aos quais devem guardar observância irrestrita). Aqui, é preciso que se 

coloque em relevo a seguinte questão: os editais do PNLD definem previamente o quê (e o quê 

não) deve ser dito não apenas com relação ao tema da política, mas com relação aos conteúdos 

sociológicos de modo geral. 

Sobre essa forte presença do Estado como agente de uma política da regulação e 

centralização do conteúdo dos livros didáticos, Freitag, Motta e Costa defenderam que: 

 

Não houve, até recentemente, fora do Estado, outras instituições no Brasil capazes de 
influenciar, formular e redirecionar o processo decisório sobre o livro didático. 
Mesmo as instituições de peso como a Igreja, as editoras, o mercado livreiro, as 
associações científicas ou os sindicatos (operários e de professores), as organizações 
de pais e alunos, etc., não tem revelado força suficiente para influenciar essa política 
estatal, quase integralmente entregue a técnicos e assessores da burocracia 
governamental. (...) nem mesmo as editoras que à luz de seu poderio econômico 
teriam condições de influenciar o conteúdo e a distribuição dos livros didáticos, têm 
usado a sua força para participar com propostas próprias nas decisões políticas sobre 
o livro didático (FREITAG, MOTTA & COSTA, 1987, p. 13). 

 

Aqui, precisamos abrir um pequeno parêntese para defender que o autor das coleções 

didáticas não é um sujeito absolutamente autônomo para construir a “sua” obra. Quanto a esse 

descentramento da noção de sujeito-autor, cabem os estudos de Foucault (2014) e Roland 

Barthes (1987), que convergem, pelo menos em parte, para uma crítica da noção do sujeito, 

tomado em sua individualidade e subjetividade, como único ponto de origem dos enunciados, 

textos, obras e discursos que profere. Com efeito, se, por um lado, não há discurso sem sujeito, 

por outro, não há sujeito fora da interpelação discursiva. Isso vale, também, para o conceito de 

autor. Nessa direção, poderíamos citar uma passagem de James Williams (2013) ao comentar 

sobre a noção de poder em Foucault, e como essa noção afeta a relação entre enunciatários de 

um determinado texto e essa exterioridade constitutiva que o interpela. 

 

(...) diante de uma página em branco nós não somos completamente livres para 
depositar nossas ideias. O conjunto de palavras disponíveis para nós e a gramática que 
as articula, o público hostil ou amigável que espera por nossas decisões e 
pensamentos, o tamanho da página, como ela pode ser reproduzida e enviada a 
outros, nossa língua materna e sua relação com outros idiomas, os registros de 
linguagem tais como ordens, questões, orações e apelos, nossos estados de sono ou 
vigília, nossos sentimentos de constrangimento ou entusiasmo, nossas relações muito 
diferentes com um inconsciente, tudo forma uma rede de coerções; uma forma de 
poder dentro da qual operamos ao invés de um campo em aberto ou uma lacuna a ser 
preenchida  (WILLIAMS, 2013, p. 159, grifos nossos). 
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Recuperar todos os sentidos e expressões dessa rede de coerções ultrapassaria, 

logicamente, os limites fixados por esta pesquisa.  E, não obstante, acreditamos que podemos, 

a partir da análise dos editais do PNLD, anotar algumas questões que nos apontam para a 

necessidade de desconstruir essa falsa sensação de que o autor de modo geral, e, em especial, 

os enunciatários dos textos didáticos, são figuras autônomas na construção de seus enunciados. 

Se não pretendemos, assim como decidiu fazê-lo Roland Bathes (1987), afirmar que o autor, 

como entidade significante, está morto, pretendemos, por outro lado, defender que ele não está 

sozinho. Não apenas se espera que ele tenha qualificação para dizer o que pretende dizer, mas 

aquilo que diz só pode ser dito a partir da observação irrestrita de todo um conjunto de regras a 

ele impostas do exterior. O sujeito-autor das obras didáticas de Sociologia é, dialeticamente, 

sujeito do discurso (na medida em que produz enunciados para destinatários prescritos: alunos 

e professores do ensino médio), e sujeito ao discurso, uma vez que é pressionado de todos os 

lados e ângulos a enunciar de um modo e não de outro. Ele é, conforme veremos, sujeito que 

interpela ao mesmo tempo que é interpelado. Essa política da regulação se expressa a partir dos 

critérios de avaliação dos conteúdos dos livros didáticos. Avaliamos esses critérios na seção 

seguinte. 

 

2. Critérios gerais de avaliação do livro didático 

 

Os editais do PNLD definem critérios comuns para todas as coleções didáticas, 

independentemente dos componentes curriculares, e critérios específicos para cada disciplina 

do currículo do ensino médio. Esses critérios definem o que deve (e o que não deve) ser dito, 

inclusive com relação a ensino da política. 

Vejamos o enunciado abaixo. Ele se refere aos critérios comuns. 

 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS COMUNS A TODAS AS ÁREAS: Os critérios 
eliminatórios comuns a serem observados nas obras inscritas no PNLD 2012, 
submetidas à avaliação, são os seguintes: (1) respeito à legislação, às diretrizes e às 
normas oficiais relativas ao ensino médio; (2) observância de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano; (3) 
coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, 
no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos 
visados; (4) correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 
(5) observância das características e finalidades específicas do manual do 
professor e adequação da obra à linha pedagógica nela apresentada; (6) 
adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-
pedagógicos da obra  (BRASIL, 2012, p. 19, grifos nossos) 
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O próximo enunciado antecede o anteriormente citado, e alerta o leitor acerca da 

necessidade de observância irrestrita às suas postulações. Ele informa que: “a não-observância 

de qualquer um desses critérios, detalhados a seguir, resultará em proposta incompatível com 

os objetivos estabelecidos para o ensino médio, o que justificará, ipso facto, sua exclusão do 

PNLD 2012” (BRASIL, 2012, p. 19). 

Segue-se, no texto original, a especificação de cada um dos critérios eliminatórios. 

Optamos, por uma questão de economia, por apresentá-los ao leitor, no decorrer de nossa 

análise dos enunciados anteriores. Pois bem, analisando o primeiro enunciado, identifica-se que 

o respeito à legislação e as normas oficiais do ensino médio são condição obrigatória para uma 

futura aprovação das obras didáticas. Tais textos legais são:  

 

Constituição da República Federativa do Brasil. (2) Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, com as respectivas alterações introduzidas pelas Leis nº 
10.639/2003, nº 11.274/2006, nº 11.525/2007 e nº 11.645/2008. (3) Estatuto da 
Criança e do Adolescente. (4) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
(5) Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação, em especial, o Parecer 
CEB nº 15, de 04/07/2000, o Parecer CNE/CP nº 003, de 10/03/2004 e a Resolução 
CNE/CP nº 01 de 17/06/2004 (BRASIL, 2012, p. 20) 

 

Os enunciatários das obras didáticas devem observar, antes de tudo, a lei. Ou melhor, as 

leis. A lei é a expressão máxima da norma, da regulação. A referência a esses dispositivos 

legais, e, em especial, à Constituição Federal de 1988, é expressão legítima de uma tentativa de 

enquadrar/circunscrever o sistema educativo, o projeto de educação, e, obviamente, os 

discursos que circulam nas obras didáticas, dentre os quais o discurso sobre a política, nos 

parâmetros éticos, morais e ideológicos fixados com o advento da redemocratização do país 

pós-década de 1980. Daí essa necessidade de observância irrestrita aos princípios éticos 

necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano (BRASIL, 2012, p.19). 

A República vem ocupar aqui o papel de enunciador genérico do discurso do PNLD. A função 

da educação parece caminhar na direção de um fomentar para a produção de um spirit republic. 

A produção de um espírito republicano deve ser pensada como uma expressão das modernas 

técnicas da governabilidade mobilizadas pela ordem política instituída. Ela também orienta, por 

assim dizer, o discurso sobre a política que deverá circular nas páginas dos manuais escolares 

definindo seus limites e, eventualmente, fixando seus adversários. É nessa direção que o edital 

adverte as editoras e autores dos manuais escolares quando à necessidade política de evitar 
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determinadas formas de narrativa consideradas formas incompatíveis com o ideal republicano 

e democrático. 

Partindo desta perspectiva de defesa do ideal republicano/democrático adverte-se que 

serão eliminadas do PNLD, as coleções didáticas que: 

 

veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, de 
gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como qualquer outra 
forma de discriminação ou de violação de direitos; (2) fizerem doutrinação religiosa 
e/ou política, desrespeitando o caráter laico e autônomo do ensino público; (3) 
utilizarem o material escolar como veículo de publicidade ou de difusão de marcas, 
produtos ou serviços comerciais (BRASIL, 2012, p. 20, grifos nossos). 

 

 

Interessante notar como o texto se refere ao caráter laico e autônomo do ensino público, 

ao fixar a crítica a qualquer forma de doutrinação política e ideológica que venha a circular nas 

páginas dos livros didáticos. Esse olhar atento para os malefícios de tal doutrinação, já constitui 

aqui uma primeira barreira para a crítica de movimentos como a Escola Sem Partido ao 

conteúdo dos manuais didáticos, em especial de História e Sociologia. Ora, não é lícito deduzir 

que o rigor com o qual são avaliadas as coleções didáticas não constitui uma barreira política a 

qualquer tipo de doutrinação ideológica que esses manuais eventualmente estejam à serviço? 

Por outro lado, o documento oficial já define, num primeiro registro, que o ensino de política 

deve evitar qualquer tipo de doutrinação ideológica, o que nos permite deduzir que ele sugere 

que os autores priorizem o pluralismo teórico na abordagem dos temas. 

O critério 3 do enunciado citado na página 53 tem como objeto a estrutura interna da 

obra didática. Ele cobra/exige coerência entre a forma e o conteúdo, e entre as concepções 

teórico-metodológicas e os objetivos de ensino/aprendizagem fixados no livro didático. Os 

objetivos formativos (tema que analisaremos em capítulo posterior), bem como sua coerência 

pedagógica, já aparecem aqui na forma de uma exigência do currículo normativo. Não se 

admite, por exemplo, um discurso didático incoerente, muito menos, um livro didático que não 

explicite de forma clara seus objetivos formativos. Já o ponto 4 (correção e atualização de 

conceitos, informações e procedimentos) possui uma singularidade: é ele que exige a 

qualificação dos futuros enunciatários, na medida em que postula o domínio conceitual/teórico 

e metodológico como uma necessidade imperiosa dos enunciatários. Defini-se aqui a 

necessidade de uma competência discursiva dos autores, isto é, o reconhecimento dos códigos 

que compõem uma determinada formação discursiva e a capacidade (domínio técnico, teórico, 

conceitual) para enunciar e reconhecer os códigos que integram um sistema de pensamento 



57 
 

 

particular. Os pontos 5 e 6, respectivamente se referem ao manual do professor e à adequação 

entre as formas de abordagem e as concepções pedagógicas que orientam a narrativa. 

Com relação a esta exigência, que é também a exigência de uma determinada 

competência intelectual e perícia técnica4, vejamos o enunciado a seguir: 

  

Respeitando tanto as conquistas científicas das áreas de conhecimento representadas 
nos componentes curriculares quanto os princípios de uma adequada transposição 
didática, serão excluídas as obras que: (1) apresentarem de modo incorreto, 
descontextualizado ou desatualizado conceitos, informações e procedimentos; (2) 
utilizarem de modo incorreto, descontextualizado ou desatualizado esses mesmos 
conceitos e informações, em exercícios, atividades, ilustrações ou imagens (BRASIL, 
2012, p. 20-21). 

 

O ato ilocutório, isto é, o sentido proferido neste enunciado, é o de uma exigência: o 

domínio de uma habilidade técnica que deve se expressar no domínio dos conceitos e teorias e 

na capacidade dos autores de realizarem as transposições didáticas sem ferirem o sentido 

original dessas mesmas teorias e conceitos. Apresentar de modo incorreto, conceitos, ou mesmo 

apresentá-los de forma descontextualizada e desatualizada, é considerado um desvio 

inaceitável. Um erro passível de ser punido com a exclusão das obras do PNLD. Mas esses 

critérios de avaliação do LD didático não são os únicos. A seguir, apresentamos os critérios 

específicos definidos para os livros didáticos de Sociologia, que se somam aos critérios até 

agora apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 O domínio de um conhecimento técnico também é exigido das equipes responsáveis pela produção do LD. O 
enunciado seguinte fixa regras relativas à produção dos manuais didáticos e se referem à matéria-prima a ser 
utilizada em sua confecção e a seu acabamento. “Matéria prima a) CAPA: Cartão branco de gramatura entre 240 
e 336 g/m2 (250 a 300 g/m2 nominais, com tolerância de até menos 4% na gramatura nominal inferior e de até 
mais 12% na gramatura nominal superior), revestido na frente, plastificado ou envernizado com verniz UV. b) 
MIOLO: Papel “off set” branco de gramatura entre 72 e 78 g/m2 (75 g/m2 com tolerância de até 4% nas gramaturas 

nominais). Alvura mínima de 80% (oitenta por cento) e opacidade mínima de 82% (oitenta e dois por cento). 
Acabamento: a) lombada quadrada; b) a distância nominal entre a lombada e a mancha deve ser de 20 mm, com 
tolerância de variação de menos 2 mm; c) a distância nominal entre o corte trilateral e a mancha deve ser superior 
a 10 mm e inferior a 20 mm, respeitada a diagramação original do livro; d) capa com vinco de manuseio a 7 mm 
da lombada com tolerância de mais ou de menos 1 mm; e) colagem lateral de capa até o vinco de manuseio, com 
tolerância de até menos 1,5 mm; f) o miolo deve ser colado à capa, em toda extensão da lombada”. (BRASIL 2012, 

p. 16). 
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3. Critérios específicos de avaliação do livro didático de Sociologia 

 

Além de todas as exigências listadas anteriormente, a produção dos enunciados da obra 

didática de Sociologia precisará levar em consideração um conjunto de regras específicas 

fixadas especialmente para esse componente curricular. Esse é o sentido dos critérios 

específicos por área do conhecimento: falar diretamente à disciplina e aos membros da 

comunidade discursiva que dela se ocupa. Com relação à Sociologia, os critérios a serem 

observados são os seguintes: 

 

 

Para o componente curricular Sociologia será observado se a obra: a. permite acesso 
aos fundamentos dos três componentes curriculares que compreendem as 
Ciências Sociais, quais sejam, Antropologia Cultural, Ciência Política e 
Sociologia; b. favorece o domínio da linguagem especializada das Ciências 
Sociais, conferindo tratamento conceitual e teórico aos temas abordados. 
Categorias como cultura, estado, sociedade, etnocentrismo, poder, dominação, 
ideologia, instituições sociais, socialização, identidade social e classes sociais 
deverão ser apresentados; c. tem rigor na apresentação dos conceitos 
fundamentais das Ciências Sociais. Isso se manifesta na qualidade das 
referências, seriedade e precisão na síntese didática; d. explicita algumas das 
inquietações intelectuais que deram origem aos conceitos e teorias clássicas das 
Ciências Sociais e apresenta algumas das reinterpretações científicas e seus usos 
mais recentes; e. apresenta análises sociológicas de situações e contextos 
familiares aos estudantes, demonstrando que os conceitos e teorias das Ciências 
Sociais auxiliam na identificação de características novas e estabelecem relações 
ocultas entre diferentes fenômenos sociais; f. apresenta e propõe a análise 
sociológica de formas de expressão que compõem a vida cultural contemporânea 
(como charges, excertos de livros, imagens, conteúdos da internet, matérias 
publicitárias, letras de músicas, filmes, etc.); g. estimula a curiosidade do estudante 
para a compreensão da vida social; h. permite que conceitos e teorias das Ciências 
Sociais sejam incorporados pelos estudantes na condição de ferramentas para 
análise do mundo social na qual estão inseridos e para compreensão da sua 
própria condição no mundo; i. favorece, por meio da descrição de situações e 
elaboração de atividades, ‘deslocamentos’ temporais, espaciais e sociais capazes de 

possibilitar aos estudantes a ‘desnaturalização’ e a crítica de valores, instituições e 

práticas que orientam a sua conduta; j. apresenta linguagem, exemplos e situações 
adequadas para a fase de aprendizagem do estudante e para os propósitos do ensino; 
k. contempla – nas análises, exemplos e atividades propostas – situações de diferentes 
regiões do país e experiências de diferentes classes sociais, possibilitando ao estudante 
o respeito pela diversidade cultural e o reconhecimento da desigualdade social; l. 
aborda historicamente os conteúdos e temas tratados a fim de evitar anacronismos e 
constituir a noção de processo social; m. apresenta diferentes visões teóricas do 
campo das Ciências Sociais não privilegiando uma leitura dogmática acerca do 
mundo; n. explicita a pluralidade de teorias e abordagens metodológicas que 
constituem o campo de conhecimento das Ciências Sociais; o. apresenta resultados 
de pesquisas e estudos sobre temas contemporâneos do Brasil; p. favorece a 
autonomia do professor, possibilitando diferentes modos de apresentação e ordenação 
dos conteúdos; q. apresenta, entre os diferentes capítulos, coerência na abordagem 
didática de temas, teorias, conceitos e autores das Ciências Sociais; r. demonstra 
coerência entre o modo de apresentação dos conteúdos e a elaboração de atividades 
de aprendizagem e avaliação; s. possibilita o debate entre as diversas ciências, campos 
de conhecimento e formas de expressão (BRASIL, 2018, p. 48-49, grifos nossos). 
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Vinte é o número de critérios específicos para a produção do livro didático de 

Sociologia. Todos são dignos de nota para compreendermos como a produção dos enunciados 

nas obras didáticas de Sociologia obedece a um conjunto criterioso de regras. O fato das 

coleções analisadas por esta pesquisa terem sido aprovadas nos autoriza, pelo menos em tese, 

deduzir que as editoras e os autores fizeram bem a lição de casa. Ou dito de outro modo, 

obedeceram, de modo irrestrito, as exigências fixadas pelos editais do PNDL. Optamos por 

reservar uma atenção especial para os enunciados grifados em negrito, por considerarmos que 

eles fazem referência a uma regularidade enunciativa localizável em praticamente todos os 

manuais analisados neste trabalho: a opção metodológica em significar o ensino de Sociologia 

na escola de nível médio como o ensino voltado ao domínio, por parte do destinatário desse 

discurso (o aluno), da linguagem das Ciências Sociais. Isso se expressa, por exemplo, quando 

o texto se refere, repetidas vezes ao vocábulo “conceito”, e em outras ocasiões, à “teoria”. 

Decerto, essa pesquisa irá comprovar em capítulos posteriores como essa parece ser a escolha 

predominante e o tipo de linguagem reinante no discurso dos manuais didáticos de Sociologia 

produzidos no Brasil entre os anos de 2012 e 2018. O que nos autoriza a dizer, com certo grau 

de certeza, que parece existir uma compatibilidade entre o discurso dos manuais didáticos e o 

discurso oficial expresso nos editais do PNDL. No ponto b, o texto postula que no processo de 

avaliação, será observado se a obra “favorece o domínio da linguagem especializada das 

Ciências Sociais, conferindo tratamento conceitual e teórico aos temas abordados” (BRASIL, 

2018, p. 49). Mas vai mais além e fixa alguns conceitos que deverão ser enunciados nas obras 

didáticas: “cultura, estado, sociedade, etnocentrismo, poder, dominação, ideologia, instituições 

sociais, socialização, identidade social e classes sociais”. Com efeito, essa pesquisa verificou 

que esses conceitos constam em todos os manuais analisados e que adquirem (com exceção do 

conceito de etnocentrismo e cultura, tratados, quase sempre, de forma a parte à política) uma 

função peculiar no tratamento dado ao tema da política, qual seja, a de figurarem como condição 

mesma de compreensão do fenômeno político (voltaremos a essa questão em capítulos 

posteriores). 

No ponto c, o texto parece fixar a necessidade da presença desse Outro constitutivo do 

discurso dos manuais: as referências analíticas. Reforça, pois, uma de nossas hipóteses de que 

o discurso dos livros didáticos de Sociologia é, a rigor, um discurso polifônico. Os editais do 

PNLD parecem nos autorizar a afirmar que tal polifonia seria antes uma polifonia orientada, 
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pré-definida, do que o simples produto de uma escolha metodológica por parte dos autores dos 

manuais escolares. Tal polifonia diria respeito a articulação de diversas vozes na construção 

dos enunciados. O termo “qualidade das referências” parece sugerir a necessidade de uma 

seleção (e também de exclusões daquilo significado como de baixa qualidade). A nosso ver, 

essa regra também é responsável pela presença incontestável dos autores clássicos das Ciências 

Sociais nas páginas dos livros didáticos. Ora, onde buscar tal qualidade senão nos clássicos? 

Não seriam esses os alicerces da própria Ciência Social? Como, pois, questionar sua autoridade 

enunciativa? 

O enunciado d, fixa uma relação inextricável entre discurso sociológico e discurso 

histórico. Na medida em que orienta os enunciatários no sentido de se explicar as inquietações 

que levaram a formulação das teorias e conceitos das Ciências Sociais, direcionam a produção 

dos enunciados, mas, também, o ensino da Sociologia, para um tempo outro: o passado. Não é 

de estranhar o fato, por exemplo, de que cada coleção didática reserva um espaço significativo 

nas obras justamente para tratar do processo histórico de surgimento e institucionalização das 

Ciências Sociais, remetendo este processo, via de regra, à Europa moderna e as agitações 

causadas pelas revoluções liberais, pela revolução industrial, em resumo, pela emergência da 

própria modernidade. O título do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, é bastante 

sugestivo a esse respeito. A Sociologia parece ser significada pelos autores de manuais 

escolares como a ciência da modernidade. Teria surgido não apenas na modernidade, mas como 

um esforço de se compreender as intensas transformações pelas quais a Europa passava em 

função da desintegração do mundo medieval, no contexto de emergência de uma nova época. 

Os demais itens se referem, a rigor, a necessidade de priorizar o ensino das teorias e conceitos 

à realidade dos estudantes. Caminham, pois, no sentido de que se priorize uma espécie de 

alfabetização científica do destinatário. 

De acordo com esta análise, há uma comunidade discursiva responsável pela gestão do 

texto didático. Gostaríamos, por fim, de anotar algumas questões acerca desta comunidade. A 

partir dos Guias do PNLD é possível identificarmos o lugar ocupado por cada agente inserido 

nessa política nacional de avaliação, na topografia do social. Vejamos. Em 2012, a responsável 

pela comissão técnica foi Simoni Meucci, professora do departamento de Sociologia da 

Universidade Federal do Paraná. Em 2015, a comissão técnica foi organizada pela professora 

Anita Handfas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2018, Handfas também dirigiu 

a comissão técnica responsável pelo processo de avaliação das obras didáticas. Interessante que 

ambas as autoras têm atuado no campo da produção acadêmica acerca do ensino de Sociologia, 

e, especificamente, desenvolvido trabalhos sobre manuais escolares da disciplina. Nesta 
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direção, é possível que a composição da equipe avaliadora dos manuais escolares da disciplina 

sociológica leve em consideração não apenas a trajetória acadêmica de seus sujeitos, mas que 

exija deles, também, uma competência discursiva forjada/comprovada/legitimada por suas 

produções acadêmicas. Júlia Polessa Maçaira é outra autora que compôs a equipe responsável 

pela avaliação das obras didáticas, a exemplo de Erlando da Silva Rêses, professor da 

Universidade de Brasília – UNB. Interessante observar, por outro lado, que as instituições 

responsáveis pelo processo de avaliação das coleções submetidas ao PNLD, se concentram (tal 

como a produção dos manuais) nas regiões Sul e Sudeste. Em 2012, essa instituição foi a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2015, a IES selecionada foi a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e, em 2018, a instituição responsável por organizar tal processo 

seletivo foi a Universidade de Campinas (UNICAMP). 

Por outro lado, é possível afirmar que a equipe responsável, especificamente, pela 

avaliação das coleções é plural em sua composição, se levarmos em consideração o critério 

região. Em 2012, essa equipe era formada por 15 sujeitos, dentre os quais, 3 eram ligados à 

Instituições de Ensino Superior (IES) da região Nordeste (UFPE, UFAL, UFRN), um da região 

Norte (UFMT), e os demais das regiões Sul e Sudeste. Em 2015, o número de avalistas sofreu 

um aumento significativo. De 15, a equipe passou a ser composta por 26 avalistas, dentre os 

quais, 3 pertenciam à IES da região Nordeste, e um à uma instituição federal de pesquisa 

pernambucana (FUNDAJ, UFPB, EUCE e IFS), 2 da região Norte (UFAM, UFMT), e os 

demais da região Sul e Sudeste. Finalmente, em 2018, essa equipe foi formada por 23 

especialistas. Essa última composição foi formada por cinco atores ligados a IES da região 

Nordeste (UFPB, UFRB, SEDUC/CE, SEEC/RN) e um da região Norte (UFMA). Os demais 

integrantes da equipe pertenciam a IES das regiões Sul e Sudeste. Embora seja notório a 

presença de atores e instituições das regiões Norte e Nordeste no processo de avaliação de obras 

didáticas, ainda assim é possível observar que essa presença é bastante tímida, sobretudo com 

relação à região Norte do país. 

Outro aspecto a observar com relação a esta equipe responsável pela avaliação dos livros 

didáticos é que boa parte dos sujeitos que a integram são pesquisadores/professores 

universitários. Geralmente, pesquisadores que têm concentrado parte de sua produção 

acadêmica no campo de estudos sobre o Ensino de Sociologia. São, pois, sujeitos, a princípio, 

dotados de competência discursiva não apenas para enunciar, mas para avaliar o dizer e a fala 

de outros sujeitos (autores das obras didáticas). Tal comunidade discursiva tem ainda a 

particularidade de tornar seus destinatários, sujeitos ao discurso, e, por outro lado, convertê-los 

em sujeitos do discurso, na medida em que a aprovação das coleções, após rigoroso processo 
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de avaliação, confere legitimidade não apenas aos autores desses manuais escolares, mas 

também a toda equipe de técnicos e, por extensão, às editoras responsáveis por sua produção. 

À guisa de conclusão, compreendemos que o os editais do PNLD definem não apenas o 

campo possível da dizibilidade, o que pode (e não pode) ser dito, o como deve ser dito (e como 

não deve sê-lo). Define a forma dos manuais escolares, sua dimensão, a matéria-prima, a 

quantidade de páginas, os conteúdos. Tais editais interpelam seus destinatários (as editoras, sua 

equipe de técnicos, os autores) no sentido de que produzam enunciados que estejam em plena 

conformidade com o ideal republicano. A República se apresenta aqui, de início, como 

enunciador genérico, como essa instituição política que define as regras a partir das quais 

deverão ser produzidos os discursos que circularão nas páginas dos manuais escolares. A análise 

do PNLD também nos permite afirmar que é definida uma certa competência discursiva dos 

enunciatários. Não podem ser qualquer pessoa. Precisam possuir certo domínio 

teórico/metodológico. Uma perícia técnica é deles cobrada pela República. Poder-se-ia dizer 

que é um certo ideal-tipo, na acepção weberiana desse termo, ou um perfil profissional, que se 

estabelece como uma exigência implícita cobrada pelo PNLD como condição para que os 

enunciatários enunciem, ou antes, para que possam se tornar enunciatários legítimos. O edital 

do PNLD, seria, nesse sentido, caracterizado como um discurso que assujeita seus destinatários, 

ao passo que os legitima, convertendo-os em sujeitos do discurso. Esse seria, por fim, o sentido 

principal do que denominamos no início de uma política da regulação. 

Com o propósito de aprofundarmos nossa análise acerca desse perfil dos enunciatários, 

damos prosseguimento a essa discussão no capítulo posterior. Tratar-se-á, a partir de agora, de 

compreendermos quem são essas personagens, onde elas estão situadas no campo acadêmico, 

e como imaginam os destinatários dos discursos que reproduz.
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CAPÍTULO III 

O LUGAR DE ONDE FALAM OS AUTORES DOS LIVROS DIDÁTICOS 
E OS PROFESSORES E ALUNOS POR ELES IMAGINADOS E 

CONSTRUÍDOS DE MODO IDEAL  

 

“Ao enunciar, eu me concedo um certo lugar e atribuo um-lugar complementar ao outro, peço-lhe que se 
mantenha nele e que reconheça que sou exatamente aquele que fala de meu lugar. Solicitação que é feita, pois, a 

partir de um quem sou eu para ti, quem és tu para mim”  
(MAINGUENEAU, 1997, p.32). 

 

Os objetivos deste capítulo caminham em duas direções. Primeiro, pretendo descrever 

o perfil dos enunciatários, isto é, dos autores dos livros didáticos de Sociologia, tomando como 

referência a identificação das instituições1 às quais estão vinculados esses sujeitos na condição 

de professores/pesquisadores e seu perfil profissional/formação acadêmica. Em segundo plano, 

pretendo identificar, a partir da análise e compreensão de certos enunciados, qual é o estatuto 

atribuído aos destinatários (professores e alunos da educação básica) no processo de 

enunciação, e como os enunciatários constroem uma imagem para si2. A identificação dessas 

“representações” se inscreve numa problemática geral das condições sociais de produção do 

discurso, já discutida num primeiro registro no capítulo anterior. O que propomos agora é 

identificar, a partir dos enunciados presentes nos manuais escolares, como essa dimensão 

constituinte do discurso é produzida. 

                                                           
1 Metodologicamente, a identificação do lugar que ocupam os sujeitos na topografia do social é de fundamental 
importância para a análise do discurso. Segundo Maingueneau (1997), trata-se de localizar o enunciador no lugar 
que ocupa institucionalmente. A palavra está relacionada, pois, a um lugar, a uma instituição. Esse dizer 
institucional age na produção dos enunciados na medida em que se estabelece como força social que interpela o 
sujeito. Essa instância da subjetividade enunciativa, problematizada por Maingueneau, já apareceu em nosso 
trabalho no capítulo anterior, quando avaliamos os modos pelos quais os editais do PNLD e a comunidade 
discursiva/institucional, que dele se ocupa, interpelam os sujeitos, avaliando-os, exigindo-lhes competência 
discursiva, fixando limítrofes à construção dos enunciados. Essa expressão de uma espécie de policiamento 
discursivo diz respeito, segundo Maingueneau, a uma instância da subjetividade enunciativa que deve ser 
identificada pelo analista do discurso. Conforme assegura o autor: “Esta instância de subjetividade enunciativa 

possui duas faces: por um lado, ela constitui o sujeito em sujeito de seu discurso, por outro, ela o assujeita. Se ela 
submete o enunciador a suas regras, ela igualmente o legitima, atribuindo-lhe a autoridade vinculada 
institucionalmente a este lugar” (MAINGUENEAU, 1997, p. 33). 
2 Conforme análises de Soares, Sella e Costa-Hubbes (2013), ao comentarem alguns pressupostos da AD na 
perspectiva sublinhada pelos trabalhos de Dominique Maingueneau, ressalta-se que a imagem que os enunciadores 
fazem de si, a forma como imaginam seus destinatários, isto é, como os idealizam, integram, ao lado do contexto 
socio/histórico e da ideologia, as condições sociais de produção do discurso. Nesse caso, neste capitulo tentamos 
dar prosseguimento a essa problemática geral já exposta ao leitor no capítulo anterior. O que agora tentamos 
focalizar é justamente essa dimensão das condições sociais de produção a partir dos enunciados presentes nos 
manuais didáticos. 
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1. Dos autores dos manuais escolares 

 

A partir da análise do perfil dos autores de manuais didáticos de Sociologia será possível 

demonstrar que, com pequenas exceções, há um padrão comum na produção de obras didáticas 

de Sociologia no Brasil desde 2012 que se refere à hegemonia, no campo da escritura e da 

dizibilidade do texto didático, de uma comunidade discursiva particular: a comunidade dos 

professores/pesquisadores universitários. Essa comunidade está concentrada nas regiões Sul e 

Sudeste do país, com foco em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Apresento, no 

quadro abaixo, com o objetivo de localizar essa comunidade discursiva no espaço de produção 

do conhecimento, as instituições às quais estão vinculados, na condição de 

professores/pesquisadores, os enunciatários do gênero de discurso que nos ocupa. 

 

QUADRO 1: Lista das Instituições às quais estão vinculados os autores dos manuais didáticos de Sociologia 

Instituição Quantidade 

de autores 

Universidade Federal de São Carlos (Ufscar -SP) 1 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 1 

Universidade Estadual de Londrina (UEL – PR) 1 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 4 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 2 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 1 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 3 

Universidade de São Paulo (USP) 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1 

Colégio Pedro II  11 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro- SEEDUC 1 
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Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(Cefet-RJ) 

1 

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) 1 

Rede pública do estado do Rio de Janeiro 3 

Rede privada do estado do Rio de Janeiro 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme é possível inferir a partir dos dados do quadro acima, a comunidade 

discursiva composta por professores/pesquisadores universitários ocupa uma posição 

hegemônica na produção de livros didáticos de Sociologia Brasil. Esse padrão acompanha todo 

o período delimitado por essa pesquisa, ou seja, compreende a produção e circulação de livros 

didáticos de Sociologia entre os anos de 2012 e 2018. As regiões Sul e Sudeste concentram a 

produção desses manuais didáticos. O estado do Rio de Janeiro é o espaço político/acadêmico 

e institucional que concentra o maior número de autores de livros didáticos. O Colégio Pedro 

II, com longa tradição desde o século XIX na formação das elites, é um caso particular. Todos 

os autores vinculados a essa instituição (11) são professores de Sociologia da mesma, e assinam, 

em coautoria com outros professores, alguns universitários e outros da rede pública/privada do 

Estado do Rio de Janeiro, o manual didático Sociologia em Movimento. De acordo com dados 

levantados a partir do site oficial do Ministério da Educação, em 2015, o manual Sociologia em 

Movimento foi o mais comprado pelo Governo brasileiro e largamente distribuído nas escolas 

públicas de todo país. A tiragem do manual foi de 2.420. 496 livros (dois milhões, quatrocentos 

e vinte mil e quatrocentos e noventa e seis). Nesse mesmo ano, a editora Moderna, ligada, 

segundo Meucci (2014) ao grupo Santillana, recebeu pela venda dos livros o montante de R$ 

24. 025. 809. 80. 

Os estados do Paraná e de São Paulo são os outros dois espaços políticos e institucionais 

em que se localizam os autores de livros didáticos da disciplina sociológica. Aqui, destaca-se a 

Universidade de Londrina, com longa tradição na produção do conhecimento sobre o ensino da 

Sociologia na educação básica, e a Universidade Federal do Paraná - UFPR. A partir da análise, 

chama a atenção o silenciamento/exclusão das regiões Norte e Nordeste, bem como das 

instituições produtoras de conhecimento situadas nessas regiões, e seus respectivos sujeitos, na 

produção de obras didáticas de Sociologia. Em trabalho recente, ao se referir ao perfil dos 

autores de manuais didáticos de Sociologia, Meucci (2014) chegou a conclusão análoga, e 
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atribuiu essa concentração da produção de obras didáticas nas regiões Sul e Sudeste à 

concentração, nessas regiões, dos cursos de Ciências Sociais e da indústria editorial. 

Interessante notar que essa concentração dos sujeitos/autores dos manuais escolares nas regiões 

Sul e Sudeste, coincide, ao menos parcialmente, com a localização dos sujeitos responsáveis 

pela avaliação das obras didáticas, conforme pudemos verificar no capítulo anterior dessa 

pesquisa. O que nos autoriza afirmar que não apenas o processo de produção desses manuais 

está majoritariamente concentrado nessas regiões, mas também o processo mesmo de avaliação 

tem se concentrado no mesmo espaço político/institucional/acadêmico.  

Se observarmos com atenção, a filiação institucional dos autores dos textos didáticos de 

Sociologia, coincide parcialmente com a filiação da equipe técnica responsável pela avaliação 

desses mesmos textos. Tal conjectura nos permite lançar a hipótese acerca de uma espécie de 

tentativa de centralização de todos os processos que envolvem a produção e a avaliação dos 

manuais escolares nas regiões Sul e Sudeste. Não nos esqueçamos, também, que, conforme as 

análises de Freitag, Motta e Costa (1987), instituições paulistas e cariocas de ensino superior 

foram as primeiras, na década de 1980, a concentrar a produção acadêmica sobre manuais 

didáticos. Neste sentido, destaca-se uma forte tradição desses lugares na produção do saber 

acadêmico acerca desses objetos de estudo. 

Do ponto de vista da formação acadêmica dos autores de manuais didáticos de 

Sociologia, prevalece a composição de uma comunidade interdisciplinar. A partir da análise do 

currículo dos autores, identificamos a seguinte ordem: Doutorado em Ciências Sociais (3); 

Serviço Social (1); História (3); Ciências Sociais (3); Sociologia (5); Direito (1); Ciências (1); 

Antropologia (1). A seguir, destaco o quantitativo dos autores cuja titulação máxima, até à data 

de publicação das obras era o título de mestre/a, nos seguintes valores absolutos: Ciência 

Política (1); Filosofia (1); Ciências Sociais (3); Relações Internacionais (1); Artes Visuais (1); 

Sociologia (3); Planejamento Urbano (1); História (1); Ciências (1). Finalmente, segue o 

apontamento de mais dois autores com formação de Bacharelado em Ciências Sociais que 

assinam, em co-autoria com mais 17 autores, o livro didático Sociologia em Movimento. 

Conforme é possível inferir a partir desses dados, há um total de 18 doutores/as, 13 mestres/as 

e 2 bacharéis. Esse número significativo de doutores também pode ser verificado na composição 

dos avaliadores do PNLD. Apenas no PNLD 2018, a equipe de avaliação dos manuais escolares 

foi composta por nada menos do que 21 doutores. Ao que parece, ao menos no quesito titulação 

acadêmica, os autores dos manuais escolares e seus avaliadores não são tão estranhos. O mesmo 

deve ser dito com relação ao lugar que esses sujeitos ocupam no campo acadêmico. Suas 

posições são majoritariamente a de professores/pesquisadores de instituições de excelência no 
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ensino superior no país. Uma questão a ser levantada aqui é que todos os membros que 

compõem essa comunidade discursiva responsável pela gestão do texto didático concorrem para 

o estabelecimento dos consensos acerca daquilo que deve (ou não) constar nas páginas do LD 

de Sociologia. 

Por fim, cabe destacar que embora haja uma ampla participação de professores da 

educação básica na produção do livro didático de Sociologia, essa constatação se resume aos 

professores do Colégio Pedro II (11 no total), que atuaram, de modo restrito, na colaboração 

em apenas um manual didático. O mesmo não pode ser dito com relação aos demais manuais 

didáticos analisados por essa pesquisa (os manuais: Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, 

Sociologia, Sociologia para jovens do século XXI, Sociologia para o ensino médio e Sociologia 

Hoje) escritos, via de regra, por professores/pesquisadores que atuam em centros de excelência 

no campo da pesquisa e da produção do conhecimento acadêmico. Nossa análise conclui, que, 

de modo geral, prevalece como o perfil profissional do escritor de livros didáticos de Sociologia 

no país, a figura do professor/pesquisador universitário vinculado a departamentos de ensino e 

pesquisas de Universidades Federais. Identificada a composição desta comunidade discursiva 

responsável, parcialmente, pela gestão e construção do texto didático, passo a seguir a discutir 

acerca da produção da imagem do autor. Especificamente no processo enunciativo, ele concede 

para si um determinado lugar. Um lugar que deverá ser reconhecido pelos destinatários do 

discurso de um modo e não de outro. 
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2. A construção da própria imagem 

“a primeira edição deste livro resultou de uma equipe formada por professores e pesquisadores”  
(BOMENY et al, 2016, p. 388) 

Livro didático Tempos modernos, Tempos de Sociologia 

“uma característica importante deste livro é ter sido escrito por mãos calejadas pela prática docente” 
(SILVA et al, 2013, p. 3) 

Livro didático Sociologia em Movimento 

 

Os enunciados acima sintetizam um gesto de autoclassificação. Os autores dos manuais 

escolares atribuem para si um atributo, um lugar, uma determinada competência discursiva e 

esperam que tais elementos sejam reconhecidos pelo Outro (seus destinatários). Primeiro, os 

autores tentam ressaltar a existência de uma espécie de intimismo entre o seu lugar e aquele 

lugar ocupado pelos professores de Sociologia. Daí eles se classificarem como professores. Daí 

uma das características importantes do manual Sociologia em movimento ter sido justamente 

escrito por mãos calejadas pela prática docente. O manual seria um texto escrito por professores 

destinado aos professores. Aparentemente, uma relação entre pares. Isso já garantiria, pelo 

menos em tese, o sucesso da empreitada. Ora, como conceber o fato de que o autor de um livro 

didático seja estranho à realidade educativa à qual se destina os enunciados que reproduz? Mas 

não basta aos enunciatários serem professores (no capítulo II já percebemos o nível de 

competência discursiva deles exigida), e tanto é assim que ao lado desse atributo (professor), 

os enunciatários acrescentam um outro traço fundamental a si próprio: pesquisador. 

Traço distintivo, ao menos parcialmente, é ele que deve permitir aos destinatários 

reconhecer a mensagem vinculada pelo livro (seus enunciados, suas teses, suas explicações, 

suas sínteses) como mensagem legítima. O livro é escrito por professores/pesquisadores e não 

por uma espécie de aventureiro ou turista no campo do saber. Há, ao menos em tese, uma 

distância imaginada entre os professores da educação básica, responsáveis pelas aulas de 

Sociologia, e os autores dos manuais didáticos. Já sabemos, por exemplo, que eles não ocupam 

o mesmo lugar no campo acadêmico, e que essa questão per se já encerra a materialidade de 

um distanciamento (distanciamento que precede as relações de poder que lhe dá sustentação). 

Essa distância segura e fundamental entre enunciatário e destinatário deve ser capaz de 

conferir ao primeiro a legitimidade dos enunciados que profere – à serviço de uma formação 

discursiva -, na medida em que deve levar o segundo a confiar, respeitar e atribuir um sentido 

de verdade às sentenças por ele produzidas. Na medida em que os enunciatários qualificam a si 

como pesquisadores e peritos (e para isto concorre o estratagema que consiste em expor aos 

leitores a sua formação acadêmica, bem como o lugar que ocupam no campo acadêmico, com 
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a referida apresentação das instituições de ensino às quais estão vinculados, via de regra, na 

primeira página dos livros didáticos), eles operam no sentido de construir/fortalecer o ethos 

discursivo. No manual didático Sociologia em movimento destinado ao professor, é possível 

identificar os enunciatários atribuindo para si esse estatuto de perito da seguinte forma: “Visão 

do especialista. Em cada capítulo, a Visão do especialista apresenta orientações dos autores 

para análise das seções Considerações Sociológicas e Instrumento jurídico do livro, 

enriquecendo o entendimento do seu conteúdo (SILVA et al, 2013, p. 7). 

Essa nova classificação do autor como especialista vem se somar às duas citadas 

anteriormente (professor/pesquisador). Essa visão do especialista seria capaz de enriquecer o 

entendimento dos temas, teorias e conceitos. A política é aqui, antes de tudo, matéria para 

especialistas 4 . São eles que deverão apresentar aos destinatários a “melhor” forma de 

compreensão deste conceito. O entendimento, fora dessa orientação, seria frágil? Difícil 

questão. Mas é certo que só se postula a necessidade de se enriquecer aquilo que, ao menos 

parcialmente, se imagina ser pobre, desprovido de recursos. Nesta direção, os autores dos 

manuais escolares de Sociologia descrevem-se como professores/pesquisadores/especialistas. 

Todas essas classificações assumem funções específicas. A primeira delas cumpre, conforme 

já dito anteriormente, a função de encurtar a distância entre enunciatários e destinatários 

(professores de Sociologia); as duas últimas, são, ao contrário, expressivas dessa distância, ao 

passo que visam reforçar uma suposta competência discursiva que lhes permite enunciar. Com 

efeito, convertidos em sujeitos do discurso (após rigoroso ritual simbólico de passagem imposto 

pelos ditames do PNLD), agora os autores podem atribuir para si esses elementos distintivos 

que lhes diferenciam da multidão. Apresentá-los ao outro como espécies de medalhas 

simbólicas. Conceder para si um lugar e um lugar para o Outro. Imaginá-lo de um modo 

específico. Mas, afinal, como nossos autores imaginam os professores e alunos da educação 

básica? Esse é o tema de nossa próxima seção. 

 

 

 

                                                           
4 Interessante notar, por outro lado, que a formação em Ciência Política não é um elemento comum na formação 
acadêmica de nossos autores. A esse respeito, ver as análises empreendidas no capítulo anterior. 
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3. Dos sujeitos imaginados pelo discurso: os estudantes e os professores de Sociologia 

da Educação Básica 

O livro didático de Sociologia é produzido para destinatários específicos: o professor de 

Sociologia da educação básica e o aluno do ensino médio. O alcance da obra, entretanto, não 

se resume ao professor da disciplina e ao aluno, destinatários prescritos e diretos do livro, mas 

antes se dirige à toda uma comunidade de sujeitos de forma indireta. À escola, pública ou 

privada, suas equipes pedagógicas, coordenadores de disciplinas, gestores, os pais e/ou 

responsáveis pelos alunos. O livro didático de Sociologia ultrapassa mesmo os muros da 

instituição escolar, na medida em que, uma vez entregue às mãos do destinatário, passa a fazer 

parte do trajeto diário que esse faz entre a escola e sua casa. Lá, na intimidade do lar, lugar 

simbólico onde se desenvolvem outras formas de educação, o livro didático pode se tornar 

objeto de leitura de outros sujeitos, embora não seja esse o seu objetivo principal. Pode tornar-

se, ainda, objeto de avaliação e julgamento moral por parte dos pais e/ou responsáveis ou ser 

interpelado em função de seu conteúdo por outros segmentos da sociedade. No caso do livro 

didático de Sociologia no Brasil, mas também de outras disciplinas das chamadas humanidades, 

no período mais recente, movimentos conservadores como a Escola Sem Partido e o Movimento 

Brasil Livre têm orientado os pais, a partir de plataformas digitais5, a inspecionar aquilo que 

qualificam, a nosso ver de modo demasiadamente apressado e sem nenhuma fundamentação 

empírica, como uma doutrinação ideológica em operação nas páginas dos manuais didáticos. 

Os destinatários finais do livro didático de Sociologia, portanto, definitivamente não se esgotam 

na figura do professor e do aluno da educação básica. 

Entretanto, são a eles que os enunciatários se referem a partir do conjunto dos 

enunciados que produzem. Aos professores de Sociologia da educação básica é dedicado um 

                                                           
5 A esse respeito, no site oficial da Escola Sem Partido é dedicada uma seção específica para acusar o livro didático 
como instrumento de doutrinação ideológica, bem como é apresentado o link de um blog intitulado: “blog do prof 

Orley’’ dedicado, exclusivamente, à “crítica’’ de alguns livros didáticos, acusados de doutrinação ideológica pelo 

autor do referido blog. O título do blog, bastante sugestivo aos visitantes  é “De olho no livro didático”. Na seção 
sobre livros didáticos, os autores do site informam aos visitantes que: “Não é fácil saber o que acontece dentro de 

uma sala de aula. A doutrinação, em geral, não deixa rastro, a não ser na cabeça dos alunos. Por isso, é importante 
conhecer o conteúdo dos livros didáticos, pois eles constituem um forte indício do enfoque adotado pelos 
professores em suas aulas. Com esse objetivo, divulgaremos neste espaço resenhas, análises críticas e 
reportagens sobre o viés ideológico e moral dos livros didáticos e paradidáticos do ensino fundamental e do 
ensino médio’’ – grifo nosso. Disponível em <http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos>. Acesso em 18 
de março de 2018. Na data desta consulta, o blog: De olho no livro didático contabilizava 127.967 visitas. No blog, 
alguns posts são ilustrativos da forma e dos objetivos em que seu autor imprime um julgamento (diga-se, político 
e ideológico) sobre os livros didáticos: “Como os livros didáticos falam do regime militar”, “Como os livros 
apresentam os movimentos sociais para as crianças”, “Candomblé e Umbanda em livros didáticos para crianças”, 
“Livros didáticos e Ideologia de gênero para crianças”. Disponível em: 
<http://deolhonolivrodidatico.blogspot.com/> . Acesso em 20 de Julho de 2018. 

http://deolhonolivrodidatico.blogspot.com/
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texto específico: o manual do professor. Este manual será tomado como fonte para 

identificarmos quem é esse sujeito/professor imaginado pelo discurso. E qual o estatuto que lhe 

é atribuído pela narrativa didática no manual do aluno. Nesse mesmo manual do professor, os 

enunciatários se referem aos alunos, assim como também o fazem na parte do livro dedicada 

exclusivamente a eles. Nessa direção, tentaremos identificar, em chaves comparativas, como os 

autores se referem a esses sujeitos, ou dito de outro modo, como eles são imaginados pelo 

discurso. 

Sobre a noção de ethos, utilizada neste capítulo em várias passagens, cabe assinalar 

algumas características deste conceito que remete, em sua etimologia, à filosofia aristotélica, e 

suas reflexões sobre a retórica, mas que foi relativamente ressignificado por Dominique 

Maingueneau (1997; 2008), no intuito de inserí-lo, como operador metodológico, no campo da 

análise do discurso. 

Segundo Maingueneau: 

 

O ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma imagem 
do locutor exterior a sua fala; o ethos é fundamentalmente um processo interativo de 
influência sobre o outro; é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), 
um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma 
situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura 
socio-histórica (MAINGUENEAU, 2008, p. 17) 

 

Na perspectiva sublinhada por Maingueneau (2008, p. 12) o ethos é uma dimensão de 

todo ato de enunciação. O ethos tem como uma de suas características fundamentais aquela que 

se refere à persuasão, à argumentação utilizada pelo locutor, às imagens e lugares que atribui 

para seus destinatários (e para si próprio), mas, sobretudo, ele visa criar as condições para que 

os sujeitos interpelados por determinados gênero discursivo possam aderir ao discurso que a 

eles é direcionado. No caso do livro didático (e isso não diz respeito apenas aos manuais de 

Sociologia) esse processo de convencimento do destinatário (o professor) é de fundamental 

importância, da perspectiva dos enunciatários, uma vez que o discurso dos manuais é objeto de 

prévia avaliação e seleção dos próprios destinatários que indicam, às equipes gestoras e 

secretarias de Educação, quais são os manuais mais indicados (geralmente duas opções) para a 

utilização em sala de aula. 

Sobre esses destinatários imaginados pelos enunciatários da obra didática, cabe o que 

salientou Simone Meucci: 
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Frequentemente, a elaboração dos livros didáticos tem como meta o cumprimento das 
exigências dos editais do Ministério da Educação – para imediata ou futura aprovação 
no PNLD. Por isso, autores, editores e toda equipe responsável pela produção dos 
livros estão não apenas em diálogo com professores e alunos imaginários postos 
no ambiente (também imaginário) da escola, como também estão dialogando 
secretamente com pareceristas anônimos (MEUCCI, 2014, p. 214, grifos nossos). 

 

 Inicialmente, a autora faz referência a uma condição irremovível de produção dos 

discursos dos manuais didáticos, o fato de que a condição do destinatário do discurso dos 

manuais de Sociologia é, a rigor, a de um sujeito imaginado. São imaginados os professores e 

os alunos. Mas é imaginada também a escola, a comunidade que lhe dá forma, a realidade social 

na qual ela está inserida. Com efeito, os enunciatários só podem operar a partir de uma 

idealização do Outro. Um Outro ideal. Um ideal de destinatário. Veremos como esse Outro 

ideal é forjado/inventado pelo discurso, como ele é classificado, imaginado.  

Optaremos, a partir de agora, por nos referir ao professor como destinatário A e ao aluno, 

como destinatário B. Para A e B, conforme veremos, são atribuídos estatutos bastante distintos 

no processo de enunciação. O primeiro recorte que os separa é aquele que a narrativa didática 

parece estabelecer entre a categoria geração. A referência a essa distinção aparece no enunciado 

abaixo, extraído do manual do professor do livro Tempos Modernos,Tempos de Sociologia. Os 

enunciatários aqui falam diretamente ao destinatário A. 

 

Como reverter o quadro de baixa participação dos brasileiros na vida política? 
Um dos caminhos é estimular as novas gerações a conhecer os meios de atuação e 
a se envolver. Programe um fórum de debates e convide políticos, militantes e 
dirigentes de organizações sociais para dividir suas experiências com os alunos. 
Muitos deles começaram a se interessar pela política quando ainda eram estudantes. 
Além de palestras, programe algumas oficinas com convidados especiais que 
ajudem os alunos a conhecer o campo político e a criar uma cultura de 
participação cidadã (BOMENY et al, 2016, p.481, grifos nossos). 

 

A sentença primeira do fragmento anterior “como reverter o quadro de baixa 

participação dos brasileiros na vida política”, expõe ao destinatário o quadro de um problema 

de ordem social/política. Ao mesmo tempo, esta sentença pressupõe: (a) que  B integra, pelo 

menos em parte, esse quadro de baixa participação dos brasileiros na vida política6, uma vez 

que precisa “criar uma cultura de participação cidadã” e conhecer o campo político; (b) admite, 

                                                           
6 Isso não quer dizer que as juventudes, no passado, não tiveram um papel ativo nas transformações políticas. 
Veremos mais adiante como esse passado parece ser recuperado, na forma de uma memória discursiva, em alguns 
enunciados presentes nos livros didáticos de Sociologia. 
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pelo menos como pressuposto, que A (destinatário que ocupa um lugar bem específico no 

processo de enunciação), enquanto membro de uma geração – distinta daquela de B – é 

politizado.  O estatuto atribuído aos destinatários A e B difere radicalmente um do outro. Sobre 

essa distância entre professor e aluno na cena pedagógica, o próprio Maingueneau, ao analisar 

manuais didáticos utilizados em escolas francesas durante a III República, salientou a distinção 

dos lugares ocupados por esses sujeitos como uma característica fundamental da enunciação 

pedagógica entre professores e alunos (MAINGUENEAU, 1997). Trata-se, pois, de 

verticalidade e posições hierárquicas entre essas duas personagens. 

Em nosso caso, às sombras de um pedagogismo crítico que tradicionalmente tem 

defendido a necessidade da horizontalidade da relação entre A e B, subjaz uma distância 

ontológica que se expressa na assimetria dos lugares que lhes são fixados pelo discurso do 

manual didático. A necessidade atribuída às novas gerações de “conhecer os meios de atuação 

e a se envolver” não é atribuída ao professor. Tampouco a esses convidados especiais que 

deverão ser chamados a cumprir uma função específica na construção de uma cultura de 

participação cidadã: “militantes, “políticos”, “dirigentes de organizações sociais”. Quanto à A, 

cabe ponderar que ele não o é, porque é alguém imaginado como aquele que supostamente 

conhece, se envolve, participa da vida política brasileira. Esta condição de um sujeito imaginado 

como distante do campo político, atribuída, a priori, à B, não é dita de modo explícito, mas é 

possível identificá-la a partir da expressão de um não-dito, daquilo que Orlandi (2000), ao fazer 

referência à importância do silêncio na análise do discurso, denominou como silêncio local7.  

A, por sua vez, pertence, afinal, à velha geração – supostamente crítica, politizada. Os próprios 

enunciatários parecem atribuir para si esse lugar junto à geração imaginada como participativa, 

cidadã. Há aqui uma espécie de dualismo entre novo/velho, que conduz à dicotomia entre 

passado/presente, e que é acompanhada, por sua vez, por uma espécie de reificação de um 

“passado social formalizado”8. 

                                                           
7 Segundo Orlandi (2000), o silêncio local se refere aquilo que, em uma dada conjuntura e/ou situação enunciativa, 
não pode ser dito. É uma espécie de censura que proíbe que algo seja dito em determinada situação. Em nosso 
caso, os autores dos livros didáticos de Sociologia não podem dizer, pelo menos não de modo explícito, que os 
destinatários de seu discurso, são despolitizados. E mais, classificar, neste quesito, professores e alunos de modo 
análogo, isto é, o membro das novas gerações e aqueles da antiga geração como sujeitos que precisam conhecer o 
campo político para criar uma cultura de participação e de cidadania não faria sentido, na medida em que o 
professor deve ocupar, para efeito da eficácia discursiva, a posição daquele que está autorizado a conduzir o aluno 
neste processo de construção da subjetividade política, e não aquele que deveria ser conduzido com propósito 
similar. 
8 O termo é do historiador britânico Eric Hobsbawm (2013) e se refere a uma tendência mais geral que consiste 
em representar o passado como o padrão, o modelo para o presente. Na perspectiva de um passado social 
formalizado, as velhas gerações tendem a representar o presente como caótico, problemático, confuso, 
diferentemente do passado, idealizado como um campo de experiências positivas que poderiam ensinar aos 
homens do presente como deveriam pensar, ser, agir e estar no mundo. 
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A delimitação desses lugares, reservados ao professor e ao aluno, neste tipo de 

enunciação que queremos chamar de pedagógica, não deve ser desconsiderada pela análise, na 

medida em que ela é a um só tempo traço fundamental que atravessa o gênero do discurso do 

qual nos ocupamos, ao passo que constitui condição sine qua non para sua eficácia discursiva. 

Ora, a eficácia do discurso dos manuais didáticos de Sociologia, encontra sua razão de ser, pelo 

menos parcialmente, na politização do sujeito, ou, pelo menos, no poder que tal discurso possui 

para suscitar a crença (MAINGUENEAU, 1997), dessa necessidade de produção da 

subjetividade política de B.  Nesse processo, é fundamental, para o fortalecimento dessa crença, 

que se atribua à figura daquele que é convidado a fazer parte desse processo como figura central, 

neste caso, o professor se Sociologia, o estatuto daquele que possui alguma legitimidade para 

tal efeito. Mas o critério geração não é o único corte que separa, indistintamente, A e B. 

Nessa direção, cabe dizer que, de acordo com o discurso dos manuais didáticos, o 

professor de Sociologia é convidado a fazer parte de uma comunidade discursiva que reúne 

sujeitos caracterizados por sua capacidade de ler o mundo de formas distinta. No caso da 

Sociologia, o professor é imaginado como alguém que lê o mundo sociologicamente. Isso se 

refere não apenas ao modo como os autores dos manuais didáticos imaginam seus destinatários, 

mas como eles constroem seu próprio ethos, isto é, uma imagem para si próprios. Nessa direção, 

pesquisas como a de Reses, Santos e Rodrigues (2016) nos informam que, no campo das 

representações dos professores de Sociologia da educação básica, é possível entender “os 

sujeitos se identificando como portadores de um conhecimento especializado. E, como 

especialistas, eles se percebendo como em um patamar de entendimento da realidade social 

diferenciado” (RESES, SANTOS & RODRIGUES, 2016, p. 49).  

Segundo os autores 

Para eles (os professores de Sociologia), é importante marcar essa diferença em sala 
de aula. O professor domina um saber sistematizado, portanto, encontra-se numa 
situação diferente daquela do aluno. Este ainda fala da sociedade com base no senso 
comum. A superação dessa situação dependeria da aquisição dos conhecimentos 
provenientes da Sociologia (RESES, SANTOS & RODRIGUES, 2016, p. 49). 

 

Neste gênero didático, que se funda na mediação com outros gêneros, professor e aluno 

são destinatários que precisam ocupar lugares bem distintos no processo de enunciação, mas, 

como se vê, é possível que essa distinção também encontre fundamentação na realidade 

concreta, isto é, nas relações estabelecidas entre esses destinatários na sala de aula. O livro 

didático, parece confirmar, pois, aquilo que os autores acima mencionados verificaram no 

campo das representações dos professores de Sociologia da educação básica, isto é, o corpo de 
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uma distância entre esses sujeitos e seus alunos. Neste caso, uma distância que emerge não 

como produto de uma representação dos professores, mas uma distância atribuída pelo discurso 

do manual. Trata-se, num segundo registro, de uma distância fundada na própria forma de se 

conceber as formas de leitura e interpretação do mundo que os destinatários supostamente são 

adeptos. A e B estariam inseridos em sistemas de pensamento distintos. A, imerso na 

imaginação sociológica, B, no senso comum. É uma distância entre aquele que conduz, ou 

melhor, deve conduzir,  programar, organizar, ou ainda daquele que é convocado a fazer parte 

de uma comunidade discursiva singular – a comunidade dos que orientam e indicam o caminho, 

fazem conhecer – e os destinatários que deverão ser conduzidos, isto é, incorporados à 

sociedade como membros de uma nação, na condição de cidadãos críticos. O destinatário A, 

portanto, é um ator imaginado como alguém habilitado a habilitar um outro. Esse sujeito, de 

acordo com o que asseguram as autoras do manual didático Sociologia, precisa ser cativado 

pela narrativa, e o é na medida em que a ele é atribuído a posição do “sujeito da ação 

pedagógica” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 399). O professor é alçado, aqui, à condição 

de sujeito do discurso. Mais ainda, “o professor de Sociologia, em sua ação mediadora do 

conhecimento, é um pesquisador por excelência” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p.400). 

É por essa, e ouras razões, que A, professor/leitor/condutor/conduzido, sujeito do e ao 

discurso, deve ser corretamente compreendido nesta análise como um destinatário imaginado 

como alguém que está dentro/fora de uma comunidade discursiva. Ele está dentro da 

comunidade discursiva na medida em que também é atribuído a ele a gestão do texto didático 

(a seleção, o recorte, a orientação da leitura); mas está fora na medida em que, na condição de 

co-enunciador, não é fonte dos enunciados, mas antes um de seus destinatários prescritos. 

Assim como o autor dos livros didáticos conduzem seu destinatário A (uma vez que o professor 

só pode escolher dentre as possibilidades que lhes é dada em função dos conteúdos dispersos 

no manual) são igualmente conduzidas por formações discursivas, na medida em que seu dizer 

está imbricado, como diria Foucault (2014) num nó em uma rede, ou seja, a outros textos 

(interdiscurso), ao passado (memória discursiva), às coerções externas que delimitam as 

condições de produção do texto, dos enunciados (diretrizes curriculares, editais do PNLD, 

determinações das editoras, por exemplo). Assim, os professores destinatários são imaginados 

como aqueles que deverão conduzir um outro – os alunos – ao passo que são, por sua vez, 

conduzidos, interpelados. 

Ao destinatário A, os enunciatários reservam um espaço de maior flexibilidade, capaz 

de permitir o fluxo dos atos de interpretação, seleção, organização dos conteúdos dispersos na 

obra didática. Daí ser reservado a ele, um material que, a rigor, deve permanecer oculto ao 
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aluno: o manual do docente. O manual do professor é essa espécie de cartilha metodológica 

destinada ao condutor, e somente a ele. Por outro lado, está claro que ele não pode ser 

interpelado como aquele que não é – crítico, político, participativo -, mas que é imaginado como 

aquele que integra, ao menos parcialmente, ocasionalmente, a comunidade dos estudiosos, 

conhecedor dos códigos que uma vez executados, ativarão a criticidade de B. A é, por assim 

dizer, um sujeito imaginado como aquele que conhece o caminho, a ponte, entre o mundo de A 

e o conhecimento sociológico. O livro didático é, por sua vez, não apenas um instrumento de 

ativação do intercâmbio entre esses mundos, mas a própria ponte à qual se tenta fazer referência. 

Em várias passagens é possível identificar uma regularidade que consiste na representação que 

os enunciatários fazem do livro como “ferramenta”, “instrumento”. “leque de possibilidades”. 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016; MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016; OLIVEIRA & 

COSTA, 2016). 

No livro didático Sociologia Hoje, no manual do professor, lê-se: 

 

É o professor que, ao utilizar este livro, deve retirar dele tudo o que possa ser útil para 
criar as conexões entre os saberes. Algumas questões certamente falarão mais alto ao 
coração de determinados perfis socioculturais de alunos, e essas questões devem ser 
identificadas e exploradas pelo professor da melhor maneira possível. Nossa intenção 
ao produzir o livro foi pensar em um leque amplo de possibilidades, de forma que o 
professor possa escolher a maneira que considerar mais adequada de explorar o 
conteúdo (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 391). 

 

De acordo com os autores, “a figura do professor é fundamental, pois é quem pode, na 

relação com os alunos, construir essa ressonância produtiva e estimular o desenvolvimento de 

habilidades críticas que passem a fazer parte da vida do aluno” (MACHADO; AMORIM; 

BARROS, 2016, p. 392). Essa conexão de saberes a qual aludem os autores, se refere a um 

procedimento metodológico indicado como caminho possível para o ensino da Sociologia. Esse 

caminho consistiria na aproximação entre o conhecimento prévio dos alunos e aqueles ofertados 

pelas Ciências Sociais na escola. Trata-se, portanto, da questão do deslocamento do senso 

comum com direção à produção de uma nova forma de subjetividade, significada como a 

imaginação sociológica. Essa referência também está presente em outros manuais didáticos. 

(BOMENY et al, 2016; OLIVEIRA & COSTA, 2016) 

Mas outros enunciados nos fornecem pistas acerca de como os enunciatários imaginam 

o grau de intimidade de A com o campo político. As imagens abaixo, extraídas do livro do 

aluno de alguns manuais didáticos, parecem dar sustentação à representação do professor como 
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um sujeito político e participativo, já idealizado na enunciação das autoras de Tempos 

Modernos, tempos de Sociologia, conforme avaliamos no início desta seção. A imagem do 

professor surge nesses enunciados na forma de um sujeito histórico: a classe socio-profissional 

dos professores.  

 

Imagem 1 - Professores participam de passeata no Rio de Janeiro em 2012 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p.32) 

 

 

Imagem 2 - Professores em protesto 

 

Fonte: Tomazi (2013, p. 194) 
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Essas representações da figura do professor manifestante, ator político no espaço 

público, é uma regularidade nos livros didáticos de Sociologia. Elas nos fornecem pistas para 

compreender como os enunciatários imaginam seu destinatário. Tais representações também 

reforçam nossa hipótese de que, no processo de construção da subjetividade política dos alunos, 

os professores são interpelados pelo discurso na condição daqueles que possuem legitimidade 

para tal efeito. Se pressupõe, pois, a existência, no presente, desse destinatário que deve, de 

algum modo, ser identificado ao lado desses sujeitos dotados de poder de mobilização e atuação 

na luta por direitos e garantias.  

Mas algo mais precisa ser dito com relação aos alunos imaginados pelo discurso. De 

acordo com a perspectiva sublinhada pelos autores do livro Sociologia Hoje B são sujeitos 

diversos e completos (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016). O ponto de partida para 

compreendê-lo é idealizá-lo como jovem. O título do livro Sociologia para jovens do século 

XXI diz muito a esse respeito. Já vimos que em Tempos, Modernos, tempos de Sociologia, B é 

idealizado como membro das novas gerações que precisam desenvolver uma cultura de 

participação cidadã. Não há, no conjunto das obras didáticas, a indicação de nenhum critério 

que permita a esta análise compreender o que significa ser jovem na perspectiva dos 

enunciatários. B é, por assim dizer, um sujeito genérico. Uma totalidade orgânica. Pode e deve 

ser identificado, decerto, como estudante do ensino médio, isto é, como um sujeito cujo corpo 

está inscrito em um lugar simbólico (a escola, a sala de aula), sob a supervisão de adultos 

(gestores, coordenadores, professores, etc), submetido a um conjunto de rituais e procedimentos 

de conduta mais gerais, e outros específicos surgidos de sua relação com o livro didático, e 

pressupostas por ela: leitura, interpretação, resolução de exercícios, reflexão a partir de textos 

e imagens, etc).  

Os autores de Sociologia Hoje, fazem referência a uma antropologia da infância e da 

juventude e consideram que: 

 

Este livro toma como pressuposto que o jovem é um ser completo e capaz de refletir 
ativamente sobre o mundo a partir de um ponto de vista: a intenção é colocar esse 
ponto de vista em consonância com o conhecimento escolarizado das Ciências 
Sociais. Os jovens, portanto, não são desprovidos de conhecimento: eles o têm a partir 
de suas experiências de vida (muito distintas). A questão é colocar esse 
conhecimento em diálogo com o conhecimento que nos interessa discutir 
(MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p.391, grifos nossos). 
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Conforme salientam os autores, os alunos são, a rigor, jovens. Sujeitos capazes de 

refletir sobre o mundo a partir de um ponto de vista particular. Não são desprovidos de 

conhecimento, e, não obstante, devem ser convidados a colocar esse conhecimento em diálogo 

com aqueles que interessam à comunidade discursiva em que estão reunidos os enunciatários, 

e, imageticamente/superficialmente, os professores da educação básica. O fragmento “em 

diálogo com o conhecimento que nos interessa discutir”, parece imprimir a sensação da 

existência de uma espécie de consenso, de uma proximidade, uma vez mais, entre enunciatários 

e professores de Sociologia. Maingueneau (1997) sugere, para esse tipo de consenso imaginado 

e para a relação de intimidade construída pelo discurso, o uso da noção de contrato. O que 

interessa aos autores de livros didáticos, em tese, interessaria, ao menos parcialmente, ao 

professor de Sociologia da educação básica. Daí essa necessidade de cativar o professor a partir 

do uso de certos recursos retóricos como “caro professor” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, 

p. 395; MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 387) ou de modo mais explícito, conforme 

asseguram as autoras do manual Sociologia ao revelar: “Se conseguimos cativar o professor, e 

se o professor conseguir cativar o aluno, teremos cumprido nosso propósito de mostrar o quão 

interessante e relevante é o conhecimento sociológico para a vida em sociedade” (ARAÚJO; 

BRIDI; MOTIM, 2016, p. 409). 

Se, para os autores de Sociologia Hoje, o jovem é um ser completo, no LD Sociologia 

esse sujeito é imaginado como um indivíduo que ainda não se tornou, por assim dizer, um ser 

completo, na medida em que ainda não descobriu sua identidade. Ao se referir diretamente aos 

alunos na seção de abertura do manual, as autoras escrevem: “você está em processo de 

descoberta de sua identidade, e acreditamos que este livro trará contribuição nesse sentido”. 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p.3). B aparece aqui como alguém que está em processo de 

descoberta de si mesmo, como aquele que necessita, por sua vez, de algum tipo de contribuição 

no sentido dessa descoberta. O livro didático, nesse sentido, pretende ser uma ferramenta à 

disposição de B na persecução desse objetivo de encontro do sujeito consigo mesmo. 

Paradoxalmente, o aluno também é alçado, em algumas passagens, à condição de protagonista 

do processo educativo: “prepare-se para uma leitura ativa em que você é o protagonista” 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 3). Mas esse protagonismo está condicionado a um gesto 

político e formativo: a presença e relação com um Outro imaginado como alguém habilitado, 

neste caso, A. 

O protagonismo, nessa direção, deve ser compartilhado entre professores e alunos. No 

manual do professor ele é imaginado como o protagonista do processo educativo, na medida 

em que é ele que deve conduzir a leitura, selecionar os textos, os recursos, tudo aquilo que o 
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livro didático pode oferecer como forma de melhoramento de sua aula, e o aprendizado de B.  

O professor é o “sujeito da ação pedagógica” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 399). No 

livro do aluno, entretanto, o professor não aparece (salvo na forma de imagens do passado, 

distantes do tempo ou mais próximas, na condição de ator político em manifestações, conforme 

constam nas imagens que fizemos referência). Mas, no geral, nesse lugar singular que é o livro 

do aluno, é ele que precisa ser convencido de que a leitura vale a pena, e, portanto, é a ele que 

se dirigem os autores do livro didático de Sociologia. No manual do professor, entretanto, 

prevalece a imaginação do aluno, como jovem, completo ou em processo de descoberta, mas, 

de todo modo, como aquele que necessita da mediação de um Outro, (professor, convidados, 

especialistas), para que possa constituir-se plenamente como sujeito, cidadão, crítico, reflexivo, 

participativo, político. Essa clivagem entre os destinatários explica-se, em parte, pelos objetivos 

distintos da obra didática, na medida em que eles não podem ser os mesmos para professor e 

aluno.  Nessa direção, é esclarecedor o que escreveu Nelson Tomazi (2013) no manual do 

professor do livro Sociologia para o ensino médio. 

 

Este é um livro escrito para o aluno do ensino médio ler e entender com facilidade, 
mas a orientação do professor e a dinâmica das aulas sem dúvida são indispensáveis 
para tornar a leitura e o aprendizado mais proveitoso. Nosso objetivo é permitir aos 
alunos a compreensão da realidade social como uma totalidade concreta, diversa, 
conflituosa e contraditória – mas nem por isso fragmentária – e oferecer ao professor 
elementos teóricos e sugestões que levem os estudantes a uma reflexão crítica da 
sociedade (TOMAZI, 2013, p. 373). 

 

Na medida em que o livro é escrito para o aluno do ensino médio ler e entender com 

facilidade, o gênero didático revela uma característica importante, que consiste na tentativa de 

adequação da linguagem a seu público, no esforço dos autores no intuito de realizar uma 

operação de transposição didática dos conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais e sua 

revisão operacionalizada no âmbito da Sociologia como disciplina escolar. De acordo com o 

que sustenta Tomazi (2013), a “orientação do professor e a dinâmica das suas aulas” seriam 

imprescindíveis à uma leitura mais produtiva do manual, e, por extensão, a um aprendizado 

mais proveitoso. A imagem do aluno lendo a obra didática sozinho, sem nenhuma orientação, 

parece não fazer muito sentido à perspectiva sublinhada por Tomazi. Ele identifica nesta cena 

a necessidade da orientação de um Outro: o professor de Sociologia, capaz de tornar a leitura 

mais produtiva e o aprendizado mais proveitoso. Qualifica-se, aqui, o livro didático como 

ferramenta importante, mas certamente não a única, no estudo das Ciências Sociais/Sociologia. 
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Ao passo que se atribui, novamente, um estatuto bastante singular ao professor de Sociologia, 

como personagem habilitada a habilitar um outro. Outra questão importante nesse enunciado é 

aquela que diz respeito ao delineamento de objetivos distintos do livro didático quando se leva 

em consideração seus destinatários. “O objetivo é permitir aos alunos a compreensão da 

realidade social” dessa e não de outra forma; por outro lado, para o professor, o objetivo é 

“oferecer elementos teóricos e sugestões que levem os estudantes a uma reflexão crítica da 

sociedade” (TOMAZI, 2013, p. 373).  

Em nenhum momento veremos os autores de obras didáticas, no manual do professor, 

sugerir que eles precisam, por assim dizer, ler sociologicamente a sociedade (assim como não 

precisam aprender a participar e conhecer o campo político, uma vez que se imagina que ele já 

participa e conhece) e ativar seu senso crítico e reflexivo. E esse silêncio, a nosso ver, pode ser 

uma pista importante para uma de nossas hipóteses iniciais, que consiste na ideia de que esse 

destinatário precisa ser imaginado como dotado de um modo particular de pensar o mundo e a 

vida em sociedade, de um lado, e, de outro, como um sujeito participativo, crítico, reflexivo, 

isto é, politizado. Os autores da obra didática não sabem, com efeito, quem são esses 

profissionais responsáveis pelo ensino da Sociologia na educação básica, tampouco a formação 

que tiveram, não imaginam se eles tiveram, ou não, alguma formação acadêmica em Ciências 

Sociais, na verdade, em nenhum momento se faz referência a essa possível dificuldade para o 

ensino da Sociologia na educação básica, isto é, o fato da maioria dos professores dessa 

disciplina não possuírem formação específica na área em que atuam. Mas esse silêncio parece 

sugerir que os autores das obras didáticas imaginam o professor como formado em Ciências 

Sociais e/ou, ao menos, como alguém já experimentado nas teorias, nos temas, nos conceitos 

das Ciências Sociais. 

O destinatário B, por sua vez, é esse jovem classificado como um sujeito em construção. 

Dotado das condições naturais para significar o mundo, mas que, por outro lado, precisa entrar 

em contato com os conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais, para que possa, conforme 

salientam os enunciatários, deslocar-se do senso comum com direção à imaginação sociológica. 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016; BOMENY et al, 2016; TOMAZI, 2013; OLIVEIRA & 

COSTA, 2016). B é, ainda, significado como o sujeito histórico da transformação social, da 

resolução de problemas sociais, cidadão, argamassa humana que deverá permitir a sustentação 

de uma determinada ordem política hegemônica: a democracia. Daí a referência a esse jovem 

como forma de subjetividade política histórica, presente no passado das lutas pela democracia, 

como, por exemplo, nas manifestações de maio de 1968, na França, ou ao lado de professores, 

trabalhadores e artistas nas manifestações de rua contra a ditadura militar no Brasil. Mas não 
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nos enganemos, esses jovens pertencem a outro tempo. As fotografias abaixo estão distribuídas 

ao longo do livro do aluno de alguns manuais escolares de Sociologia e nos ajudam a 

compreender a representação desse destinatário classificado, genericamente, como jovens. As 

imagens também nos dizem algo acerca da relação das juventudes com a política. 

 

Imagem 3 - Estudantes ecoam cantos de protesto durante manifestações em Paris, na França, em maio 

de 1968 

 

Fonte: Araújo; Bridi & Motim (2016, p. 327) 

 

 

Imagem 4 - Em Paris, jovens tentam mudar o mundo. Na fotografia jovens atiram pedras na polícia 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p.185) 
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Imagem 5 - Manifestação de estudantes brasileiros durante a ditadura civil-militar de 1964 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p. 187) 

 

 

Imagem 6 - Movimento dos Caras-pintadas 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p. 193) 
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As figuras 3 e 4 ilustram a participação dos jovens nos acontecimentos dramáticos de 

maio de 1968 na França. Um movimento que, segundo François Dosse (2001), foi iniciado por 

estudantes universitários, alcançando proporções gigantescas, não só na França, mas com 

implicações em outros países, numa onda geral de crítica ao conservadorismo e a todas às 

formas de autoritarismo. Aqui, os jovens são representados como sujeitos ativos no campo 

político. Sujeitos históricos da transformação social. A figura 5 retoma a figura do jovem, 

ressaltando sua condição de estudante. Os jovens/estudantes que seguram a bandeira nacional 

são acompanhados por outros que trazem a faixa com a inscrição: “abaixo a repressão”. A 

crítica direta ao regime político da ditadura civil-militar do Brasil (1964-1985) é associada à 

figura do jovem/estudante. Depois, a figura 6 reforçará esta operação de associação da figura 

do jovem às lutas em prol da democracia no Brasil do século XX. Os jovens, “Caras-pintadas”, 

integram as massas que saíram às ruas na década de 1990 para pedir o impeachemant do então 

Presidente da República Fernando Collor de Mello.  

A análise comparativa entre as imagens 3 e 4 e suas correspondentes legendas trazem a 

tona a questão da forma dos movimentos em defesa da democracia. Na primeira imagem, os 

jovens “ecoam cantos de protesto durante manifestação em Paris, em maio de 1968”; na 

seguinte, “os jovens tentam mudar o mundo. Em Paris, estudantes lançam pedras na polícia”. 

Em primeiro lugar, cabe assinalar a forma distinta como o mesmo fato histórico é representado 

nos dois manuais. A primeira ressalta o caráter pacífico de uma luta política em movimento; a 

segunda, ilustra a forma violenta com a qual esses movimentos podem ser reprimidos pelas 

forças do Estado (a polícia) e, de outro lado, como os sujeitos da ação política, neste caso, os 

jovens franceses, podem se erguer, com violência, contra essas mesmas forças repressoras. A 

violência parece ser aqui significada como elemento típico dos processos revolucionários e/ou 

da luta por mudanças sociais mais radicais. 

Mas o conjunto dessas imagens nos dizem algo mais do ponto de vista teórico. São 

imagens que nos dizem muito sobre a forma como o tema da política é tratado nos manuais, na 

medida em que é reveladora do recurso ao passado como fonte de produção dos sentidos que 

se atribuem à política. Mas também nos revelam fragmentos que constituem o corpo de uma 

memória discursiva, aparentemente recuperada pelos autores dos manuais didáticos de 

Sociologia. Função que é operacionalizada, no âmbito da escrita, pela presença irremovível da 

narrativa histórica na construção dos enunciados. São constructos de uma memória convidada 

a permanecer caminhando (a partir das páginas do livro didático de Sociologia) em direção ao 

sujeito interpelado pelo discurso, isto é, nesse caso os destinatários A e B. O passado, ao que 

parece, também se soma à democracia e à cidadania como enunciador genérico que reclama seu 
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lugar na concretude da obra didática. Esse passado que caminha na direção do destinatário, para 

lhe comunicar algo, é representado, por exemplo, na capa das três edições do LD Sociologia 

para Jovens do século XXI.  O passado, aqui, possui dois destinatários principais: o tempo 

presente e os sujeitos nele situados.  

A seguir, apresento a evolução do projeto gráfico do referido livro didático, com o 

intuito de refletir sobre a presença desse Outro (passado), que permanece na forma de uma fonte 

de produção de sentidos, mas também com o objetivo de refletir em que medida essa enunciação 

articula não apenas gerações, mas como ela parece sugerir a comunicação de experiências e 

tempos distintos. 

 

Ilustração das capas do manual didático Sociologia para Jovens do Século XXI 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2007; 2013; 2016) 

 

A primeira versão do manual didático, foi amplamente divulgada e distribuída na rede 

estadual de ensino do estado de Pernambuco nos anos anteriores a 2012. As capas 2 e 3 (da 

esquerda para direita) referem-se, respectivamente, às coleções aprovadas pelo Plano Nacional 

do Livro Didático nos anos de 2015 e 2018. Para além da distância temporal que separa a 

publicação de uma coleção e outra, da transformação de seu projeto gráfico inicial, infere-se 

uma permanência: uma imagem. Entre uma representação e outra ela é deslocada, fragmentada, 

retorcida, recortada, e disputa o espaço com outras imagens (e tempos, fenômenos e lugares 

que representam), mas permanece, no fundo, em detrimento dessas oscilações de 

forma/conteúdo a ocupar a posição e a função central de uma enunciação. Me refiro à 

representação da obra II Quarto Stato, tela do pintor italiano G. Pellizza Volpedo, de 1901. A 



86 
 

 

referência à obra também estampa a capa da versão em português do importante livro do 

cientista político argentino Ernesto Laclau, intitulado Razão Populista.  

Uma descrição dessa representação, antes que se coloque a questão hermenêutica e 

exegética que ela suscita, é de grande valia para nossa análise. Vejamos; três personagens 

ocupam uma posição/direção especial na cena: uma mulher que carrega uma criança no braço 

direito, uma criança que parece estar prestes a cair – enquanto parece gesticular com o braço 

esquerdo. O simbolismo do gesto se associa à ideia de que a esquerda é a esfera da ação, da 

reflexão, do movimento, enquanto a direita é imóvel, incapaz de dar segurança àqueles que 

assiste10. No fundo, outras personagens parecem seguir o trio; não é possível identificá-los um 

a um. Parece mesmo que essas personagens de fundo, cujas faces se perdem num todo, num 

conjunto que lhe supera, são liderados pelo trio. A personagem do centro é um homem. Parece 

remeter à figura de um líder e seu semblante é o de um homem decidido, forte, é ele que 

centraliza a atenção do leitor. Ele é o único que, sabidamente, vem em direção ao destinatário 

como aquele que simboliza a chegada de uma mensagem que tem como destinatário principal, 

conforme salienta o próprio título do livro: os jovens do século XXI. Ele, assim como as demais 

personagens, pertence a um outro tempo e, portanto, a outra geração. É o passado que retém o 

sentido, a verdade, o caráter objetivo de uma história, de uma trama discursiva que se pretende 

construir no interior de uma cena. Outro ponto: é possível reunir as personagens num coletivo, 

associá-las a uma forma de subjetividade política (a classe operária, o proletariado), a um 

movimento (uma ação coletiva, uma caminhada na direção do leitor), e, por fim, a um objetivo: 

a transformação social11. 

                                                           
10 Na primeira edição do manual didático Sociologia para jovens do século XXI, os autores assim definem a 
esquerda: “A esquerda, portanto, é aquela que luta pela reforma agrária, pela distribuição de renda, por políticas 

de inclusão e de assistência aos pobres e desvalidos, por mais verbas e maior qualidade para a saúde e a educação 
públicas, etc. É identificada com os partidos que propõem a mudança do status quo”. A direita, por sua vez, sempre 
à serviço da ideologia neoliberal e à expansão do capitalismo, (...) “pode ser nomeada como a defensora 

intransigente da propriedade privada (daí ser contra a reforma agrária), da privatização das empresas públicas (ou 
seja, a venda de estatais lucrativas para os empresários nacionais e estrangeiros), da liberdade econômica (com o 
consequente livre fluxo do capital externo no país), dos interesses das escolas particulares (mega-empresários da 
educação, que abrem uma faculdade em cada esquina) e da saúde provada (os empresários dos planos de saúde, 
cuja razão de ser é dada pelo ‘fracasso’ provocado da saúde pública...), etc. É pois, identificada com os partidos 
conservadores, preocupados em preservar a estabilidade do sistema político’’ (OLIVEIRA & COSTA, 2007, p. 98 

-9). 
11 Segundo Claudia Santiago & Vito Giannotti (2016), o próprio Pellizza, influenciado pela literatura socialista de 
sua época, atribua sentido similar à sua obra. Ela seria a expressão da consciência da classe operária, sujeito 
histórico da revolução do proletariado. Em carta datada de 1903, escrita à seu amigo Neera, Pillazze imprimia esse 
sentido particular de sua obra, que deveria ser identificada à sua própria biografia “Vou lhe contar que quando 

chegou a hora de dar forma a uma das concepções da minha primeira juventude, aquela que se concretizou depois 
no Quarto Stato, senti a necessidade de conhecer melhor as tendências políticas e sociais da nossa época, porque 
não queria fazer uma obra simplesmente instintiva. “Foi nesse momento que li quase por completo toda a biblioteca 
socialista existente. Os conceitos de Marx, Engels, Bebel, por falar somente dos maiores, passaram na frente da 
minha mente que já estava naturalmente pronta para aceitá-las e assim, a partir de idéias vagas, cheguei à clareza. 
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A última ilustração da capa do livro didático parece exemplificar aquilo que autores 

como Michel Maffesoli (2010) denominaram como um traço fundamental da pós-modernidade: 

a imbricação entre o arcaico e o tecnológico. Ou, dito de outro modo, a relação de simbiose 

entre velho/novo, passado/presente. A representação dos operários da tela de Pellizza é 

construída no sentido de reforçar a ideia de uma rede, de um nó e uma rede, para ser mais 

preciso. Ela comunica-se com outro tempo e outros fenômenos típicos da modernidade: o tablet, 

a indústria automobilística, o aparelho celular, o monitor de um computador, símbolos da 

informática como a nuvem, o like, o download, o fone de ouvido; mas também com outras 

representações: o movimento LGBT, a manifestação do indígena com mega-fone, o caveirão, 

outras personagens históricas como a figura de Napoleão montado em seu cavalo branco, ou a 

representação de duas mãos acorrentadas, que remete à ideia de escravidão, e, por fim, a figura 

de um homem negro e uma criança que carrega consigo. Todos esses elementos disputam 

espaço com a representação dos operários da famosa tela, formam com ela uma espécie de rede 

interligada por linhas que unem os enunciados, mas são essas personagens invocadas de um 

passado imaginado como permanência, que continuam a direcionar seus olhares na direção do 

destinatário: os jovens do século XXI.  

À guisa de conclusão, é preciso dizer que o discurso da Sociologia escolar parece 

articular tempos, memórias, lugares de fabricação do sentido. Nesta seção também tentamos  

demonstrar como os enunciatários parecem construir para si a imagem do especialista, do 

perito, ao passo que significam os destinatários em duas direções: primeiro, o professor é 

convidado a fazer parte, imageticamente, dessa comunidade de indivíduos dotados de 

competência discursiva para enunciar, para falar; em segundo plano, o aluno é imaginado como 

jovem em processo de descoberta de si mesmo e imaginado ainda como sujeito da 

transformação social, sujeito da luta política (conforme prova a História, recuperada em várias 

passagens).  

Mas ele ainda precisa, por assim dizer, desenvolver certas capacidades intelectuais 

necessárias ao exercício de sua cidadania. Precisa aprender a ler o mundo de outra forma, e é 

aqui que o discurso das Ciências Socias/Sociologia parece ocupar uma função vital na imersão 

                                                           
Através destes autores reencontrei a mim mesmo. E assim, o Quarto Stato conseguiu ser do jeito que eu o queria: 
um quadro social que representasse o fato mais importante da nossa época: o avançar fatal dos trabalhadores. E, 
nas muitas travessias da vida, me apoiei no conceito que sempre eu tive do trabalho humano. Uma visão que as 
minhas condições familiares e do ambiente onde eu nasci contribuíram a formar e desenvolver” (traduzido da carta 
original no Arquivo Martinelli – Milão). O trecho da carta, assim como a interpretação sugerida por Santiago e 
Giannotti, está disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.jornalolabaro.com.br/web/variedades/il-quarto-stato-o-quarto-estado/. Acesso em 03 de junho de 
2018. 

http://www.jornalolabaro.com.br/web/variedades/il-quarto-stato-o-quarto-estado/
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do aluno em um sofisticado sistema de pensamento, formação discursiva: a imaginação 

sociológica. No próximo capítulo, nosso objetivo será justamente compreender em que direção 

deve caminhar, de acordo com a perspectiva assumida pelos enunciatários do discurso, a 

formação em Ciências Sociais/Sociologia no Ensino Médio. Afinal de contas, cabe dizer, quais 

são os efeitos pretendidos pelo(s) discursos (s) que circulam nas páginas dos manuais escolares 

de Sociologia?
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CAPÍTULO IV 

OS EFEITOS PRETENDIDOS COM O ENSINO DAS CIÊNCIAS 
SOCIAIS/SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

“o que interessa à Sociologia, e se transforma em objeto de pesquisa e análise, são os mecanismos de 

desenvolvimento e aprendizado das maneiras de agir a participar nos destinos coletivos”. (...) “Tudo isso 

se aprende. Ninguém nasce sabendo como se comportar” (BOMENY et al, 2016, p. 305, grifos nossos). 
Livro didático Tempos Modernos, Tempos de Sociologia 

“Ainda que a educação tenha limites, ela permite encaminhar e direcionar subjetividades para outra 
perspectiva de sociedade” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 395, grifos nossos). 

Livro didático Sociologia 

“colocar-se no mundo, situar-se socialmente e posicionar-se perante a coletividade a que pertence são algumas 
das tarefas que cabem aos jovens” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 339). 

Livro didático Sociologia 

 

O objetivo deste capítulo é analisar os efeitos pretendidos1 pelo(s) discurso(s) dos livros 

didáticos de Sociologia. Em tal empresa, é necessário que investiguemos os sentidos que os 

enunciatários atribuem ao ensino das Ciências Sociais/Sociologia na educação básica. Essas 

duas questões se relacionam intrinsecamente na medida em que os sentidos, que eventualmente 

se atribuem ao ensino da Sociologia nos oferecem pistas importantes para compreender os 

efeitos formativos pretendidos pelo discurso dos manuais. Uma vez que não estaremos, em 

nossa pesquisa, realizando entrevistas com os destinatários diretos e imaginados do discurso 

dos manuais (a saber, professores e alunos do ensino médio), o uso da expressão “efeitos 

pretendidos” se justifica na medida em que os efeitos empíricos de tais discursos ultrapassam 

os limites metodológicos fixados nesta pesquisa. Já tentamos, no capítulo anterior, identificar 

como os enunciatários constroem, a partir do processo enunciativo que caracteriza a cena 

pedagógica, seu ethos discursivo. Se logramos, minimamente, êxito em identificar como os 

destinatários são imaginados pelo discurso dos manuais, podemos, a partir de agora, analisar 

quais são esses efeitos pretendidos. Afinal, em que consiste esse gesto de interpelação dos 

sujeitos? Quais os reais objetivos de se ensinar política aos jovens estudantes do ensino médio 

a partir da Sociologia? Nossa hipótese inicial é de que o livro didático de Sociologia repousa, 

                                                           
1  Para Maingueneau e Charaudeau (2016), o efeito pretendido se insere numa “problemática da influência”, 
compreendido como “os efeitos que o sujeito comunicante pretende e busca produzir junto ao sujeito destinatário 

por ele suposto e construído de modo ideal” (MAINGUENEAU & CHARAUDEAU, 2016, p. 180). Em Pêcheux 
(1990), a própria noção de discurso é significada como o efeito de sentido produzido entre os interlocutores numa 
determinada situação comunicativa. No capítulo anterior, tratamos de identificar como esses destinatários são 
supostos e construídos de modo ideal. Nesta seção, nosso intuito é identificar esses efeitos de sentido pretendidos 
a partir dos enunciados presentes nos livros didáticos de Sociologia, no entrecruzamento, quando necessário, com 
alguns documentos que expressam a institucionalidade política do currículo. 
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assim como o currículo da disciplina de modo mais geral, em intencionalidades político-

pedagógicas. Da pluralidade de intenções possíveis, estamos operando com uma em especial: 

as formas de subjetivação política, ou dito de outra maneira, os mecanismos mobilizados pelos 

autores de livros didáticos no processo de produção de uma forma particular de subjetividade 

política: o estudante-cidadão, o estudante-crítico, o estudante-ator-coletivo. 

 

1. A construção da subjetividade política 

 

As OCNs definem um dos efeitos pretendidos com o ensino das Ciências 

Sociais/Sociologia da seguinte forma: 

 

A sociologia contemporânea está, atualmente, muito empenhada em oferecer, tanto 
ao estudioso, quanto ao estudante, a melhor compreensão possível das estruturas 
sociais, do papel do indivíduo na sociedade e da dinâmica social, isto é, das 
possibilidades reais de transformação social, na procura de uma sociedade mais justa 
e solidária (BRASIL, 2006, p. 88) 

 

Interessante notar como o documento oficial define uma fronteira entre o estudioso e o 

estudante. O primeiro deve ser associado à figura do cientista social: o pesquisador, acadêmico, 

autores dos manuais escolares, professores, todos inscritos na comunidade discursiva 

responsável pela gestão do texto didático. O segundo é objeto de um processo formativo. Ao 

postular a necessidade de o sujeito compreender da melhor forma possível as estruturas sociais, 

sua dinâmica, o autor do documento condiciona a ação política ao conhecimento sociológico. 

Encontraremos nos manuais didáticos analisados, sentidos análogos atribuídos ao ensino das 

Ciências Sociais/Sociologia. 

Os enunciados que iniciam esta seção, extraídos do manual do professor de dois livros 

didáticos: Tempos Modernos, tempos de Sociologia (BOMENY et al, 2016) e Sociologia 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016), nos dão a primeira pista acerca do efeito formativo mais 

geral2 pretendido com o ensino da Sociologia na educação básica, conforme presente em alguns 

                                                           
2 Fazemos menção a este objetivo formativo geral para demarcar uma necessidade de revisão teórica do problema. 
A nosso ver, as formas de subjetividade política se traduzirão, conforme tentaremos demonstrar nessa seção, em 
pelo menos três registros: (i) a produção de um singulier universel, isto é, a articulação do aluno concreto, 
“empírico” (particularidade), ao corpo de uma universalidade, uma comunidade imaginada (um nós: a comunidade 
local, a sociedade, a história); (ii) a produção de um distinto modo de pensar a realidade social, a história e os 
fenômenos sociais; (iii) a produção de uma ética da identificação e resolução de problemas sociais. Tentaremos, 
pois, identificar, a partir do conjunto dos enunciados analisados neste capítulo, como a subjetividade política 
assume, a partir da análise de imagens retiradas dos manuais didáticos, uma forma mais ou menos definida a partir 
da reunião desses três registros. Analisaremos ainda como essa subjetividade política parece ser imaginada como 
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manuais didáticos dessa disciplina. Essa pista nos informa que a eficácia discursiva encontraria 

sua razão de ser no “encaminhar e direcionar subjetividades para outra perspectiva de 

sociedade” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 305).  Essa noção guarda uma forte relação 

com uma tradição no campo das teorias pedagógicas no Brasil, em especial as pedagogias 

críticas, ao mesmo tempo em que recupera, reproduz e reifica uma memória discursiva que 

remonta, no caso brasileiro, às décadas de 1980 e 1990, momento histórico em que se começava 

a conferir ao processo educativo um novo sentido político na direção de uma transformação da 

sociedade pós-ditadura militar3. Daí o papel da Sociologia ser primeiramente identificado ao 

lado dessas epistemologias sociais responsáveis pela construção de um determinado modelo de 

comportamento, pelo delineamento de uma forma particular de subjetividade política, afinal, 

“o que interessa à Sociologia e se transforma em objeto de pesquisa e análise, são os 

mecanismos de desenvolvimento e aprendizado das maneiras de agir e participar nos destinos 

coletivos” (BOMENY et al, 2016, p.305).  

 Esse aprendizado das maneiras de agir e participar nos destinos coletivos nos indica um 

primeiro registro do processo de construção da subjetividade política: a tentativa dos autores de 

articular uma particularidade (aluno, estudante) a uma universalidade, uma totalidade orgânica: 

a ideia da participação nos destinos coletivos pressupõe a articulação do Eu do aluno, ou dos 

alunos como pessoas concretas, a um “nós”, ao corpo de uma comunidade imaginada, que vai 

da comunidade local à sociedade nacional. O sentido atribuído ao processo educativo 

desenvolvido nas escolas e, de modo mais específico, o papel da Sociologia, seria contribuir 

nessa direção, afinal “ninguém nasce sabendo como se comportar” (BOMENY et al, 2016, 

p.305). Sentido similar atribuído à educação pode ser identificado também em Sociologia Hoje, 

ao se postular que “o objetivo da educação, muito mais que a transferência do saber, é a 

formação de sujeitos éticos, políticos, dotados de consciência crítica e da importância da 

liberdade e da autonomia” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p.393). De acordo com 

as autoras do livro Sociologia, seria preciso, pois, a partir das Ciências Sociais, direcionar “o 

cidadão para uma atuação transformadora” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 398).  

Interessante notar como o estudante é classificado aqui como o cidadão responsável por uma 

atuação transformadora.  A princípio, os jovens estudantes do ensino médio, em sua maioria 

                                                           
compatível com o regime democrático e, neste sentido, como a cidadania e a democracia parecem se constituir em 
enunciadores genéricos do discurso dos manuais didáticos de Sociologia. 
3 Esse é o momento histórico em que, no campo das teorias pedagógicas desenvolvidas no Brasil, as pedagogias 
críticas começam a ocupar um espaço cada vez mais amplo na remodelação dos currículos e dos fundamentos do 
processo de escolarização. Esse novo sentido político se alinhava a um processo mais amplo de redemocratização 
da sociedade brasileira que teve na promulgação da Constituição Federal de 1988 sua expressão máxima.  
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matriculados no ensino regular, possuem menos de 16 anos, e, neste sentido, não possuem 

legalmente os direitos de cidadania. A interpelação deste sujeito como estudante-cidadão senão 

precoce, pressupõe, ao menos, que esse cidadão deverá, através do processo educativo, ser 

produzido. Com efeito, é preciso inventá-lo. 

Sobre essa função política da educação e da Sociologia como disciplina escolar, 

podemos ler o seguinte: 

 

A cultura e a educação são meios importantes para a formação da consciência política 
da população e para a valorização do indivíduo e da coletividade como forças 
políticas. Nesse processo de construção e incorporação do exercício da cidadania, 
podem estar presentes a participação em atividades comunitárias, a preocupação com 
o meio ambiente, o respeito à diversidade cultural, a atenção às diferenças sociais e a 
valorização da vida e da dignidade humana (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, 
p.242). 

 

Segundo Maingueneau (1997; 2008), é típico do processo de interpelação do sujeito 

pelo discurso o dispositivo retórico e o ato ideológico que consiste em incorporá-lo a um mundo 

ético particular. No caso da Sociologia, esse mundo ético parece ser a própria democracia, com 

os valores e significados que lhes são associados. Essa incorporação diria respeito ao 

desenvolvimento de um comportamento individual e coletivo considerado ética e politicamente 

desejável.  

A forma de uma determinada subjetividade política é definida pelas forças políticas 

hegemônicas no campo educacional e pressupõe um certo alinhamento do comportamento do 

sujeito às lógicas do regime político hegemônico 4  num dado contexto social-histórico. É 

possível dizer que, na medida em que se postula a incorporação do exercício da cidadania e a 

                                                           
4 A nosso ver, esse alinhamento entre as lógicas que presidem uma determinada ordem política hegemônica e a 
intencionalidade política/pedagógica dos manuais didáticos é um dado irrecusável dos manuais didáticos no Brasil. 
Queremos com isso defender que essa relação de sobredeterminação entre a ordem política e os objetivos 
formativos de uma disciplina e/ou dos conteúdos que os manuais didáticos eventualmente reproduzem não é uma 
exclusividade da disciplina sociológica, tampouco da democracia tomada como exemplo de regime político. Por 
um lado, conforme análises de Freitag, Motta e Costa (1987), a produção de livros didáticos no Brasil possui uma 
peculiaridade: a forte regulação estatal, e, por outro, é preciso que se leve em consideração o fato de que os sistemas 
de ensino, a apropriação dos discursos e sua forma/objetivos oscilam na mesma direção em que ocorrem os 
processos ideológicos no âmbito do Estado. Em períodos de vigência institucionalizada do autoritarismo, como 
ocorreu com a Ditadura militar no Brasil (1964-1985), outras disciplinas, como a de OSPB, ocuparam o espaço 
que originalmente seria da Sociologia. A volta de disciplinas como a Sociologia e a Filosofia ao currículo, bem 
como a produção em larga escala de novos manuais escolares, coincide, por outro lado, com o processo de 
redemocratização recente da sociedade brasileira. No contexto das atuais mudanças no ensino médio, numa nova 
invasão das ideias neoliberais na política educacional, somadas à ameaça sempre presente do conservadorismo 
político e pedagógico, têm criado uma atmosfera de incertezas não apenas com relação à presença da disciplina 
Sociologia no currículo, mas no mercado editorial brasileiro de livros didáticos, que pode, com isso, sentir os 
efeitos das reformas em andamento. 
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consolidação da democracia como objetivos formativos atribuídos ao ensino das Ciências 

Sociais/Sociologia na educação básica, são a democracia e a cidadania, per se, enunciadores 

genéricos que falam a partir do discurso dos manuais. Ou seja, é a própria democracia, enquanto 

ente hipostasiado e regime político, que convoca à existência concreta de corpos e mentes 

necessários, por assim dizer, a sua sustentação. A esse respeito, é revelador o seguinte 

enunciado, extraído do manual Tempos Modernos, Tempos de Sociologia (livro do professor): 

“Em termos teóricos seria importante levar os alunos a refletir sobre quais seriam as condições 

favoráveis para a consolidação da democracia e, em termos práticos, de que modo eles podem, 

como agentes, atuar para o aperfeiçoamento desse regime no Brasil” (BOMENY et al, 2016, p. 

439).  

O discurso dos manuais, longe de servir como instrumento de doutrinação ideológica 

(marxista5, comunista, socialista, petista) como têm insistido movimentos conservadores, como 

o Escola Sem Partido, parece proceder ao contrário de qualquer doutrinação, na medida em que 

visa ao fortalecimento da própria ordem democrática, genericamente, mediante a construção de 

uma forma de subjetividade política que seja com ela compatível. A idealização de um modo 

de ser e estar no mundo, enquanto membro de uma comunidade ética particular, preocupada 

com os destinos coletivos, com o meio ambiente, ciente da necessidade política de respeito à 

diversidade cultural, atenta às diferenças sociais, constitui, pois, um aspecto do processo de 

construção da subjetividade política dos destinatários. Trata-se da incorporação do sujeito a um 

mundo ético particular, na medida em que ele/ela deve ser, conforme salientam os manuais, 

incorporado ao exercício da cidadania. A incorporação do sujeito ao exercício da cidadania, sua 

integração à história (não seria essa uma hipótese importante para compreendermos a presença 

tão marcante da narrativa histórica na construção dos sentidos sobre a política nos livros 

didáticos?), à sociedade, diz respeito a uma incorporação do sujeito a um mundo ético 

particular. Um mundo ético governado pelos valores da democracia, ela mesma o enunciador 

genérico do discurso dos manuais. Um mundo de valores supostamente preexistente ao sujeito, 

externo a ele e que a ele se apresenta como um mundo verdadeiro. 

A representação dessa necessidade de integração do sujeito a um mundo externo, que é, 

a rigor, um mundo ético particular, pode ser lida a partir da imagem abaixo. 

                                                           
5 Veremos em capítulos posteriores como o tema da política parece ser abordado, do ponto de vista teórico, de 
forma híbrida e plural, e como os próprios autores desses manuais defendem a necessidade de que se forneça ao 
aluno o maior número de perspectivas teóricas distintas como suporte para análise do social. Esse hibridismo e a 
pluralidade de teorias e conceitos já nos permitem dizer, com segurança, que a tese de que os livros didáticos, pelo 
menos no caso da Sociologia, são canais de “doutrinação marxista”, conforme defendem partidários da Escola 
Sem Partido, não possui qualquer materialidade nos manuais. 
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Imagem 1 – O jovem possui a última peça do quebra-cabeças  

 

Fonte: Araújo, Bridi & Motim (2016, p. 9) 

A imagem ilustra um gesto importante do processo de subjetivação política, tal como 

formulado por Žižek (2016), qual seja a incorporação de uma particularidade numa totalidade 

orgânica. A imagem não apenas sugere a necessidade de o sujeito montar o quebra-cabeças 

como esse ato, em si, é representativo de uma espécie de ligação entre particularidade e 

universalidade. A integração do sujeito como indivíduo concreto ao corpo de uma totalidade é, 

pois, um gesto político, que, por sua vez, é indissociável do processo de subjetivação política. 

Outro aspecto singular que merece atenção no processo de construção da subjetividade 

política dos destinatários se refere à existência de certa dependência que os enunciatários-

autores parecem sugerir entre a ação política e a compreensão da política. Ou melhor, a 

primazia conferida ao verbo compreender sobre o verbo agir.  Essa questão pode ser percebida 

a partir do trecho abaixo, extraído do manual do professor do LD Tempos modernos, Tempos 

de Sociologia: 

 

   O livro tem como objetivo contribuir para que os estudantes desenvolvam uma visão 
crítica da sociedade contemporânea. Ao compreender melhor a dinâmica da 
sociedade, eles poderão perceber que são agentes, que têm força política e 
capacidade para construir uma sociedade mais justa. Por isso, são estimulados a 
mostrar suas interpretações pessoais do mundo e elaborar propostas de intervenção na 
realidade (BOMENY et al, 2016, p. 390, grifos nossos) 
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Perceber e compreender são atitudes esperadas daquele a quem se atribui a capacidade 

de construir uma sociedade mais justa. Esse traço do gênero discursivo didático, espécie de 

pedagogismo que atravessa praticamente todo o tratamento dado ao tema da política nos 

manuais, fixa uma dependência entre o conhecimento sobre política e o fazer político 

propriamente dito. Aparentemente, esse procedimento condiciona a práxis política a um 

exercício de abstração intelectual na medida em que esta última se torna condição sine qua non 

para a eficácia da primeira. Conforme pode ser lido também em outro manual didático: “voltada 

à realização do exercício pleno da cidadania, a Sociologia esclarece que a construção de uma 

sociedade mais justa e solidária é tarefa que exige compreender tanto a complexidade social 

como as formas de responder e agir em sociedade” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, 

p. 388). A idealização dessa espécie de dialética entre conhecer e fazer, nos conduz a outro 

registro da subjetividade política, tal como formulada pelos enunciatários: a incorporação do 

sujeito (aluno) a um sistema de pensamento particular: a imaginação sociológica. A Sociologia, 

como ciência, é esse discurso que pretende oferecer aos alunos as ferramentas necessárias para 

se compreender, de modo específico, a realidade desse e não de outro modo. Os autores parecem 

significar os conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais como uma espécie de mediação 

necessária entre o sujeito interpelado e o mundo social vivido/representado. 

O segundo registro da subjetividade política se refere, pois, à construção de um distinto 

modo de pensar. Em termos foucauldianos, poder-se-ia dizer que, de acordo com o que parecem 

sugerir os autores, a politização do sujeito (aluno) pressupõe a sua imersão em um sistema de 

pensamento distinto daquele utilizado na vida cotidiana. Segue-se que a subjetividade, enquanto 

forma de ser, agir e estar no mundo, deve também ser acompanhada  pela interiorização de um 

modelo particular de leitura e interpretação do social: o conhecimento sociológico. Em várias 

passagens os autores dos manuais didáticos aqui analisados, fazem referência à imaginação 

sociológica e seu papel na ressignificação das formas de ver e pensar a vida em sociedade. No 

manual Sociologia Hoje, na seção dedicada ao professor, é possível identificar, com mais 

precisão, o sentido atribuído ao ensino de Sociologia na educação básica e a menção à essa 

questão: 

 

A contribuição das Ciências Sociais reside, pois, na formação humana, ao 
problematizar constantemente a realidade, sempre confrontada pelo olhar inquieto e 
crítico não apenas do que se encontra ao redor, mas de si próprio e de sua perspectiva. 
Trata-se, portanto, de desenvolver um distinto modo de pensar a vida em sociedade 
[...] o ensino de Sociologia, desta forma, ocupa relevante papel na construção de uma 
consciência crítica e reflexiva diante das questões do mundo contemporâneo. 
Espera-se que o estudante se torne capaz de romper as barreiras do senso comum 
e compreender a dinâmica e as contradições da sociedade em que vive utilizando 
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o conjunto sistematizado do conhecimento próprio da Sociologia (MACHADO; 
AMORIM; BARROS, 2016, p.388-9, grifos nossos). 

 
A aquisição desse distinto modo de pensar a vida em sociedade vai se constituir na 

própria condição para uma atuação política e crítica do sujeito interpelado. A Sociologia parece, 

pois, almejar à hegemonia, na medida em que pretende transformar-se no discurso capaz de 

articular todas as condições para o agir político, para a conformação e consolidação da 

democracia e da cidadania. Por outro lado, essa operação de construção de um modelo particular 

de leitura e interpretação da vida em sociedade pressupõe um movimento dialético de 

desconstrução (expressa na linguagem da “desnaturalização” e “estranhamento” das OCNs) de 

um outro modo de pensar: o senso comum. Conforme asseguram Machado, Amorim & Barros  

(2016, p. 388), “espera-se que o estudante se torne capaz de romper as barreiras do senso 

comum”. O senso comum é significado aqui como a barreira mesma que impede o exercício de 

abstração intelectual imprescindível à compreensão da dinâmica e das contradições sociais em 

que vivem os sujeitos. Compreensão que, de acordo com os autores, é condição fundamental 

para a produção de um distinto modo de pensar. Afinal, asseguram os autores do manual 

Sociologia em Movimento (livro do professor), “[o] aluno deverá ser capaz de utilizar as 

Ciências Sociais como meio de conhecer cientificamente a realidade social” (SILVA et al, 

2013, p. 16). 

O enunciado abaixo pode ser lido como uma forma de representação do “inimigo 

político” da imaginação sociológica: o senso comum. O senso comum é aqui representado na 

forma de um monstro. 

 

Imagem 2 - Representação do senso comum 

 

Fonte: Araújo, Bridi & Motim (2016, p. 24) 
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A mensagem inscrita na charge, a fala das personagens que estão na boca do monstro: 

“Pra que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho...”, parece fazer referência à resistência 

dos sujeitos em rever a sua forma de pensar a realidade; parece sugerir que o senso comum é 

um lugar agradável, cômodo e seguro na perspectiva daqueles que lá estão, em contraste com 

aquilo que está fora dele. O fato de o senso comum ser aqui representado na forma de um 

monstro confirma, pelo menos parcialmente, nossa hipótese de que a imaginação sociológica, 

embora partindo deste lugar de origem para tornar-se possível, é significada pelos enunciatários 

dos manuais didáticos de Sociologia como uma forma de pensar mais sofisticada. Ora, ela é, ao 

menos, não-monstruosa, embora seja representada como envolta em ventos fortes, que 

produzem frio ou instabilidade! O projeto de hegemonização da Sociologia como discurso apto 

à formação política e/ou alfabetização científica dos sujeitos da educação comunica-se, pois, 

com a existência desse conhecimento do senso comum como o Outro a ser 

desconstruído/problematizado/dessacralizado.  

Esse deslocamento com relação ao conhecimento do senso comum e o desenvolvimento 

do senso crítico e participativo como efeitos formativos pretendidos também aparecem no 

manual didático Sociologia para Jovens do século XXI, da seguinte forma: 

 

Nosso objetivo é apostar numa proposta diferenciada e integrar as diversas áreas de 
conhecimento humano com as discussões contemporâneas da Sociologia. Assim, os 
conteúdos sistematizados neste livro didático deverão cumprir o papel de um saber 
crítico, dinâmico e problematizador das noções do senso comum. Crítico, porque 
visa a inserção consciente dos alunos no mundo produtivo ou até uma possível vida 
acadêmica futura; dinâmico, por incentivar a participação política e o 
inconformismo político e cultural; e, por fim, problematizador, por questionar os 
discursos oficiais defensores da escolarização produtivista, que tentam falsear a 
realidade com a ideologia da empregabilidade (OLIVEIRA & COSTA, 2007, p.9, 
grifos nossos)7 

 

É possível comparar o enunciado acima com o seguinte trecho, extraído do manual 

Sociologia para o ensino médio: 

 

Uma das contribuições da Sociologia é propiciar aos jovens o exame de situações 
cotidianas, imbuídos de postura crítica e atitude investigativa. É tarefa dessa ciência 
dessacralizar os fenômenos sociais, mediante o compromisso de examinar a realidade 
além da aparência imediata, informada pelas regras inconscientes da cultura e do 
senso comum. Despertar no aluno a sensibilidade para perceber que o mundo a sua 

                                                           
7 O núcleo duro desse objetivo, com pequenos acréscimos que não alteram seu significado, também pode ser lido 
em outras edições do mesmo manual. Ver, neste sentido, o que se postula em Oliveira & Costa (2016, p. 3) e 
também na edição de 2013 (OLIVEIRA & COSTA, 2013, p. 4). 
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volta é resultado da atividade humana – e, por isso, pode ser modificado – deve ser a 
tarefa de todo professor (TOMAZI, 2013, p. 375, grifos nossos). 

 

Primeiramente, cabe mencionar a indicação de um esforço interdisciplinar no tratamento 

dado aos conteúdos, esforço que também pode ser identificado em outros manuais didáticos. 

Em segundo plano, aparece, uma vez mais, o projeto da construção de um distinto modo de 

pensar, significado como crítico, dinâmico e problematizador, a despeito do senso comum que 

precisa ser problematizado. A aparência imediata, informada pelas regras da cultura e do senso 

comum, estaria relacionada a um processo de “sacralização” do real, mas também do 

ocultamento das contradições e das relações de poder existentes na sociedade. Aqui o 

enunciatário parece significar a cultura numa perspectiva nietzschiana, isto é, como sistema de 

adestramento e controle, ao passo que parece conceber a aparência imediata como simulacro, 

e, portanto, parece por em evidência, ao modo marxiano, a ação da ideologia como falsificação 

da realidade. Outro aspecto relevante é aquele em que o dinamismo do saber sociológico é 

definido como o incentivo à participação política e ao inconformismo político e cultural. Esse 

ponto reforça a nossa hipótese de que o efeito formativo mais amplo perseguido pelo ensino de 

Ciências Sociais na educação básica consiste em construir a subjetividade política dos 

estudantes, ou dito de outro modo, de alguma forma politizá-los8. Sobre este critério, cabe 

mencionar um problema já tratado anteriormente e que agora adquire novo sentido, proposto 

ao professor de Sociologia por Bomeny et al (2016, p. 481), em Tempos modernos, tempos de 

Sociologia, que consiste na seguinte questão: “Como reverter o quadro de baixa participação 

dos brasileiros na vida política?”. As autoras dão a resposta logo a seguir: “um dos caminhos é 

estimular as novas gerações a conhecer os meios de atuação e a se envolver”. Acreditamos que 

esse problema nos diz muito sobre os propósitos do ensino da política.  

Esse processo de subjetivação política merece ainda uma terceira observação. Nos 

parece importante identificar os objetos deste inconformismo político e cultural ao qual aludem 

os autores de Sociologia para Jovens do Século XXI. Afinal, inconformismo político diante de 

quê? Com relação a quê ou quem? Esse terceiro e último registro da subjetividade política que 

se tenta construir a partir do discurso dos manuais didáticos, se refere, a nosso ver, à tentativa 

de edificar uma espécie de ética da resolução dos problemas sociais. O inconformismo político 

                                                           
8 O ato de politizar o sujeito remete, conforme defendemos em outra ocasião (SILVA & SOUZA, 2018), a um 
processo de incorporação do sujeito a um determinado sistema de significação em que se definem valores, práticas, 
formas de ser e habitar o mundo que sejam com ele compatíveis. Esse gesto de incorporação, obviamente, não é 
uma exclusividade da democracia, embora seja ela, no caso que nos ocupa, o enunciador genérico que prescreve, 
por assim dizer, todo um conjunto de gestos, formas de ser e estar no mundo, como atitudes esperadas dos sujeitos 
tomados como membros de uma comunidade imaginada: a sociedade, a nação.  
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seria, inicialmente, um inconformismo diante dos problemas sociais. Sobre essa questão, cabe 

a leitura de outro enunciado, extraído do livro do aluno do manual didático Sociologia em 

Movimento. 

 

O livro que agora você tem nas mãos, pretende, mais do que oferecer respostas 
prontas, servir como instrumento para que juntos possamos formular as questões 
importantes para nossa sociedade atual e estabelecer os critérios para criar 
soluções possíveis, sempre amparados pelo campo científico das Ciências Sociais [...] 
gostaríamos que este livro contribuísse para ampliar os horizontes da sua 
experiência sobre os mais variados fenômenos sociais, a partir do contato com novas 
formas de compreensão e apropriação da realidade. A Sociologia oferece 
ferramentas importantes para entender que a maior parte daquilo que fazemos e dos 
problemas com os quais lidamos não são determinados pela natureza, mas são hábitos, 
costumes e crenças histórica e socialmente construídos (SILVA et al, 2013, p. 3, grifos 
nossos) 

 

A sentença que sustenta a necessidade de se formular as questões importantes para nossa 

sociedade, cabe a função de, por um lado, reforçar a dimensão da práxis política como um efeito 

formativo pretendido, isto é, direcionar a conduta para a ação política (se compreendermos por 

isso, mesmo que provisoriamente, o ato de formulação e construção de soluções para problemas 

sociais) e, por outro, o de pressupor, uma vez mais, a necessária articulação do Eu do aluno, 

como ente individualizado, ao corpo de uma totalidade orgânica (a nossa sociedade). Um 

contrato entre enunciatário e destinatário é aqui representado como uma espécie de 

compromisso mútuo na formulação de questões importantes para a sociedade. Na mesma 

direção, a necessidade de estabelecer os critérios para criar soluções possíveis comunica esse 

enunciado a uma longa tradição no campo das Ciências Sociais não somente no Brasil, tradição 

que consiste na atribuição de uma função central a essa disciplina na resposta a diversos 

problemas de ordem social9. Essa foi, e talvez continua sendo, uma característica importante da 

                                                           
9 A formação de atitudes sociais voltadas à compreensão de problemas e sua possível resolução precederam, pois, 
aquilo que mais tarde vamos aprender a denominar como educação cidadã ou educação para a cidadania. Estavam, 
por certo, no horizonte da Sociologia, desde seus primórdios, como moral alternativa à tradicional. Como apontou 
DeCesare (2014), nos Estados Unidos, país em que as primeiras experiências do ensino de Sociologia no ensino 
médio datam das décadas de 1911-1912, e que ao longo do século XX foi se desenvolvendo nas hostes de uma 
espécie de utilitarismo ou funcionalismo pedagógico, a tendência geral do ensino de Sociologia na escola 
secundária foi ajudar a construir uma postura ativa dos sujeitos na resolução de problemas práticos. Na França, 
onde o ensino da Sociologia nas escolas secundárias teve início em meados da década de 1960, o objetivo geral 
foi o de construir, segundo Mercklé (2013), o Homo Sociologicus. Ou dito de outro modo, numa acepção 
weberiana, construir o tipo ideal do trabalhador e cidadão crítico, consciente ética e politicamente de seu lugar na 
sociedade francesa e da necessidade de transformação social (CHATEL & GROSSE, 2014). No caso brasileiro, a 
formação de atitudes sociais e de modos de comportamento compatíveis com a lógica da resolução dos problemas 
sociais, bem como a formação do cidadão preparado para atuar na nova sociedade que tardiamente se 
industrializava ao longo do século XX, consistiam em objetivos fundamentais para o ensino de Sociologia na 
educação básica, conforme análises de Simone Meucci (2000). 
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Sociologia norte-americana e francesa, tal como também foi, segundo Meucci (2000), 

característica marcante do tipo de Sociologia que circulou no Brasil, nos cursos universitários, 

escolas secundárias, e também, no discurso dos primeiros manuais didáticos da disciplina ao 

longo das décadas de 1930 e 1940. A presença dessa espécie de pragmatismo e/ou 

intencionalidade pedagógica está na base mesma dos efeitos formativos pretendidos pela 

disciplina sociológica e reproduz, uma vez mais, uma memória discursiva de longa data, ao 

articular discursos e sentidos produzidos em outras épocas e espaços.  

Ainda sobre essa pretensão de direcionar a subjetividade para a transformação social 

(via participação política, consciência crítica, ética da resolução de problemas, como 

destacamos até aqui neste capítulo) cabe mencionar que o mundo deve ser percebido de um 

modo determinado, como condição da atuação política sobre ele. De acordo com os autores, a 

realidade social deve ser lida como um mundo em construção. Sobre essa questão cabe o que 

escreveram os autores do LD Sociologia Hoje na seção destinada ao professor:  

 

perceber que o mundo não está pronto é fundamental para a produção de um sujeito 
crítico: se o mundo não está pronto, é possível intervir, agir, produzir, transformar. 
Ao contrário, perceber o mundo como dado e resolvido nos leva ao conformismo e à 
acomodação intelectual (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 390, grifos 
nossos). 

 

Intervir, agir, produzir e transformar são habilidades e competências que a narrativa 

didática se esforça em realçar. São habilidades que estariam em conformidade com o tipo de 

cidadania que se pretende construir: uma cidadania ativa. “A cidadania ativa se traduz na busca 

por participação na sociedade e não pode ser apenas concedida ou tutelada pelo poder político” 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 231). A referência ao mundo como mundo em construção 

parece sugerir que há um projeto em curso: o de fortalecimento e hegemonia de um regime 

político (a democracia), a ser habitado por um determinado ideal-tipo, no sentido weberiano 

desse termo, de cidadão (estudante-crítico, estudante-cidadão, estudante-ator coletivo).  

Há, nessa representação do mundo, uma espécie de “violência antropológica” com 

relação à noção de particularidade. Claude Lévi-Strauss (1976), por exemplo, recuperava essa 

crítica a ideias universais como mundo, humanidade, humano, apontando para a necessidade 

de se conceber tais categorias em sua pluralidade. Segundo essa forma de se avaliar a questão, 

não haveria um mundo propriamente dito, mas uma pluralidade de mundos que coexistem, num 

trânsito cultural e histórico. Tampouco haveria uma só humanidade, ou apenas um sentido para 

humano, mas humanidades e humanos. Se há, contudo, no discurso dos manuais didáticos de 
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Sociologia, referência à forma desse mundo possível, e desconfiamos que há, esse deve ser 

identificado como um particular que se universaliza. Um mundo governado pela democracia e 

habitado por um sujeito dotado de uma forma peculiar de subjetividade política (construída e 

possível graças à interpelação, a sua inserção numa formação discursiva). 

 Nelson Tomazi, no LD Sociologia para o Ensino Médio (livro do aluno), propõe o 

seguinte, acerca da importância de se estudar Sociologia: 

 

Podemos dizer, inicialmente, que ao estudar Sociologia, assim como as demais 
ciências humanas (História, Ciência Política, Economia, Antropologia, etc.), temos 
como objetivo compreender e explicar as permanências e as transformações que 
ocorrem nas sociedades humanas e indicar algumas pistas sobre os rumos da 
mudança  (TOMAZI, 2013, p. 6, grifos nossos) 

 

Mas, se um dos aspectos do processo de construção da subjetividade política dos sujeitos 

consiste, realmente, na produção de uma ética da identificação/resolução de problemas, a que 

problemas sociais concretos se referem os autores? Para tentarmos responder a essa questão, 

apresentamos, a seguir, alguns enunciados na forma de imagens que parecem nos indicar um 

caminho analítico possível. 

 

Figura 3 – Favela contrasta com prédios de luxo ao fundo 

 

 

     Fonte: Tomazi (2013, p. 106) 
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Figura 4 – À esquerda, criança em frente de cartaz de propaganda de alimento; à direita, homem e 

abutres no lixão 

 

Fonte: Bomeny et al (2016, p.219) 

 

Os enunciados acima nos fornecem algumas pistas com relação a esses problemas 

sociais que o discurso sociológico pretende por em evidência. Na Figura 3, faz-se referência ao 

tema da desigualdade social. Desigualdade a ser reconhecida na paisagem. O conjunto de casas 

de uma comunidade contrasta com os prédios ao fundo. Contraste das formas, estética da 

desigualdade. O problema social deve ser lido a partir da experiência visual dos estudantes.  

A Figura 4 reforça o sentido da anterior. Desta vez, faz-se referência a uma sociedade 

do consumo que exclui. A criança, relativamente despida e descalça, é fotografada em frente 

de um outdoor em que se expõe uma pizza suculenta. O ato ilocutório deste enunciado é uma 

denúncia. É possível ler na imagem o fato de que a sociedade de consumo não é um lugar para 

todos. A mesma imagem retrata uma perda de humanidade na figura paralela de um homem no 

lixão, junto aos abutres, que interpela o leitor sobre a coexistência do homem e do animal no 

mesmo lugar (lixão) e o fato de ambos buscarem ali o necessário a sua existência física. O fato 

dessas duas personagens serem negras não deve ser desconsiderado. Na verdade, o enunciado 

parece tentar expor a situação de vulnerabilidade dessa parcela da população, 

independentemente de sua faixa etária. A marginalização da população negra é, pois, uma 

mensagem que também integra o conjunto dos elementos que compõem a imagem. A 

vulnerabilidade das crianças também aparece no próximo enunciado.  
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Figura 5 – Criança no lixão 

 

Fonte: Tomazi (2013, p,111) 

 

A ausência do Estado, a falta de saneamento básico, a vulnerabilidade das crianças, a 

desumanização, a proximidade da criança ao lixo: eis alguns problemas sociais denunciados na 

imagem 5. A criança parece não estranhar esta realidade; parece, pois, caminhar nesses 

escombros de civilização como se estivesse no quintal de sua casa; essa parece ser, na verdade, 

parte integrante de sua realidade, de seu cotidiano. 

Outros problemas sociais devem ainda ser identificados. Vejamos os enunciados abaixo. 

 

 

Figura 6 – A mulher no ambiente doméstico 

 

Fonte: Machado, Amorim & Barros (2016, p. 11) 
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Figura 7 – A mulher e o ambiente de trabalho 

 

Fonte: Araújo, Bridi & Motim (2016, p. 125) 

 

As duas figuras acima fazem uma clara referência à desigualdade de gênero. Na Figura 

6, realiza-se a crítica ao discurso que pretende conceber o lar e as atividades domésticas como 

lugar e atividade eminentemente feminina. Atividades atribuídas, via de regra, às mulheres. A 

desigualdade de gênero se manifesta, num primeiro plano, no ambiente doméstico, se inscreve 

numa certa tradição do matrimônio. A personagem, ao dizer “agora entendo porque pedem 

nossa mão em casamento” imprime uma certa crítica ao papel tradicionalmente atribuído às 

mulheres no matrimônio. Se refere, ao menos, à consciência desse sujeito (as mulheres) acerca 

do ritual de exploração doméstica imposta por uma determinada tradição histórica. O homem, 

cuja indumentária lembra a de um executivo, estaria do lado da ação intelectiva, do mundo dos 

negócios. Sua posição é a de um sujeito que chega em casa após um dia de trabalho, a casa 

como sendo local reservado à mulher, cujas mãos devem passar, cozinhar e lavar.  

A Figura 7 recupera a resistência do discurso machista em admitir a existência da 

discriminação de gênero, resistência atribuída a um personagem que parece estar na posição de 

um chefe de departamento. Sua fala diz “Discriminação de gênero? Do que você está falando?”. 

A representação da mulher, caída, bem como o silenciamento da voz desta personagem na tira, 

parece ilustrar o tipo de silenciamento mais geral e inferioridade impostos às mulheres no 

ambiente de trabalho. Se as três imagens anteriores analisadas fizeram referência clara à 

desigualdade socioeconômica, com uma forte referência à distribuição desigual dos recursos e 

da riqueza, o tipo de desigualdade a que essas duas últimas imagens procuram aludir é a 
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desigualdade de gênero. Mas há ainda outras formas de desigualdade que precisam ser 

reconhecidas pelos estudantes, encontradas nos livros aqui analisados. 

A Figura 8 faz referência a outro tipo de desigualdade de modo mais incisivo do que as 

primeiras imagens que analisamos. 

 

Figura 8 – Feriado do dia da Consciência Negra 

 

Fonte: Araújo; Bridi; Motim (2016, p. 61) 

 

O tipo de desigualdade a que se faz referência aqui é a desigualdade étnico-racial. O 

feriado da Consciência Negra é ilustrado como um dia de trabalho para a comunidade negra (o 

enunciado parece ainda sugerir se tratarem de crianças) e um dia de lazer para os brancos. 

Muitos são os corpos a gozar do lazer no feriado, contrastando com um pequeno número de 

negros que parecem gesticular, gritar, oferecer produtos aos brancos. As crianças tentam 

chamar a atenção da multidão de pessoas, que, por sua vez, parece não atender a nenhum 

chamado. Novamente, o enunciado é, a uma só vez, crítica e denúncia. É uma crítica à 

frugalidade de um feriado que parece não alterar a realidade concreta e é uma denúncia dos 

lugares ocupados pelos negros/brancos na sociedade brasileira contemporânea. 

Os próximos enunciados se referem a mais dois problemas urbanos: a violência e a 

situação de vulnerabilidade das crianças nas grandes cidades. 
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Figura 9 – Ônibus queimado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) 

 

Fonte: Silva et al (2016, p. 33) 

Figura 10 – Criança trabalhando na cidade do Recife 

 

Fonte: Bomeny et al (2016, p. 243) 

  

A Figura 9 apresenta ao leitor a fotografia de um ônibus coletivo queimado pelo 

Primeiro Comando da Capital – PCC, no Estado de São Paulo (SILVA et al, 2016, p. 33). A 

fotografia é exposta num contexto de discussão do problema da violência urbana, e significa o 

ato criminoso como uma expressão política do PCC. Tratar-se-ia, na perspectiva dos autores, 
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de um ato político que toma o Estado como inimigo político, um inimigo, numa acepção 

schmittiana, isto é, que precisa ser destruído (Ibdem, 2016).  

A Figura 10 representa uma criança trabalhando na cidade do Recife e é uma referência 

ao problema do trabalho infantil na sociedade brasileira, em especial, nos grandes centros 

urbanos. Tal imagem também pode ser lida como uma referência ao problema da desigualdade 

social. A próxima figura também toma os grandes centros como lugar privilegiado para 

referência aos problemas sociais. 

 

Figura 11 – O mercado exclui como o gás carbônico polui: capital, desenvolvimento econômico e a 
questão ambiental 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p. 167) 

O enunciado acima elege como inimigo político o mercado. Em “o mercado exclui como 

o gás carbônico polui” (Oliveira & Costa, 2016, p. 167) se compara a poluição do meio 

ambiente ao processo de exclusão desempenhado por uma determinada ideologia política 

(neoliberalismo), impulsionada pelo desenvolvimento de um modo de produção (capitalismo), 

num processo complexo em que capital, desenvolvimento econômico e questão ambiental se 

relacionam de modo problemático. O enunciado parece tentar realizar não apenas uma crítica 

ao modo de produção capitalista, mas visa alertar o destinatário acerca dos perigos da ideologia 

desenvolvimentista, tal como postulada pelo mercado, para o meio ambiente. Essa crítica mais 

direta ao capitalismo também se verifica no nosso próximo enunciado. 
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Figura 12 – O médico, o paciente e um diagnóstico político/científico 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p. 234) 

 

O planeta é representado como um mundo enfermo. O diagnóstico do médico é de que 

o problema do planeta é o capitalismo. A figura do médico, metaforicamente, poderia ser 

associada à imagem do cientista social, como o indivíduo supostamente qualificado para 

oferecer tais diagnósticos. Esse mesmo cientista, a nosso ver, não apenas pretende oferecer um 

diagnóstico acerca dos problemas da sociedade contemporânea, mas é aquele que também 

interpela o destinatário do(s) discursos (s) que circulam nas páginas dos manuais escolares no 

sentido de que este último seja capaz, por assim dizer, de identificar esses problemas sociais. 

Seria esse um dos aspectos chave em que repousaria o efeito pretendido com o ensino das 

Ciências Sociais/Sociologia na Educação Básica: oferecer diagnósticos acerca dos problemas 

sociais. 

A representação de vários problemas sociais que caracterizam a sociedade brasileira, ou 

as sociedades contemporâneas de modo mais amplo, integra, a nosso ver, um gesto político 

elementar, enquanto componente inseparável da tentativa em construir a subjetividade política 

dos destinatários como sujeitos éticos particulares. Tal ética, por sua vez, deve ser corretamente 

inscrita no nível de uma postura individual diante desses problemas que caracterizam as 

sociedades. É, portanto, de uma ética do reconhecimento e resolução de problemas sociais que 

estamos tratando. Ademais, se observarmos com atenção, no fundo, há um único problema 

social insistentemente destacado em suas várias manifestações: a desigualdade. Isso sugeriria 

que o discurso da Sociologia escolar se vê fundamentalmente imbuído da tarefa de solucionar 

o problema da desigualdade. Esse seria, portanto, um dos sentidos de ser crítico e de se 
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comportar como cidadão. Essa seria a tarefa da desnaturalização:  demonstrar as diversas 

formas de desigualdade social.  

As Ciências Sociais/Sociologia teriam, de acordo com a perspectiva sugerida pelos 

autores, o papel de apresentar essas problemáticas aos destinatários de seus discursos, de 

despertar neles um sentimento de inquietação diante de tais contextos problemáticos e ensejar, 

por assim dizer, o interesse pela prática política, mediante a participação política e o exercício 

da cidadania. Aparentemente, os autores não pretendem transferir para os sujeitos à 

responsabilidade política pela resolução dos problemas sociais, muito menos de isentarem o 

Estado de sua função central no tratamento dessas questões, mas seguramente compreendem 

que não apenas as Ciências Sociais têm, por assim dizer, um compromisso ético para com a 

sociedade na qual este saber é produzido, mas também, os destinatários de seu discurso podem, 

na condição de agentes políticos, contribuir no sentido da resolução desses problemas sociais. 

A simples compreensão, por parte dos destinatários, desses problemas, já encerraria, ao menos 

parcialmente, um ato político, ou, no mínimo, seria uma condição para sua efetiva prática no 

campo da esfera pública. Daí a dialética entre o conhecer e o fazer política propriamente dito. 

Finalmente, cabe mencionar um estratagema discursivo utilizado pelos autores dos 

manuais didáticos de Sociologia, que tem por objetivo convencer o destinatário (aluno) de que 

a sua imersão nesse novo modelo de pensamento vale realmente a pena: a articulação dessa 

nova forma de pensar (imaginação sociológica) à sua própria realidade. Em Sociologia Hoje, 

na apresentação do livro do aluno, é possível identificar os elementos que tentam imprimir essa 

relação de proximidade. Alguns enunciados são reveladores dessa característica singular do 

gênero discursivo que nos ocupa, dessa representação imagética de uma conexão entre um fora 

– um lugar simbólico que se apresenta como sociedade, cultura, história, comunidade, um 

universo de instituições sociais – e a esfera da vida individual, aquela dimensão da experiência 

social que o filósofo e sociológico weberiano Alfred Schutz (1979) denominou de “mundo da 

vida cotidiana”. É visando dar conta da leitura desse conjunto complexo, heterogêneo e 

histórico de relações possíveis entre o/a aluno/a e uma exterioridade, que o leitor é interpelado, 

diga-se, convidado, a ler o social a partir das lentes das Ciências Sociais. Essas conexões entre 

um destinatário e um lá-fora são mais evidentes a partir do enunciado abaixo. 

 

O principal objetivo deste livro é aproximar as investigações, reflexões e teorias das 
Ciências Sociais do seu cotidiano, como um instrumento de reflexão crítica sobre o 
seu dia a dia, a sociedade em que você vive, sua história e o mundo contemporâneo. 
[...] Além de fundamentar um aprendizado crítico e participativo em Ciências Sociais, 
esperamos que este livro possa ajudá-lo a fazer parte da construção de um mundo 
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mais justo e feliz para todos e a viver plenamente sua cidadania” (MACHADO; 
AMORIM; BARROS, 2016, p.3, grifos nossos). 

 

O enunciatário pretende fixar, numa retórica do convencimento, uma espécie de 

correspondência entre o mundo do leitor e o mundo do texto. O ato ilocutório que emerge deste 

enunciado é o de uma promessa. Promessa que reforça a ideia de que a experiência de leitura 

do manual e, sobretudo, da aquisição da imaginação sociológica, será capaz de permitir ao 

destinatário compreender melhor o seu próprio mundo. É preciso convencer o destinatário de 

que é seu cotidiano, seu dia-a-dia, a sociedade em que vive, sua história, o que está em jogo. É, 

portanto, aquilo que constitui a própria realidade existencial do sujeito que é tomado como  

fonte num processo de convencimento, persuasão. É preciso torná-la inteligível à luz de 

reflexões e teorias das Ciências Sociais. O prazer do texto, para recuperarmos um termo 

formulado por Roland Barthes (1987), deverá ser construído, uma vez estabelecida esta conexão 

entre o mundo do leitor e o mundo que se pretende construir.  

Por fim, poder-se-ia agrupar os efeitos formativos pretendidos com o ensino das 

Ciências Sociais/Sociologia na educação básica a partir da seguinte representação gráfica. 

 

 

Quadro 1 - Registros do processo de subjetivação política 

Fonte: elaborado pelo autor 

Subjetivação 
Política

Articulação do particular ao 
universal

(Comunidade, sociedade, história)

Fortalecimento da 
democracia

Ruptura com o senso comum

Exercício da cidadania
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De acordo com o esquema acima, concluímos que o processo de subjetivação política 

que tem no destinatário (aluno) do discurso dos manuais didáticos seu objeto, se traduziria em 

pelo menos três registros a) articulação/integração do particular aos quadros de 

universalidades/totalidades (a comunidade, a sociedade, a história); b) problematização do 

conhecimento do senso comum e produção da imaginação sociológica, considerando aqui a 

imaginação sociológica como formação discursiva que de um lado, interpela o sujeito, e, por 

outro, pretende se tornar um sistema de pensamento hegemônico; c) compreensão e resolução 

de problemas sociais, exercitando concretamente a cidadania aprendida.  

Essa forma de subjetividade política, por sua vez, deve ser corretamente lida como uma 

espécie de requerimento de um enunciador genérico do discurso dos manuais: a democracia e 

a cidadania. Trata-se, pois, de uma forma de subjetividade política imaginada em conformidade 

com o aprimoramento e fortalecimento desse regime político no país. A democracia parece ser 

a fonte originária desse conjunto de enunciados que pretendem estabelecer para o sujeito uma 

forma particular de habitar o mundo. Um mundo em construção. Mundo a ser construído de 

forma coletiva, lido e significado a partir de uma determinada forma de compreensão da 

realidade social, e habitado por um sujeito específico: o estudante-cidadão, estudante-crítico e 

estudante-ator-coletivo. 

 

2. Os procedimentos metodológicos e os limites postos à eficácia discursiva 
 

Na seção anterior, tentamos identificar os objetivos pretendidos pelo ensino das 

Ciências Sociais/Sociologia na educação básica. Concluímos que o discurso da Sociologia 

escolar, tal como consta nos manuais escolares, convida o sujeito a ocupar um lugar simbólico 

na sociedade como estudante-cidadão, estudante-crítico, estudante-ator coletivo. Nesta seção, 

nosso objetivo é refletir, a partir de enunciados que nos informam sobre a opção e/ou opções 

metodológicas adotadas pelos autores dos manuais didáticos, se essas opções viabilizam (ou 

não) a eficácia dos objetivos de formação inscritos na formação discursiva da imaginação 

sociológica e, por extensão, pelo discurso sociológico-didático que circula nas páginas dos 

manuais de Sociologia. Ora, se a produção da imaginação sociológica é significada pelos 

enunciatários como condição mesma para uma atuação política do sujeito sobre o mundo, então 

parece razoável supor que tal discurso oferecerá as condições metodológicas (de aquisição, 

transposição, empoderamento, apreensão) capazes de garantir, pelo menos em parte, a eficácia 

desse discurso. 
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Antes, porém, de iniciarmos a análise dos enunciados, penso que é importante nos 

debruçarmos, um pouco, sobre a relação complexa entre o conhecimento sociológico 

acumulado, de um lado, e o ensino das Ciências Sociais/Sociologia na escola de nível médio, 

do outro. Com efeito, entre o conhecimento sociológico produzido pelos cientistas sociais e o 

ensino desses conhecimentos na escola básica, há uma necessidade pedagógica fundamental: a 

transposição didática. Trata-se, com efeito, ao mesmo tempo de uma necessidade e de um 

desafio imposto aos enunciatários do discurso: a adequação da linguagem das Ciências Sociais 

à linguagem de seus destinatários, a sintetização de teorias, o recorte temático (que implica uma 

dialética irrecusável entre escolha/inclusão/exclusão), a seleção de caminhos metodológicos 

que servirão de base para a construção dos enunciados e a oferta, aos professores da educação 

básica, destinatários prescritos do discurso, de orientações didáticas que permitam um melhor 

aproveitamento dos conteúdos dispersos nos manuais. Com efeito, a tarefa é árdua para os 

autores. Há além disso, a necessidade de atender, como já demonstramos no capítulo II, às 

diretrizes postas pelos editais do PNLD e demais documentos normativos que também regulam 

acerca do que deve ser dito, como deve sê-lo, e, por extensão, o que em hipótese alguma não 

deve ser dito. A meu ver, a primeira dificuldade posta aos enunciatários do discurso didático se 

refere à existência de um abismo entre as Ciências Sociais como ciência e o ensino das Ciências 

Sociais na escola do ensino médio. 

Sobre as possíveis incompatibilidades entre as condições concretas de produção da 

imaginação sociológica e os recursos metodológicos adotados nas aulas de Sociologia, mas 

também presentes em documentos normativos como as OCN e as DCN, Prado (2015) conclui 

que “nas práticas de ensino em sala de aula o que se nota é aposta nos conceitos e teorias a fim 

de alcançar por eles mesmos a imaginação sociológica, e dessa forma a estrutura e organização 

do campo educacional constitui-se em obstáculos para o ensino da Sociologia” (PRADO, 2015, 

p. 75). 

O autor conclui que o ensino da Sociologia no ensino médio tem se orientado ao domínio 

da linguagem científica das Ciências Sociais por parte dos alunos, na medida em que as teorias 

e os conceitos têm assumido primazia em detrimento de outras possibilidades de construção da 

imaginação sociológica. Prado compreende que essa “reificação” de teorias e conceitos decorre 

da própria tradição epistemológica de formação das Ciências Sociais e que a primazia da 

linguagem científica reificada não é exclusividade das aulas e programas de ensino, mas está 

presente também em documentos oficiais: 
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as orientações e diretrizes oficiais, somadas as práticas dos professores, apostam no 
ensino dos conceitos e a percepção que o professor tem sobre o que é ensinar 
Sociologia é determinada pelas influências dos documentos norteadores oficiais e pela 
sua formação acadêmica. A percepção que o professor tem sobre o que é ensinar 
Sociologia é que ensinando os conceitos, ensina-se Sociologia, por isso, espera-se que 
os alunos possuam o domínio dos conceitos e, ao dominar o conceito, aprendam 
Sociologia (PRADO, 2015, p. 138). 

  

Conclusão similar a esse respeito chegaram Reses, Santos e Rodrigues (2015). Segundo 

os autores, de fato, entre os professores de Sociologia, prevalece a crença de que ensinar 

Sociologia é, a rigor, ensinar a dominar a linguagem das Ciências Sociais via assimilação dos 

conceitos sociológicos. Por outro lado, a pesquisa de Menezes (2016), desenvolvida no âmbito 

do Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio (MPCS) da Fundação 

Joaquim Nabuco (FUNDAJ), concluiu, diversamente, que nos documentos curriculares há uma 

presença incipiente da teoria sociológica e que o mesmo ocorre com a prática do ensino da 

Sociologia. De nossa parte, somos tentados a responder que se ela é incipiente no plano da 

prática do ensino, o mesmo não pode ser dito com relação ao discurso dos manuais escolares 

desta disciplina.  No intuito de produzir a imaginação sociológica dos destinatários (alunos), de 

lhes oferecer, por assim dizer, as ferramentas a partir das quais será possível romper com o 

conhecimento do senso comum, geralmente se reduz o ensino das Ciências Sociais à apreensão 

dos conceitos e teorias produzidos pelo discurso acadêmico. 

Nossa hipótese é que, no discurso dos manuais didáticos de Sociologia, a compreensão 

da política, como prática e fenômeno social, é condicionada à assimilação, por parte dos 

estudantes, de um conjunto de conceitos que a ela vão sendo estrategicamente associados e que 

essa operação, se garante, pelo menos em parte, as condições para uma espécie de alfabetização 

científica dos estudantes, não garante, por outro lado, a eficácia do discurso em sua 

integralidade. Isto porque o domínio dos conceitos/teorias não nos autoriza a deduzir, ao menos 

não automaticamente, que o sujeito alfabetizado cientificamente e divorciado do senso comum, 

intervirá politicamente sobre essa mesma realidade que se pretende tornar inteligível à luz dos 

conceitos. Trataremos de identificar, na próxima seção, o corpo dessa espécie de relativa 

incompatibilidade entre os efeitos pretendidos pelo discurso e as ferramentas metodológicas 

adotadas pelos enunciatários que deveriam garantir a eficácia discursiva. 
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3. O livro didático de Sociologia e a fragmentação da política numa profusão de 
conceitos 

 
 

O procedimento metodológico empregado na abordagem do tema política no LD10 

Sociologia Hoje, e amplamente presente em outros, é a crença de que a imaginação sociológica 

e a subjetividade política dos destinatários do discurso serão produzidas a partir da assimilação 

sistemática de conceitos sociológicos. A assimilação dos conceitos é significada como condição 

para a apreensão da linguagem da Ciência Social: 

 

A preocupação com um saber que capacite o aluno para ser sujeito autônomo no 
processo de aprendizagem envolve o aprendizado da linguagem própria da ciência. 
Isso implica o domínio de conceitos-chave e o desenvolvimento, por meio de 
atividades, de habilidades de comparação, análise, síntese e generalização (ARAÚJO; 
BRIDI; MOTIM, 2016, p. 399, grifos nossos). 

 

O aprendizado da linguagem própria da ciência seria o elemento-chave de um 

procedimento metodológico adotado pelos autores de coleções didáticas de Sociologia no 

Brasil, um procedimento que encontra forte embasamento na esfera normativa do currículo. A 

esse respeito, o próprio edital do PNLD, instância reguladora do discurso dos manuais didáticos, 

fixa esta necessidade dos autores enfatizarem nas obras as teorias e conceitos como forma de 

oferecer ao aluno a possibilidade de se ler cientificamente a realidade social11. Sobre isso, cabe 

ler um dos critérios fixados para o componente curricular de Sociologia pelo edital do PNLD 

de 2012 e também presente em suas edições de 2015 e 2018. 

 

Para o componente curricular de Sociologia, será observado se a obra: [...]  
favorece o domínio da linguagem especializada das Ciências Sociais, conferindo 
tratamento conceitual e teórico aos temas abordados. Categorias como cultura, 
estado, sociedade, etnocentrismo, poder, dominação, ideologia, instituições sociais, 

                                                           
10  Nesta seção são analisados, preferencialmente, enunciados extraídos do manual do professor. Manual de 
instruções teóricas e metodológicas destinadas ao professor, para trabalhar os conteúdos com os alunos em sala de 
aula. 
11 Entretanto, cabe mencionar que essa necessidade de abordagem de teorias e conceitos presente no edital do 
PNLD não traduz imediatamente um discurso especificamente estatal sobre o assunto, pelo menos, não 
integralmente. Aqui, é preciso lembrar que há uma comunidade discursiva responsável pela gestão do texto 
didático, e que em tal contexto, devemos levar em consideração o discurso de consultores e interlocutores do 
mundo acadêmico da Sociologia, que participam ativamente da redação desses documentos. É essa comunidade, 
por assim dizer, que estabelece o consenso, ainda que ele não seja absolutamente estranho ao regime e/ou à ordem 
política instituída. 
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socialização, identidade social, classes sociais deverão ser apresentadas (BRASIL, 
2012, p. 31-32, grifos nossos) 

 

Nos Parâmetros Curriculares para o Ensino de Sociologia do Estado de Pernambuco 

(2013) essa primazia dos conceitos aparece mais evidente: “o domínio do conceito possibilita 

uma ação mental teórica sobre o mundo objetal” (PERNAMBUCO 2013, p. 51). Se significa, 

nessa mesma direção, o “desenvolvimento do pensamento teórico do estudante” como “um 

pensamento que constitui um tipo especial de capacidade mental superior” (PERNAMBUCO, 

2013, p. 49). No documento, tal como ocorre no discurso dos manuais didáticos de Sociologia, 

o senso comum é, pois, significado como uma forma de pensamento menos sofisticado, como 

uma forma alienada de leitura do mundo, como uma capacidade mental inferior. O ensino de 

Sociologia seria, neste caso, responsável por uma espécie de alfabetização científica dos 

estudantes. Nesse sentido, os documentos curriculares recuperam um sentido muito similar 

àquele atribuído ao ensino das Ciências Sociais durante as décadas de 1930-40, sobretudo, pelos 

autores dos primeiros livros didáticos desta disciplina, conforme ficou demonstrado a partir das 

análises de Meucci (2000). Somos tentados a levantar a hipótese de que a alfabetização 

científica do destinatário, a representação do senso comum como inimigo político da 

imaginação sociológica, é uma característica histórica do discurso dos manuais escolares de 

Sociologia no Brasil, na medida em que nossa pesquisa parece chegar, quanto a essa questão, a 

conclusões muito análogas àquelas de Meucci, ao analisar os primeiros manuais didáticos da 

disciplina sociológica. Aqui, o que teríamos seria a expressão de uma continuidade, a 

recuperação de uma memória discursiva que articula os enunciados dos manuais analisados a 

um passado relativamente distante. 

Nas OCNs (2006) veremos essa forte inclinação do ensino das Ciências Sociais a 

promover o domínio dos conceitos: 

 

Os conceitos de cidadania, trabalho e cultura são, atualmente, categorias fundamentais 
das Ciências Sociais presentes no Ensino Médio. Por quê? Porque esse conjunto de 
conceitos permite, inicialmente, que alguns paradigmas teóricos e metodológicos 
da Sociologia, da Antropologia, da Política e, também, da Sociologia, Economia, do 
Direito e da Psicologia sejam identificados, analisados, construídos e apropriados 
pelo estudante, pelo cidadão que frequenta a Escola. Em segundo lugar, o trabalho 
pedagógico com aqueles conceitos vai permitir uma razoável compreensão do 
entorno do aluno, o que pode gerar ações transformadoras do social. Em uma 
sociedade desigual e injusta, como a brasileira, o debate provocado pelo estudo dos 
conceitos é necessário e inadiável. A compreensão do social pode facilitar sua 
transformação. Em terceiro lugar, os conceitos de cidadania, trabalho e cultura se 
articulam, de maneira orgânica ou estrutural, aos conjuntos conceituais das outras 
disciplinas integrantes do currículo do Ensino Médio. Língua Portuguesa, Educação 
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Física, Biologia, Matemática, História e Filosofia, só para citar algumas, também 
devem estabelecer suas competências a partir daqueles conceitos. E, finalmente, no 
atual estágio de desenvolvimento da sociedade globalizada, é no tempo e no espaço 
da Educação Básica que valores universais como cidadania, consciência ecológica, 
direitos humanos, democracia e solidariedade, por exemplo, devem ser analisados e 
vivenciados pelo aluno. São princípios que vão romper com os círculos de 
desigualdade e de preconceitos que ainda dividem e denigrem a humanidade e, em 
particular, a sociedade brasileira (BRASIL. 2006, p. 88-89, grifos nossos). 

 

Interessante perceber como o documento parece condicionar a ação política à 

assimilação dos conceitos sociológicos e, neste sentido, como reforça o que já identificamos 

em capítulos anteriores. O trabalho com os conceitos ensejaria, por um lado, a compreensão da 

realidade social do estudante, ao passo que fomentaria uma ação transformadora sobre ela. 

Aqui, uma vez mais, o conhecimento sobre política antecederia a ação política, sendo condição 

para ela. Em segundo plano, emerge o projeto de, a partir dos conceitos, inserir o sujeito num 

mundo ético particular, na medida em que se estabelecem valores como cidadania, consciência 

ecológica, direitos humanos, democracia e solidariedade como elementos fundamentais para o 

ensino da Sociologia na educação básica. Por último, temos a referência aos problemas sociais, 

ou à necessidade de se resolverem tais problemas. Conforme já demonstramos, a resolução de 

problemas sociais integra o processo mais geral de construção da subjetividade política dos 

destinatários do discurso dos manuais. O que agora se evidencia é, tão somente, a 

correspondência entre os objetivos pretendidos localizados nos enunciados do texto didático e 

aqueles presentes em documentos curriculares. 

Os Parâmetros Curriculares para o Ensino da Sociologia do Estado de Pernambuco 

parecem caminhar nesta direção. Condicionam a formação de valores e atitudes dos estudantes 

ao domínio dos conhecimentos científicos da área das Ciências Sociais 

 

[...] o ensino não se encerra com o domínio dos conteúdos dessas ciências, aqui 
tratados pela Sociologia, o que também não significa secundarizá-los. Entende-se, por 
essa perspectiva, que o ensino precisa formar atitudes com base no conhecimento, o 
que significa, nesse caso em particular, formar uma postura crítico-reflexiva da 
realidade sócio-político-cultural, pelo conhecimento sociológico; apreender o 
conceito como meio para se apropriar do conhecimento teórico e objetivar-se 
criticamente na realidade (PERNAMBUCO, 2013, p.46). 

 

O documento oficial estabelece uma intencionalidade ao priorizar o ensino dos temas, 

teorias e conceitos: concebe os conteúdos gerais de ensino/aprendizagem como meio para a 

eficácia de um objetivo formativo. Essa imbricação entre conteúdo e construção de uma 

determinada forma de subjetividade fica mais evidente a partir do enunciado abaixo: 
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Sob esse prisma, esta proposta para o ensino de Sociologia se pauta não somente em 
temáticas, conteúdos e/ou conceitos, mas, sobretudo, em diretrizes curriculares que 
assegurem o acesso ao conteúdo, tomando-se a formação de convicções e atitudes 
como finalidade. Assim, o ensino tem como ‘objetivo-fim’ o desenvolvimento global 

da personalidade do estudante e, como objetivo-meio, o conteúdo, que é o instrumento 
por meio do qual o objetivo-fim se torna possível (PERNAMBUCO, 2013, p. 46). 

 

Se o desenvolvimento global da personalidade do estudante precisa do conteúdo para 

tornar-se possível, é no mínimo ponderável supor que o mesmo vale para a construção da 

subjetividade política do estudante, que não poderia ser possível sem que um conjunto de 

conteúdos de política estejam dispostos como meio, condição, possibilidade da formação 

política dos sujeitos da educação. O discurso que insiste na necessidade de politização dos 

sujeitos, de sua alfabetização científica/política, da formação para a cidadania, precisaria, 

portanto, fornecer as bases desse processo formativo. Precisaria, por uma razão pedagógica, 

tornar-se palpável12.  

Voltando a nossa atenção para o livro didático de Sociologia, parece haver, pois, uma 

correspondência direta entre as regras fixadas pelas instâncias normativas do currículo e a 

escolha metodológica adotada pelos autores dos manuais didáticos. Esses documentos oficiais, 

por sua vez, parecem se inscrever numa tradição discursiva que, no Brasil, tem dado primazia 

à alfabetização científica, ao domínio de conceitos e teorias como condições para a produção 

de um distinto modo de pensar a realidade social. Problema que, na verdade, assenta-se nesta 

preocupação sistemática em ler o mundo social e os fenômenos a partir dos conceitos. As 

autoras do manual didático Sociologia compreendem que a apreensão dos conceitos 

sociológicos, por parte dos estudantes, é capaz de habilitá-los para uma ação transformadora da 

realidade. Condicionam o próprio sucesso da aprendizagem à assimilação desses conceitos ao 

defenderem, por exemplo, que “uma aprendizagem é bem sucedida quando o aluno domina, 

aplica e generaliza os conceitos e a linguagem que envolve o conhecimento desenvolvido” 

(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 402). 

                                                           
12 Nosso entendimento é de que a presença do tema política nos manuais escolares de Sociologia se explica, pelo 
menos parcialmente, em função desses objetivos de formação política dos estudantes. Na medida em que os 
documentos significam os conceitos/temas/teorias como meios a se atingir um determinado fim, é lícito afirmar 
que os conteúdos de política ocupam nos manuais didáticos a função de uma espécie de base para a persecução 
desses objetivos de ensino/aprendizagem. Nessa direção, o livro didático seria uma espécie de instrumento 
imprescindível à formação dos sujeitos, na medida em que ele tenta se apresentar ao leitor como uma espécie de 
catálogo de conteúdos à disposição de seus destinatários. 



118 
 

 

No que se refere, especificamente, ao ensino de política, devemos associá-lo à 

compreensão de conceitos que a ela estão relacionados13. A possibilidade da ação coletiva, da 

participação política, deverá ser potencializada pela assimilação dos conceitos sociológicos. Na 

seção “Dicas” ao professor, do referido manual, lê-se: 

 

[...] os conceitos centrais deste capítulo (o capítulo 8:  cidadania, política e estado) 
estão intimamente inter-relacionados. Busque enfatizar as diferenças e as relações 
entre eles, pois a compreensão disso é fundamental para o exercício da 
participação política nos diferentes níveis sociais (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 
2016, p. 456, grifos nossos). 

 

Em outro ponto, os enunciatários mais uma vez reforçam essa primazia dos conceitos. 

É nessa direção que orientam os professores: 

 

Para estudar e interpretar os fenômenos sociais é preciso contextualizar e aprender 
os conceitos e as categorias analíticas centrais das Ciências Sociais. Os conceitos 
são ideias abstratas construídas com base em elementos da realidade. Cada conceito 
é definido por possuir atributos essenciais, inerentes a ele, e por ser designado por 
um signo. Quando relacionados dentro de uma linha ou escola de pensamento, os 
conceitos integram teorias explicativas (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 456, 
grifos nossos). 

 

Não apenas a imaginação sociológica é significada como conceitualização do mundo 

social, mas a própria teoria social é reduzida a um conjunto sistemático de conceitos inter-

relacionados. No manual Sociologia Hoje (livro do professor) os enunciatários advertem seus 

destinatários para o fato de que “o livro foi pensado de forma conceitual” (MACHADO; 

AMORIM; BARROS, 2016, p. 390). Os autores asseguram que “é importante que o aluno 

                                                           
13  Nos dois capítulos dedicados ao tema da política nesse manual, identificamos um total de 40 conceitos 
significados pelas autoras como “conceitos-chave”. São eles: cidadania, direitos, direitos civis, direitos políticos, 
direitos sociais, salário, políticas públicas, poder político, poder econômico, política, políticas sociais, clientelismo, 
participação política, democracia representativa, poder, esfera pública, sociedade civil, Estado, governo, 
totalitarismo, democracia, Ciência Política, partidos políticos, Estado de Bem-Estar Social, Estado neoliberal, 
movimentos sociais, ação coletiva, relações de produção, luta de classes, identidade, greve, classes sociais, 
pobreza, socialismo, processo de urbanização, participação política, exclusão social, reprodução capitalista, 
integração social. No capítulo em que as autoras tratam da temática da juventude, e que optamos também por 
analisar em nossa pesquisa, os conceitos-chave são: juventude, rito de passagem, rito de iniciação, condição 
juvenil, situação juvenil, contracultura, contexto social, conflito de gerações, identidade, consumismo, 
vulnerabilidade social, geração, resistência cultural, reciprocidade social, adolescência prolongada. Chamo a 
atenção para um fator em particular: o único conceito abordado em mais de um capítulo é o conceito de 
participação política, o que denota, pelo menos em parte, a preocupação das autoras em articular toda a construção 
dos enunciados de modo a ressaltar a importância da ação política. Isto reforça, acredito, a hipótese que postulamos 
no início, quanto aos efeitos formativos pretendidos pelo livro didático.  
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compreenda que o conceito é fundamental para definir o que o cientista social pretende 

afirmar”. (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 390). Definem o conceito sociológico 

como “a ferramenta que define exatamente o que o cientista social quer entender. É definição 

o mais precisa possível do objeto de pesquisa do cientista” (MACHADO; AMORIM; 

BARROS, 2016, p. 402). A construção da subjetividade política dos destinatários-alunos, 

deveria se fundamentar na compreensão dos conceitos associados à política, incluindo aí o 

próprio conceito de política. Ler a realidade social e o fenômeno da política da perspectiva das 

Ciências Sociais significa para os autores do manual didático, literalmente, ler a realidade como 

uma profusão de conceitos em movimento. Pretende-se, em tese, que o estudante desperte sua 

consciência crítica a partir da conceitualização do mundo, da experiência que estabelece com 

este mundo e consigo mesmo no entrecruzamento da linguagem das Ciências Sociais.  

A compreensão da política é condicionada, uma vez mais, à assimilação dos conceitos 

a ela associados14. O conceito de poder é o ponto de partida para o convite às referências 

analíticas; uma verdadeira reunião de cientistas políticos, filósofos, sociólogos, e discursos 

relacionados – trataremos com maior especificidade da expressão polifônica e interdiscursiva 

do discurso dos manuais escolares no último capítulo dessa dissertação. Às referências 

analíticas empregadas cumprem o papel fundamental de dar vida aos conceitos sociológicos, 

condição sine qua non para compreender a política a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar 15 . Um ponto fora da curva, mas não completamente fora dela, deve ser 

identificado no manual didático Sociologia para Jovens do século XXI. Neste manual, o 

operador metodológico adotado pelos autores consiste na elaboração de questões 

problematizadoras apresentadas no início de cada capítulo que deverão, no ver dos 

enunciatários, balizar a discussão em torno dos temas, teorias e conceitos sociológicos. 

 

A concepção que defendemos parte do pressuposto de que temos como objetivo, a 
partir das reflexões conceituais, teóricas e temáticas, incentivar o estudante na 
desconstrução e desnaturalização das opiniões do senso comum. Ou seja, a partir 
de fatos do cotidiano, da realidade vivida pelos alunos e das ideias e representações 

                                                           
14  Nos capítulos analisados, os autores classificam como conceitos sociológicos: coronelismo, direitos civis, 
direitos sociais, direitos políticos, movimentos sociais, poder, política, política pública, ideologia, igualdade, 
desigualdade, mudança social, revolução, democracia, biopoder, controle social, resistência, sociedade disciplinar, 
valores, cidadania, cidadania regulada, constituição, iniciativa popular. Esses são os conceitos associados ao tema 
da política no referido manual didático. 
15 As autoras advogam a necessidade de leitura do fenômeno político a partir do diálogo interdisciplinar: “Política 

é um fenômeno que envolve todas as sociedades humanas e, por essa razão, antropólogos, arqueólogos, 
historiadores, filósofos e sociólogos também têm essa dimensão da vida como objeto de estudo. A política é um 
objeto multidisciplinar por excelência” (BOMENY et al, 2016, p.417). 
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sociais sem base científica, trabalhar a imaginação sociológica e problematizar o 
senso comum (OLIVEIRA & COSTA, 2016, p. 409, grifos nossos). 

 

Esse procedimento metodológico se articula diretamente a um dos efeitos formativos a 

que nos referimos em capítulo anterior: levar os destinatários a romper com as barreiras 

impostas pelo senso comum. O senso comum, como já vimos anteriormente, é este adversário 

contra o qual o discurso das Ciências Sociais trava uma disputa pela hegemonia. As reflexões 

conceituais, teóricas e temáticas devem oferecer as condições concretas para a realização desse 

objetivo de problematização do senso comum e produção da imaginação sociológica. 

As teorias sociológicas, de modo geral, dão vida aos conceitos 16 . As referências 

analíticas mobilizadas são a fonte epistemológica para a discussão conceitual sobre a política. 

Os conceitos são, por sua vez, os instrumentos que permitirão aos alunos ler o mundo a partir 

da perspectiva da ciência. Eles são esses recursos dispostos à mão que servem para descrever, 

nomear e explicar um determinado fenômeno social. Construídos a partir do rigor científico, de 

pesquisas realizadas a partir de recursos metodológicos variados, os conceitos são, por assim 

dizer, elementos fundamentais ao cientista social e, portanto, ao ensino de Sociologia. Os 

filósofos, sociólogos, cientistas políticos são a fonte desses conceitos. São seus inventores. Daí 

a necessidade de invocá-los sistematicamente, daí essa presença irremovível de uma polifonia 

de vozes que circulam nas páginas dos manuais didáticos de Sociologia. Com efeito, se supõe 

que sem eles (as referências, as teorias e os conceitos) não há possibilidade de romper as 

barreiras do senso comum, tampouco de construção da subjetividade política. 

                                                           
16 No manual do professor, destaca-se a seção: “principais conceitos, categorias e autores abordados”. Na referida 
seção, são apresentados os principais conceitos do capítulo seguidos pelas referências analíticas mobilizadas na 
apresentação desses conceitos. Nossa análise identificou o número de 34 conceitos sociológicos associados 
diretamente à abordagem do tema da política, que podem ser elencados da seguinte forma: Movimentos sociais, 
ações coletivas, conflito, projeto político, luta classista, movimento operário brasileiro, anarco-sindicalismo, novos 
movimentos sociais (os autores mobilizados foram: Karl Marx, Eder Sader, Ana Maria Doimo, Evelina Dagnino 
e Marcelo Badaró); Estado, poder, dominação, democracia representativa, democracia participativa, partidos 
políticos (seguindo a exposição dos autores: Max Weber, Friedrich Engels, Rousseau, Locke, Montesquieu, Adam 
Smith, Boaventura de Souza Santos, Robert Michels, e Evelina Dagnino); cidadania, pólis, Revolução Francesa, 
Estado de Bem -Estar Social, direitos civis, sociais e políticos, cidadania no Brasil ( e seus autores: T.H, Marshall, 
Wanderley Guilherme dos Santos, José Paulo Netto, Elaine Behring, Ivanete Boschetti, Maria Lucia Teixeira 
Werneck Viana); capitalismo, mais valia, classes sociais, burguesia, proletariado, liberalismo, barbárie, 
socialismo, comunismo ( expostos a partir das seguintes referências analíticas: Karl Marx, Friedrich Engels, Tom 
Bottomore, Milton Santos, Noam Chomsky, Robert Owen, Charles Fourier, Vladimir Lênin, Leon Trotsky, Josef 
Stalin, Afrânio Mentes Catani); utopia, visões de mundo, ideologia (seguido por seus interlocutores: Vladimir 
Lênin, Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Mannheim, Antônio Gramsci, 
Marilena Chauí). Destacamos a predominância de autores relacionados cuja obra possuem uma relação direta e/ou 
indireta com o materialismo dialético maxiano e com o marxismo. Destacaria, também, a predominância de duas 
referências que aparecem em praticamente todos os capítulos: Karl Marx e Friedrich Engels. 
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Os jogos são outro recurso metodológico adotado pelos autores do manual didático 

Sociologia para Jovens do Século XXI. Ao final de cada capítulo, na seção dedicada às 

atividades, é sugerido um jogo com o objetivo de trabalhar os temas, teorias e conceitos 

discutidos ao longo do capítulo. Como os autores compreendem a função dos jogos nos 

processos de ensino/aprendizagem da Sociologia? 

 

Compreendemos que o jogo (digital ou em outros suportes, como o tabuleiro) pode 
constituir relevante recurso metodológico ao ensino por seus elementos de 
interatividade e imersão e apoio a processos cognitivos e afetivos diversificados. É 
lugar comum afirmar que o jogo funciona como um elemento atual, que fala a 
linguagem do jovem, e que o motiva durante o aprendizado dentro da sala de aula, 
ampliando o conhecimento a respeito do tema abordado e também fomentando a 
reflexão a respeito do conteúdo didático da disciplina, de forma dinâmica e 
divertida. Sobretudo, o jogo mobiliza a experiência e processos mentais relacionados, 
possibilitando uma experiência significativa (OLIVEIRA & COSTA, 2016, p. 435, 
grifos nossos). 

 

Há, na proposta de se trabalhar com jogos, uma crítica àquilo que os autores denominam 

como ensino tradicional. O jogo seria eficaz porque falaria a língua do jovem. Seu uso é 

justificável, na perspectiva sublinhada pelos autores, na medida em que o motiva, amplia o 

conhecimento a respeito do tema abordado, fomenta a reflexão, imprime ao processo de 

apreensão dos conceitos e teorias sociológicas a ludicidade que se identifica nessa dinâmica e 

no divertimento em aprender. Há, contudo, de se destacar que tal recurso parece concorrer para 

uma espécie de infantilização do sujeito interpelado. Essa infantilização, por outro lado, é um 

recurso que esconde essa vontade mais geral do discurso em situar esses jogadores/alunos em 

um mundo ético particular (o mundo em que a criança/jovem se converte em cidadão crítico, 

ator político responsável pela mudança social por meio da Sociologia). A realidade social, por 

sua vez, não é um jogo virtual.  

Os jogos, é preciso ressaltar isso, deverão ser capazes de “falar a língua dos jovens”, 

mas essa linguagem não pode ser estranha à da ciência.  

 

Os jogos dirigidos ao ensino não refletem diretamente o ensino tradicional. Isso 
porque não se trata de reproduzir conceitos ou transportar conteúdos disciplinares de 
um suporte tradicional, como do livro didático, para a tela de um monitor; porém, de 
permitir que o jogador-aluno (ou o aluno-jogador) apreenda conceitos, 
desenvolva capacidades e modos típicos de raciocínio de uma área do saber e 
elabore a sua compreensão de modo indireto; até mesmo sem perceber – que aprenda 
jogando e enquanto joga o jogo! Realizando o que o jogo exige, dominando o 
mundo do jogo (ou seu enredo ou suas regras), o aluno de forma indireta vai 
aprendendo os conteúdos e como utilizá-los adequadamente (por exemplo, a 
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correta interpretação de um conceito ou o modo de abordar intelectualmente 
uma questão). Neste sentido, a aprendizagem estaria inscrita na própria mecânica do 
game. Mas não se tome aqui a defesa de um objeto autônomo com relação ao 
professor; ao contrário, um jogo para ser educativo deve ser um ambiente interativo 
que engaje docente e discentes e produz melhores resultados se inserido em atividades 
dotadas de intencionalidade educativa  (OLIVEIRA & COSTA, 2016, p. 436, grifos 
nossos).  

 

A vida em sociedade é exemplificada na metáfora do jogo. Implica o conflito entre 

diversos jogadores (por exemplo: capitalistas x socialistas, sociedade civil x Estado, esquerda 

x direita), pressupõe a fixação de regras, limites impostos à atividade individual, e é, não 

obstante, sempre ameaçada pela contingência histórica e pelas diversas táticas, estratégias e 

recursos mobilizados pelos jogadores na ressignificação de uma determinada ordem social. A 

Sociologia, por sua vez  – sugerem os autores ao acompanhar o pensamento de Pierre Bourdieu 

–, “é um esporte de combate”. O ensino de Sociologia seria capaz de situar esses jogadores-

alunos no jogo. Fazer o jogo funcionar a seu favor. Para além dessas analogias entre a vida em 

sociedade e o jogo, é preciso lembrar que, do ponto de vista do processo de 

ensino/aprendizagem, o jogador-aluno ou o aluno-jogador deve, ao jogar, aprender os 

conceitos, desenvolver capacidades e modos típicos de raciocínio.  O jogo é um recurso de 

construção da subjetividade. É um instrumento de subjetivação. É um recurso à serviço da 

formação discursiva (imaginação sociológica). É uma ferramenta/meio no processo de 

interpelação do sujeito pelo discurso. Ademais, se a metáfora do esporte de combate faz sentido, 

os alunos precisam aprender a identificar, conhecer e derrotar seus adversários, o que torna o 

agonismo do jogo em expressão de uma atividade política! 

Entretanto, aprender a forma correta de interpretação de um conceito continua sendo o 

objetivo do jogo. Estabelecer as relações entre as teorias e conceitos e a realidade concreta 

permanece como objetivo de ensino/aprendizagem, assim como o domínio da linguagem das 

Ciências Sociais. Uma vez mais, o conceito adquire um papel central como operador 

metodológico do ensino da Sociologia. Não há jogo significativo, sem intencionalidade 

educativa, mas é preciso que se diga que não há intencionalidade educativa sem que estejam 

claros quais os conceitos sociológicos, temas ou teorias, ou ainda um misto de tudo isso, serão 

trabalhados pelos alunos/professores, ambos jogadores, ao jogar o jogo. Aprender jogando 

significa ser capaz de ler e identificar a presença desses conceitos em movimento, em ação, 

como se eles, na verdade estivessem vivos. Ademais, são parte importante do jogo, sem os quais 

parece não haver possibilidade de jogo algum. 
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Em Sociologia para o Ensino Médio, Nelson Tomazi (2013) assim se refere à 

importância dos conceitos: 

 

O uso de conceitos sociológicos em sala de aula tem uma função precisa: 
estimular os alunos a pensar cientificamente. Apropriando-se dos conceitos e 
relacionando-os às teorias que os abrigam, os alunos poderão elevar o seu 
conhecimento da sociedade a um patamar além do senso comum ou das 
aparências. (...) Nas aulas de Sociologia podem ser discutidos, por exemplo, estes 
conceitos: indivíduo, sociedade, trabalho, classe social, poder, dominação, ideologia, 
cultura e mudança social (TOMAZI, 2013, p. 378, grifos nossos). 

 

O autor faz referência à necessidade metodológica exposta nos documentos normativos 

de se articular temas, teorias e conceitos no ensino de Sociologia; e, de fato, é possível dizer 

que não apenas Tomazi se esforce por fazê-lo, mas que todos os demais autores assim 

procedem. E, não obstante, nem por isso ele deixa de conferir ao conceito e às teorias essa 

primazia que condiciona o processo de ensino/aprendizagem em Ciências Sociais na educação 

básica à assimilação da linguagem científica por parte dos destinatários desse discurso. É nesta 

direção, por exemplo, que Tomazi estabelece como a função específica do ensino dos conceitos 

sociológicos a de estimular os alunos a pensar cientificamente, e a partir disso, se posicionar 

num nível de compreensão da realidade social superior aquele do senso comum. Entre o senso 

comum e a imaginação sociológica haveria, portanto, uma passagem obrigatória, uma espécie 

de ponte simbólica que conduziria o pensamento a um nível superior de desenvolvimento: os 

conceitos. 

Concluímos esta seção apresentando uma leitura que talvez ultrapasse os limites 

traçados por esta pesquisa, mas que, apesar disso, gostaríamos de colocar em relevo. Ela 

consiste no seguinte: é possível que a construção da subjetividade política dos sujeitos 

interpelados pelo discurso dos manuais didáticos encontre um obstáculo nesta forma de se 

conceber o ensino de Sociologia. A assimilação de conceitos sociológicos, que se expressa 

numa fragmentação da política numa profusão de conceitos, não garante que o estudante tornar-

se-á crítico, participativo ou ator coletivo. Reduzir a política a conceitos, ou ainda explicá-la a 

partir da referência a uma profusão de conceitos a ela associados, não poderia reduzir o ensino 

da Sociologia a um estatuto de matéria enciclopédica, a uma nomenclatura? E o LD não seria, 

neste caso, um verdadeiro dicionário de conceitos? Não estaríamos, neste sentido, reforçando 

um modelo de ensino que faz dos sujeitos muito mais portadores de conhecimentos do que 

sujeitos ativos? Acredito que a relação entre o domínio da linguagem das Ciências Sociais e a 
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prática política não é automática. Assim sendo, é possível que uma espécie de curto-circuito 

coloque em risco, no plano da prática do ensino das Ciências Socias, toda a eficácia do discurso. 

Quanto a isso, será necessário que novas pesquisas apontem, a partir da análise da recepção que 

fazem dos manuais professores e estudantes, em que medida tais recursos metodológicos têm 

um efeito objetivo na construção de modos de ser e estar no mundo. 

Enfim, concluímos elencando algumas questões que pesquisas posteriores poderão nos 

ajudar a compreender: o ensino da política mediante a primazia de teorias, conceitos e presa à 

lógica da assimilação da linguagem das Ciências Sociais pode viabilizar, de fato, no plano do 

ensino desta disciplina na escola de nível médio, as condições concretas para a eficácia do 

discurso? Ou, dito de outro modo, esse procedimento metodológico conferido ao tema da 

política será uma solução ou um obstáculo à produção da subjetividade política dos sujeitos? 

Se se tratar de um obstáculo, e somos tentados a pensar que sim, o que colocar em seu lugar? 

Haveria, em todo caso, uma Sociologia sem conceitos? Ou ainda, possibilidades para o ensino 

desta ciência fora do plano conceitual? Aqui, ao que parece, o maior desafio posto não somente 

aos enunciatários, mas também a seus destinatários (professores) se situa numa problemática 

da relação entre teoria e prática. 

Mas há algo ainda a dizer acerca desse processo. É que as concepções de política que 

circulam nas páginas dos manuais didáticos também estão imbricadas a discursos outros, que a 

significam não apenas como prática social a ser empreendida, mas como misto de 

conceitos/teorias, história, filosofia. É o que tentaremos demonstrar no capítulo seguinte. Onde 

reside o problema? Na definição de política ou nas estratégias mobilizadas para seu ensino? 
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CAPÍTULO V 

AS CONCEPÇÕES DE POLÍTICA 
 A POLÍTICA COMO MEMÓRIA, CONCEITO E PRÁTICA SOCIAL 

COLETIVA 

“O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar no qual ele deve 

traçar seu caminho”  
(MAINGUENEAU, 2013, p. 62) 

 

O discurso dos manuais didáticos, em função de seu próprio gênero, mantém uma 

intensa relação com a política, na medida em que seu dizer é marcadamente regulado e 

controlado pelas forças políticas hegemônicas e comunidades discursivas situadas num 

determinado contexto social e histórico1. Também pelo fato de estar a identidade desse discurso 

imbricada à presença irremovível de um Outro. Um Outro do qual difere, se relaciona, 

estabelecendo com ele relações de proximidade ou de conflito. Ademais, o discurso dos 

manuais sobre política é, a rigor, um discurso político sobre a política2. O objetivo deste 

capítulo, neste sentido, é compreender quais são as concepções de política (re) produzidas pelo 

discurso dos manuais didáticos de Sociologia e como se manifesta a presença de outros 

discursos na construção de tais concepções. Dito de outra maneira, pretendemos compreender 

não apenas quais são as concepções de política que circulam nas páginas dos manuais didáticos, 

mas quais discursos o (re)produzem. Nossa hipótese é que tais concepções de política são 

marcadas por um ecletismo, são plurais do ponto de vista teórico e quanto à sua definição, e 

que elas são produzidas no entrecruzamento de pelo menos três campos discursivos: o discurso 

histórico, filosófico e sociológico. Nosso objetivo, portanto, não é apenas compreender o que é 

política na perspectiva dos enunciatários, mas identificar as razões pelas quais os discursos 

filosófico/histórico parecem assumir uma posição hegemônica nos manuais escolares de 

Sociologia. 

 

 

 

                                                           
1 Ver a esse respeito, a discussão empreendida no segundo capítulo dessa dissertação. 
2 Não no sentido que os “críticos dos livros didáticos” o acusam. O discurso sobre a política é político na medida 
em que reflete o conjunto de disputas em torno da fixação do sentido, por estar vinculado à formações discursivas, 
por estar imbricado em uma rede complexa de remissões a outros lugares de fabricação do sentido, outros textos, 
outras épocas, e, acima de tudo, por se traduzir num gênero de discurso que, em função de sua própria natureza 
pretende produzir formas de subjetividade política e, por extensão, participar da reorganização de um campo de 
experiência dado, ou em outros termos, da recomposição de uma determinada ordem social. 
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1. O primado do discurso filosófico  

Inicialmente, esta pesquisa identificou nos manuais didáticos analisados a forte 

expressão do interdiscurso na produção dos sentidos sobre a política. Não apenas outros textos 

são convidados a ocupar uma posição específica na construção dos enunciados, mas toda uma 

polifonia de vozes participa do processo enunciativo em que as concepções de política são 

construídas. Neste sentido, destacamos a presença de discursos outros que vêm ocupar lugares 

específicos nos livros didáticos de Sociologia. O discurso sociológico se comunica com outros 

campos discursivos. A presença patente desse Outro constitutivo do discurso sociológico se 

expressa, num primeiro registro, pela presença do discurso filosófico nas páginas dos manuais 

didáticos de Sociologia. Vejamos, por exemplo, o enunciado a seguir:   

 

Para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Assim, a política não se restringe 
à dimensão do Estado, mas é feita por todos nós, em nosso cotidiano. Fazemos política 
quando nos unimos para conquistar melhorias no trabalho, quando participamos 
das organizações estudantis na escola, quando nos interessamos por assuntos do 
nosso bairro e da nossa cidade e queremos decidir o que consideramos essencial 
para nossa vida. Aprendemos a fazer política também nas relações estabelecidas nos 
vários espaços sociais dos quais participamos. Pelo exercício da política, 
transformamos a nossa realidade (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 460, grifos 
nossos). 

 

É Aristóteles, filósofo aristocrata grego, que simboliza, na forma do Outro citado, essa 

presença do discurso filosófico3 no discurso dos manuais didáticos de Sociologia. A citação 

(como recurso retórico em que se recorre a uma suposta autoridade discursiva com o intuito de 

validar os sentidos de um determinado enunciado) é representativa daquilo que Maingueneau 

denominou de “heterogeneidade mostrada” (2008, p. 31). Mas a presença do pensamento 

aristotélico, neste primeiro esforço de definição da política, também expressa a referência 

marcante ao passado compreendido aqui como ponto de partida para se compreender a política. 

Segue-se que a concepção de política, numa primeira leitura, é recuperada pelo discurso dos 

manuais didáticos das cinzas de um passado remoto, um passado que assume a forma da 

autoridade para o saber didático. O livro didático de Sociologia, aparentemente, também 

pretende ser esta ponte simbólica entre o campo de experiência dos homens, para empregarmos 

                                                           
3 Interessante notar que esse recurso ao pensamento filosófico para construir os sentidos sobre política já era, nas 
décadas de 1930 – 40, amplamente utilizada pelos autores dos primeiros manuais didáticos de Sociologia 
brasileiros a circular no país, conforme análises de Simone Meucci (2000). Os autores atuais, estariam, portanto, 
inscritos numa tradição discursiva no campo da produção de livros didáticos de Sociologia no Brasil. 
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um termo de Kosellek, e um tempo outro. O discurso filosófico, por sua vez, é este outro 

recuperado, é um discurso que também se expressa nos manuais didáticos de Sociologia na 

referência direta a uma plêiade de outros filósofos: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John 

Locke, Jean-Jacques Rousseau, Michel Foucault, Giles Deleuze, Karl Marx, Friedrich Engels, 

só para mencionar os mais citados.  

O discurso filosófico cumpre, nos manuais didáticos de Sociologia, uma função 

primordial. Essa função se comunica com o pressuposto metodológico empregado pelos 

autores: são os filósofos esses verdadeiros engenheiros dos conceitos e das teorias. Dada a forte 

ligação da política a uma explosão de conceitos, conforme pudemos verificar no capítulo 

anterior, o discurso filosófico, com sua tradição de conceituar o mundo e os fenômenos, acaba 

por cumprir um papel central na construção dos enunciados sobre a política. Ademais, não é 

uma hipótese improvável suspeitar que os enunciatários tomam o discurso filosófico como um 

discurso da autoridade, isto é, como uma fonte para recuperar os ditos clássicos4. 

Ainda sobre o enunciado citado, compreende-se que política, da perspectiva da filosofia 

aristotélica, é uma prática social e que o cidadão é o ator dessa prática. Mas, os enunciatários 

vão mais além, e postulam que a prática política é algo que se aprende – no cotidiano, nas 

relações sociais estabelecidas pelos agentes, mas também, e talvez acima de tudo (e isto não 

está explícito no enunciado), em lugares simbólicos: a escola, a sala de aula, mediante um 

procedimento (a leitura), na relação com um artefato (o livro didático), em um processo 

mediado por um sujeito imaginado como já politizado (o professor). É a partir dessa espécie de 

antropologização da política, mas também da história, na medida em que os enunciatários 

parecem conceber que não há política fora da práxis social, que as autoras citadas significam a 

política (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016). 

 Há ainda um aspecto importante a se destacar. A referência, no enunciado, a verbos 

como união, participação, interesse, discussão, decisão e transformação são indicativos da 

interpelação do sujeito pelo discurso. A concepção da política, nesta direção, é significada como 

                                                           
4 Segundo a definição de Jeffrey C. Alexander (1999, p. 24) “um clássico é o resultado do primitivo esforço da 
exploração humana que goza de status privilegiado em face da exploração contemporânea no mesmo campo. O 
conceito de status privilegiado significa que os modernos cultores da disciplina em questão acreditam poder 
aprender tanto com o estudo dessa obra antiga quanto com o estudo da obra de seus contemporâneos”. Aqui, 
reforçamos que a formação hegemônica dos consensos em torno da definição do que é clássico implica 
necessariamente a definição daquilo que não é, ou dito de outro modo, de todo um conjunto sistemático de sistemas 
de pensamento, teorias e epistemologias que podem ser marginalizadas pelo discurso. Nos manuais analisados, 
um exemplo de uma tal exclusão do Outro, é a presença irrisória de teóricos latino-americanos, africanos e 
asiáticos, enquanto o referencial teórico ocupa uma posição hegemônica na construção dos enunciados. Por fim, é 
preciso que se ressalte, também, que a formação desses consensos não deixa de ser a expressão do controle do 
texto didático (e das teorias, conceitos e ideias que neles circulam) por parte das comunidades discursivas que 
reúnem os especialistas do mundo acadêmico da Sociologia.  
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uma prática social a ser empreendida pelo sujeito, que deve, por sua vez, conectar, por assim 

dizer, todas essas esferas da ação social. Deve reunir um conjunto de habilidades e 

competências. O cidadão, ator político, deve ser capaz de se unir, participar, se interessar, 

discutir, decidir e transformar a realidade. Ao que parece, as autoras compreendem que a 

transformação da realidade só é possível na medida em que estejam dadas as condições 

concretas para a efetiva articulação dessas atividades obrigatórias. Aqui se inscreve, pois, a 

ação da formação discursiva da imaginação sociológica na interpelação do sujeito. Sujeito 

interpelado e convidado a ocupar um lugar específico no mundo simbólico, como um indivíduo 

imaginado como alguém que deve participar, discutir, decidir, agir, transformar. Com efeito, 

“por meio da política – do diálogo, da palavra, da persuasão – os seres humanos também 

transformam sua realidade” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 240).  

A referência ao discurso filosófico e, em especial, ao pensamento aristotélico e a Grécia 

como lugar epistemológico de origem da concepção ocidental de política, também aparece no 

manual Sociologia em Movimento, da seguinte forma: 

 

Na Grécia antiga, a palavra política (do grego politikós) referia-se às questões relativas 
à vida da cidade. A política não era uma atividade qualquer: dela dependia a 
organização cotidiana e o futuro da polis (cidade-Estado grega). Por isso, participar 
da política era uma atividade constitutiva do cidadão, ou seja, o indivíduo não seria 
um cidadão se não se interessasse por e não fizesse política. Tal concepção foi 
divulgada na obra Política, de Aristóteles, o primeiro tratado sobre a natureza, 
as funções e as formas de governo. Por séculos, a palavra política foi empregada 
para indicar as obras que tratavam das atividades ligadas à cidade-Estado. A partir das 
revoluções liberais do século XVIII, a palavra política passou a ser empregada para 
indicar as atividades relativas ao controle do Estado (SILVA et al, 2013, p. 146, grifos 
nossos). 

 

Os enunciatários ressaltam, em conformidade com o enunciado do manual 

anteriormente analisado, a importância da política como prática social na sociedade grega, 

porém parecem cometer um equívoco ao condicionar à cidadania na Grécia à participação 

política. Na verdade, historiadores como Fustel de Coulanges (2004) e estudiosos da política 

como Jacques Ranciére (1996) demonstram que o título de cidadão era condição para se ter 

direito à voz e voto, por exemplo, na Ágora ateniense. É sabido que estrangeiros, mulheres e 

escravos não eram considerados cidadãos, e, por extensão, não participavam da política. Em 

tese, na Grécia, não era a participação política o gesto simbólico que convertia o indivíduo em 

cidadão, mas era a própria condição do sujeito como cidadão (aristocrata, filósofo, homem 

livre, comerciante, etc), que lhe permitia um lugar na política. A cidadania era condição para a 
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participação política e não o contrário. Em seguida, o enunciado parece exprimir uma ideia 

importante que se relaciona à mutabilidade do conceito de política no tempo e no espaço. Entre 

os antigos gregos e a modernidade, as revoluções liberais do século XVIII (os autores citados 

acima fazem referência às revoluções inglesa e francesa) teriam gestado a ressignificação da 

noção de política.  

Os enunciatários, aliás, parecem ser bastante simpáticos dessa espécie de rebelião da 

modernidade, na medida em que se referem a Max Weber, na continuidade do enunciado 

anterior, como o teórico responsável pela produção de uma definição de política, no dizer dos 

autores: “até hoje, bem aceita” (SILVA et al, 2013, p.146): “Para ele [Weber], a prática política 

significa exercer um papel de liderança no Estado, ou na luta pelo poder, a fim de controlar a 

distribuição deste, seja entre Estados ou entre grupos dentro do Estado” (SILVA et al, 2013, p. 

146). Curioso notar que no mesmo manual didático, os enunciatários também atribuem outros 

significados à política, conforme é possível verificar a partir dos próximos enunciados:  “[...] a 

política é entendida, de forma geral, como um meio para resolver conflitos na esfera pública, 

ou seja, no âmbito do Estado” [...] “A política pode ser vista como os meios pelos quais um 

sujeito ou grupo se organiza, exerce ou conquista o poder” (SILVA et al, 2013, p. 141-2). 

 No primeiro caso, a política é significada como um instrumento de resolução de 

conflitos. Conflitos que se dão na esfera pública. Um traço elementar dessa concepção de 

política, uma concepção aparentemente habermasiana (no manual Sociologia em Movimento os 

enunciatários também se referiram, como já citado anteriormente, à política como palavra, 

diálogo), é que ela pressupõe, a priori, que a presença do conflito na esfera pública é um 

problema a ser resolvido por intermédio da política. No ponto 2, a política é significada como 

meio de organização, exercício e conquista do poder, por parte dos sujeitos ou grupos. Nesta 

direção, aproxima-se o sentido da política à sua noção weberiana, ao passo que, por outro lado, 

se recupera o discurso que pretende situar a política para além das esferas de ação do Estado. 

Outros enunciados são expressivos dessa presença do discurso filosófico como discurso 

Outro do manual didático de Sociologia. Vejamos, por exemplo, o conjunto dos seguintes 

enunciados presentes no manual Tempos modernos, Tempos de Sociologia. O primeiro deles é 

o título de um dos capítulos do livro: “Trabalhadores, uni-vos” (BOMENY et al, 2016, p. 116), 

“Apresentando Karl Marx” (BOMENY et al, 2016, p. 117), “Apresentando Alexis de 

Tocqueville” (BOMENY et al, 2016, p. 133), “Apresentando Michel Foucault” (BOMENY et 

al, 2016, p. 149), “Apresentando Walter Benjamin” (BOMENY et al, 2016, p. 179). A inscrição 

do verbo apresentar assume, no contexto em que está inserido, a função de recuperar o discurso 

desses filósofos no intuito de tornar os processos sociais inteligíveis. Processos associados à 
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compreensão do fenômeno político. Apresenta-se, geralmente, uma breve biografia desses 

pensadores, bem como suas teorias e os conceitos por eles desenvolvidos são convidadas a 

ocupar um lugar especial na explicação do fenômeno político. 

Essa estratégia, que consiste em articular os temas tratados no livro didático à figura do 

filósofo, bem como a sua obra, também aparece em outros enunciados como: “Quem escreveu 

sobre isso: Maquiavel” (SILVA et al, 2013, p. 146); “Quem escreveu sobre isso: Thomas 

Hobbes” (SILVA et al, 2013, p. 151); “Quem escreveu sobre isso: Jean-Jacques Rousseau” 

(SILVA et al, 2013, p. 177); “Quem escreveu sobre isso: Montesquieu” (SILVA et al, 2013, p. 

177); “Quem escreveu sobre isso: Rosa Luxemburgo” (SILVA et al, 2013, p. 180). Ou dessa 

forma: “Assim falaram Marx e Engels” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 278). 

Em tal empresa, recupera-se o discurso de tais personagens para fundamentar os sentidos que 

o discurso pretende produzir. O discurso filosófico parece, pois, ser significado como um 

discurso legítimo e, portanto, assume a posição de um discurso da autoridade. Ou, dito de outro 

modo, confere legitimidade à narrativa dos enunciatários. 

Mas o discurso filosófico não é o único que acompanha o discurso sociológico na 

construção das concepções de política. Outro discurso vem ocupar um lugar de destaque neste 

processo enunciativo: o discurso histórico. A seguir, tentamos identificar como essa presença 

se expressa e quais funções específicas ela parece cumprir no processo mais geral de construção 

da subjetividade política dos destinatários. 
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2. O primado do discurso histórico: a política como memória e narrativa sobre o passado  

“A cidadania tem uma pré-história” (OLIVEIRA & COSTA, 2016, p.180) 
Livro didático Sociologia para Jovens do Século XXI 

“Uma história do voto no Brasil” (BOMENY et al, 2016, p. 307) 
Livro didático Tempos Modernos, Tempos de Sociologia 

 
 

O segundo discurso que atravessa a escrita dos manuais escolares de Sociologia é, sem 

dúvida, o discurso histórico. Poder-se-ia dizer, sem exageros, que o tratamento geral conferido 

ao tema da política nos manuais didáticos analisados nesta pesquisa caminha na direção de uma 

reconstituição da história da política e/ou de parte dessa história no Ocidente. História dos 

conceitos. História da política no Brasil. História das formas de Estado e dos regimes políticos. 

História das Revoluções liberais. Mas não qualquer tipo de discurso histórico. Trata-se de um 

discurso que concebe a história como linearidade, como o suceder de fatos, em um termo, como 

processo. E mais. Tratar-se-á, conforme veremos, de uma concepção de história que parece 

remontar aos primeiros passos dessa disciplina no século XIX, quando ainda caminhava sob as 

hostes do positivismo, e, por extensão, conferia especial atenção à dimensão factual, 

cronológica e política do processo histórico5. Veremos, nesta seção, como a representação da 

política, tal como produzida pelos enunciatários, parece estar imbricada à figura da pessoa, bem 

como ao fato e à cronologia. 

Vejamos o enunciado abaixo: 

 

Por falar em História, imagine-se viajando numa máquina do tempo! Você pode 
“visitar” diversos momentos da História da humanidade e tentar perceber como 

vivem aqueles que detêm o poder político, econômico e religioso, em comparação 
com a maioria da população. Dá para entender, então, quando falamos em direito, 
não é? Vamos estacionar a nossa “máquina do tempo” na França de 1789  (OLIVEIRA 

& COSTA, 2016, p. 182, grifos nossos). 

 

Ao postular que a cidadania tem uma pré-história, o discurso sociológico pretende, pois, 

recuperar essa origem. Mas para fazê-lo precisa, por assim dizer, dialogar com o discurso 

histórico. Precisa se referir ao passado e adotar com relação a ele uma determinada perspectiva 

de análise. É neste sentido, por exemplo, que a Grécia do tempo de Aristóteles é tomada como 

                                                           
5 Segundo Peter Burke (2013, p. 10-11-12), o paradigma tradicional da historiografia do século XIX em países 
como a França e a Alemanha tinha como três de suas características principais: (i) a história diria respeito 
essencialmente à política; (ii) a história tradicional se concentrava nos grandes feitos dos grandes homens, 
estadistas, generais e ocasionalmente eclesiásticos; (iii) a história é pensada como uma narrativa dos 
acontecimentos e não como análise das estruturas. 
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o berço da democracia. É na mesma direção que a modernidade é eleita como a época das 

revoluções que estabeleceram um novo sentido para a prática política e para o exercício do 

poder. Daí os enunciatários pretenderem que os destinatários (que são convidados a 

imaginarem-se numa máquina do tempo) fixem sua atenção para a Revolução Francesa (fato 

histórico).  

Os enunciatários, se referirão à política, pois, a partir da descrição e seleção de fatos 

históricos que supostamente se colocam como condição para sua compreensão. Na perspectiva 

ainda sublinhada no enunciado anterior, o olhar com direção ao passado deverá permitir aos 

viajantes da máquina do tempo reconhecer as contradições sociais que revelam o abismo entre 

aqueles que detém o poder econômico, político e religioso, e aqueles que não o possuem. Tal 

enunciado é revelador de uma forma de se ler o processo político/histórico: como a relação 

entre dominadores/dominados6. Essa dicotomia, é lícito dizer, no manual didático Sociologia 

para jovens do século XXI, assume a forma da luta de classes e é reveladora de uma leitura 

marxiana do processo histórico. A própria Revolução Francesa será apresentada como um fato 

histórico representativo da vitória da ideologia burguesa sobre as antigas estruturas de poder 

herdadas da Idade Média. A Revolução seria, pois, o indício de um processo mais geral de 

hegemonização da ideologia burguesa na modernidade (OLIVEIRA & COSTA, 2016). 

A Revolução Francesa também é listada como fato histórico peculiar na história 

moderna da política no manual Sociologia em Movimento, a partir da referência a uma tela já 

bastante famosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A referência a esse dualismo não deixa de ser também um aspecto importante do processo de construção das 
formas de subjetividade política, uma vez que, a maioria da população é descrita como a parcela-dos-sem-parcela, 
isto é, como uma particularidade não considerada pelo Todo (as classes que detém o poder político e econômico). 
O que se tem aqui é uma leitura histórica desse processo de exclusão, das formas de dominação. 
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Figura 1 - A Revolução Francesa 

 

Fonte: Silva et al (2013, p. 152) 

 

O discurso romântico em torno deste fato histórico é aqui recuperado. A imagem da 

revolução deve remeter a um lugar (França, Europa), a ideais (liberdade, igualdade, 

fraternidade), ao projeto liberal de Estado. O enunciado que acompanha a imagem diz “a 

Revolução Francesa iniciou a fundação da República moderna e a construção do Estado Laico” 

(SILVA et al, 2013, p. 152). A Revolução Francesa, portanto, é um, dentre os vários fatos 

históricos evocados pelos enunciatários, que são representados como marcos importantes da 

política moderna. Outros fatos, entretanto, também são apresentados. Vejamos mais alguns. 

 

Figura 2 - A Revolução Americana 

 

Fonte: Oliveira & Costa (2016, p. 203) 
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Figura 3 - A coroação de Guilherme III 

 

Fonte: Araújo, Bridi & Motim (2016, p. 248) 

 

Mais dois fatos históricos são aqui evocados: (i) a Revolução Americana e (ii) a 

coroação de Guilherme III, em 1689, como rei da Inglaterra. Na figura 2 o enunciado que a 

acompanha informa que “A Revolução Americana marcou a eclosão da era das revoluções 

liberais” (OLIVEIRA & COSTA, 2016, p. 203). É mais um fato histórico recuperado pelo 

discurso como forma de tornar inteligível a política moderna. O enunciado se insere num 

contexto em que se tenta explicar as origens do parlamentarismo na modernidade a partir de 

um fato histórico ao passo que amarra seu sentido a outros movimentos revolucionários. Na 

imagem 3 é feita referência a um desses movimentos: a Revolução Gloriosa do século XVII. A 

coroação de Guilherme III e o poder que o Parlamento passou a assumir desde então são 

ilustrativos de um processo histórico que se quer informar: a descentralização do poder, a crise 

da monarquia e a autonomia do Estado liberal perante as antigas estruturas de poder 

tradicionais.  

 Esses fatos históricos são ilustrativos da tendência dos enunciatários em recorrer ao 

discurso histórico para construir um certo significado para a política. A política, nesta 

perspectiva, é matéria não apenas da Sociologia ou da Ciência Política, mas acima de tudo é 

assunto que interessa à História, exigindo daquele (destinatário) que pretende compreendê-la, 

esse olhar para trás como condição para a compreensão do existente. Se há na política certo 

lugar para a luta, a disputa pelo poder, ou ainda se ela conduz a uma necessidade latente de 

transformação da sociedade, são justamente os fatos históricos essas marcas inelutáveis de que 
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as lutam podem, com efeito, tomar uma forma definida. Não é um elogio às Revoluções liberais, 

com efeito, o que se vê nos manuais didáticos, mas a sua conversão em fragmentos de memória. 

Memória política que o discurso pretende construir ao interpelar o destinatário como um sujeito 

histórico que deverá ser construído. Política de narrativas que constituem a memória e tem por 

objetivo produzir uma forma particular de consciência histórica 

A noção de cronologia histórica é outro aspecto relevante no discurso sobre a política 

que circula nas páginas dos manuais didáticos de Sociologia. Ela aparece de forma dispersa, na 

referência constante a momentos (fatos históricos e suas respectivas datações), mas as vezes 

aparece de forma mais explícita, como é possível verificar a partir do conjunto dos enunciados 

abaixo. 

Figura 4 – Cronologia I 

 

Fonte: Silva et al (2015, p. 140) 

Figura 5 – Cronologia I (continuação) 

 

Fonte: Silva et al (2015, p. 141) 
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A cronologia pretende situar fatos históricos ocorridos num período que começa no 

século XVII, com a publicação da obra O Leviatã, de Tomas Hobbes, e termina com a eleição 

de Dilma Rousseff em 2010. Interessante notar como os autores situam entre os fatos a 

publicação de algumas obras filosóficas/sociológicas, e como eles parecem situar essas 

publicações no mesmo grau de importância dos demais fatos. Parece, pois, não haver uma 

hierarquia entre esses fatos que dão corpo à cronologia. O livro A riqueza das Nações, de Adam 

Smith, a obra Raízes do Brasil de Sergio Buarque de Holanda, o livro Teoria geral do emprego, 

do juro e da moeda de John Maynard Keynes e o texto Coronelismo, enxada e voto de Victor 

Nunes são inseridos no processo ao lado de fatos emblemáticos da história política: a tomada 

da Bastilha, a Independência do Brasil, a Comuna de Paris, a Revolução Russa. Depois, a posse 

de Getúlio Vargas em 1930, fato localizado literalmente no meio de dois outros fatos históricos: 

a posse de Mussolini na Itália em 1922 e a de Hitler na Alemanha em 1933, o início da Segunda 

Guerra Mundial. 

Na segunda parte da cronologia, outros fatos históricos: o golpe militar de 1964 no 

Brasil; e a posse, respectivamente, de Margareth Thatcher como primeira ministra do Reino 

unido em 1979, e a eleição de Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos em 1980, 

marcariam a emergência inédita de projetos de governos neoliberais do século XX em países 

desenvolvidos. Em 1988, o foco é o Brasil. Faz-se referência à promulgação da Constituição 

Federal em que se teria restabelecido o regime político democrático. Um ano depois, a queda 

do muro de Berlim. No mesmo ano, a eleição de Fernando Collor de Mello como presidente do 

Brasil. Dois anos depois, a dissolução da União Soviética; no ano seguinte, impeachment de 

Collor. Em 1994, a eleição de Fernando Henrique Cardoso e, em 1997, a aprovação da Emenda 

Constitucional que aprova a reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito. Em 

1998, a reeleição de FHC, e, em 2002, a eleição de Luís Inácio Lula da Silva. Finalmente, a 

cronologia termina com a referência à reeleição de Lula, em 2006, e a eleição de Dilma 

Rousseff, em 2010. A política é aqui convertida em fato histórico inscrito num processo. 

Vinte e sete é o número de “fatos históricos” que compõem a cronologia, que vai do 

século XVII ao século XXI. Essa seleção parece tentar imprimir a imagem de uma relação entre 

a história política europeia e a história política nacional. Parece, ainda, tentar aproximar os 

pensadores brasileiros (dois apenas), em termos de valor/importância, aos europeus. Os saltos 

repentinos, de um século a outro, de décadas e/ou ainda de anos, não exclui, ainda, a forte 

tentativa que parece animar a construção destas cronologias, que têm em comum, todas elas, o 

hábito em representar a história como processo, como movimento. Articulam-se fatos numa 

lógica que pretende tornar a política inteligível ao destinatário numa perspectiva histórica. 



137 
 

 

Articula-se a história europeia à história do Brasil. Articulam-se fatos para se produzir memória. 

Memória política. Esse parece ser, a nosso ver, o objetivo que anima o projeto em curso: 

fomentar a produção do próprio sujeito histórico, na medida em que é ele que deverá, neste 

movimento de interpelação realizado pelo discurso histórico, ser capaz de situar sua biografia 

nesse movimento histórico mais amplo ao qual sua nação, sua sociedade, seu lugar, e, o mais 

importante, ele mesmo, enquanto estudante-cidadão, parecem estar de algum modo inter-

relacionados. Com efeito, a história é essa forma de totalidade orgânica clássica na qual deve 

estar inscrito o sujeito da ação política: os jovens do século XXI. 

Em outro manual analisado, a cronologia, o fato e a imagem do político profissional são 

recuperados pelo discurso. Agora, é a política no Brasil que se constitui em objeto específico 

do discurso. As imagens abaixo integram uma única cronologia. Optaremos por apresentá-las 

em seu conjunto. 

Figura 6 – Democracia liberal 

 

Fonte: Tomazi (2013, p. 158) 

Figura 7 – Democracia liberal 

 

Fonte: Tomazi (2013, p. 159) 
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Figura 8 – Regime ditatorial 

 

Fonte: Tomazi (2013, p.161) 

Figura 9 – Retorno à democracia 

 

Fonte:  Tomazi (2013, p.164) 

Figura 10 – Retorno à democracia 

 

Fonte: Tomazi (2013, p.165) 
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O conjunto dos enunciados acima pretende ser uma periodização da história política do 

Brasil. Fragmenta essa história em três períodos: o da democracia liberal (1946 – 1964), o da 

ditadura militar (1964-1985) e o do retorno da democracia (1985-2010). As imagens são 

representativas de uma tendência, presente no manual didático, mas também presente em outros 

manuais, em associar a política à figura da pessoa. Os políticos são aqui recuperados pelo 

discurso. Nesta coletânea de enunciados, encontramos reunidos os três ídolos de uma forma 

particular de explicar o processo histórico, típica do positivismo: o factual, o cronológico e o 

político.  

Finalmente, esses três elementos do discurso histórico que circulam nas páginas dos 

manuais didáticos de Sociologia devem ser corretamente lidos, como uma espécie de conteúdo 

histórico cujo objetivo é fomentar a produção da consciência histórica do destinatário. Esses, 

e outros, fatos históricos, datas, personagens da história política devem, pois, ocupar um lugar 

específico, e não outro: a memória do destinatário. A representação da história como processo, 

como história contínua, cabe ainda, a função específica, já formulada por Michel Foucault em 

Arqueologia do Saber, de produzir a consciência histórica dos sujeitos. Produção que figura 

como condição sine qua non para a invenção do próprio sujeito histórico. Com efeito, defendia 

o filósofo francês que 

 

A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a 
garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que o tempo 
nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a promessa de que o 
sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência histórica -, se apropriar, 
novamente, de todas essas coisas mantidas a distância pela diferença, restaurar seu 
domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada (FOUCAULT, 2014, 
p. 15) 

 

Nossa compreensão é de que a função que o discurso histórico desempenha nos manuais 

didáticos, considerado aqui como discurso que interpela o sujeito de uma forma peculiar, 

caminha na direção apontada por Michel Foucault. O sujeito parece ser convidado a ocupar um 

determinado lugar nesta história política que se pretende contar. A construção social da 

memória política caminha, pois, na direção da produção do sujeito-crítico, sujeito-ator-coletivo, 

sujeito-cidadão. Se este é o papel a ser desempenhado pelo discurso histórico, ele parece estar 

em plena conformidade com os objetivos pretendidos pelo discurso dos manuais didáticos de 

Sociologia, na medida em que a construção da subjetividade política dos destinatários do 

discurso não pode se fazer sem certa dose de história. Espera-se, pois, que antes que o sujeito 

dirija seu olhar para os problemas do presente e para a possibilidade de construir o futuro, ele 
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seja capaz de comparar épocas, compreender processos, olhar, por assim dizer, para o já ido 

antes que se situe de algum modo em seu próprio campo de experiência. 

Sujeito interpelado como individualidade histórica e cultural, o destinatário deverá, 

ainda, compreender que a política é uma prática social/histórica que se potencializa no corpo 

de coletivos. Ou, dito de outro modo, na articulação do Eu com o Outro. Essa representação da 

política como prática social/histórica/coletiva é objeto de nossa próxima seção. 

 

3. A política como prática social coletiva  

 De acordo com as OCNs, o ensino de política deverá perseguir como um efeito 

formativo pretendido: 

 

Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício da cidadania 
plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e, também, entre 
os diferentes grupos (BRASIL, 2006, p.91) 

 

O enunciado acima, extraído da OCN se refere à uma das competências almejadas com 

o ensino de Sociologia na educação básica. A construção da identidade social e política é 

definida como um objetivo de ensino/aprendizagem. Tratar-se-á da construção, via processo de 

subjetivação, de um certo ator coletivo. A identidade a que se refere não se insere no plano do 

sujeito tomado em sua individualidade, mas antes concorre para a articulação desse Eu do 

destinatário ao espaço de coletivos. Veremos, a partir dos manuais didáticos, como esse sentido 

parece ser reforçado pelo(s) discurso(s) que circulam em suas páginas, e como essa competência 

parece assumir um estatuto central na perspectiva dos enunciatários. O que emerge de tal 

projeto é a produção mesma de formas de subjetividade política. 

Esta noção, a de identidade, será significada pelos enunciatários como fundamental à 

politização dos sujeitos, na medida em que se ressalta, em várias passagens, essa importância 

de fixar um Eu do aluno ao trânsito de coletivos que compõem a atmosfera social. Interpelação, 

portanto, que também se inscreve no plano da construção da identidade, da fixação do 

destinatário a um determinado lugar, de sua integração a um determinado grupo social. 

 

A identidade é ponto-chave para a ação coletiva. Quando os indivíduos 
reconhecem entre si interesses, necessidades e visões de mundo, eles tendem a se 
mobilizar coletivamente para buscar as mudanças sociais pretendidas. Afirmar 
que os movimentos sociais constroem uma identidade cultural significa dizer que 
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também partilham de valores, modos de vida e visão crítica sobre a sociedade 
(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 467, grifos nossos). 

 

O enunciado é revelador de uma tentativa de potencializar a conversão do Eu, tomado 

como individualidade, num ator coletivo. Numa perspectiva psicanalítica, o conceito de 

identificação parece ser útil nesse quesito. A esse respeito caberia ponderar que a identificação 

é um processo constitutivo do próprio sujeito, de sua subjetividade. Poder-se-ia dizer que os 

destinatários são interpelados no sentido de se integrarem numa massa (composição de Eus). 

Há uma espécie de “ideal de Eu” postulado pelo discurso que circula nas páginas dos manuais 

didáticos de Sociologia. Nessa direção, “no ideal de eu, este elemento transcendente aparece 

sob a figura do pai e prescreve um projeto ao qual o sujeito deve responder e nele encontrar o 

seu lugar, ao lado de outros tantos sujeitos” (BURITY, 1997, p. 7). De acordo com o enunciado, 

podemos dizer que os movimentos sociais seriam, por assim dizer, expressões legítimas da 

participação política, onde se reúnem (mas também se produzem) diversas formas de 

subjetividade política. Numa leitura freudiana desse processo, poderíamos dizer que a 

Sociologia escolar está interessada em potencializar a ação política dos indivíduos. Com efeito, 

a prática da política será tão mais eficaz quanto mais sólidos forem os laços que unem as 

particularidades em torno de projetos em comum. 

O enunciado anteriormente citado pode ser lido em chaves comparativas com o que 

sustenta Nelson Tomazi no manual Sociologia para o Ensino Médio. Ao produzir um enunciado 

como “direitos, cidadania e movimentos sociais” (TOMAZI, 2010, p.135), o autor parece 

reunir, em um só lugar, os direitos (termo que adquire, da perspectiva do destinatário, um 

sentido positivo), a cidadania e os movimentos sociais, significados como expressão legítima 

de uma cidadania forjada na luta pela afirmação de direitos. 

 

Direitos, cidadania e movimentos sociais são temas frequentes nos pronunciamentos 
e conversas de empresários brasileiros ou estrangeiros, governantes e políticos de 
diferentes partidos, estudantes, trabalhadores e membros das camadas da sociedade 
que enfrentam as piores condições de vida. Qual o significado desses temas para 
indivíduos pertencentes a grupos tão distintos? A ideia de cidadania está relacionada 
ao surgimento do Estado moderno e à expectativa de que este garanta os direitos 
essenciais dos cidadãos em determinado território. A conquista, a manutenção e a 
ampliação desses direitos dependem das ações dos indivíduos e dos grupos que 
lutam por seus interesses por meio dos movimentos sociais (TOMAZI, 2010, p. 
134, grifos nossos). 
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Em ambos os enunciados, os movimentos sociais são significados como uma expressão 

legítima desse processo articulatório (em que um Eu se converte num nós) de 

interesses/vozes/necessidades/visões de mundo que ligam os indivíduos entre si. Aqui, vale a 

pena relembrarmos que tal processo articulatório é um gesto elementar dos processos de 

subjetivação política (ŽIŽEK, 2016; LACLAU & MOUFFE, 2015). Os movimentos sociais 

seriam, além disso, manifestações legítimas de uma prática política coletiva possível graças à 

identificação dos sujeitos que se reúnem no interior de um determinado grupo. Com efeito, 

conforme asseguraram Laclau e Mouffe (2015), a identidade política não é uma condição inata 

dos sujeitos, mas antes algo que vai sendo construída pelos discursos que os interpelam de todos 

os lados e ângulos. Não é forçoso acreditar que a imaginação sociológica, enquanto formação 

discursiva, encontra no discurso sociológico/histórico/filosófico, que circula nas páginas dos 

manuais didáticos, uma poderosa ferramenta à disposição na perseguição deste objetivo de 

construção da subjetividade política dos atores. A construção da identidade dos sujeitos, desses 

atores classificados, via de regra, como jovens7, demandaria a necessidade de sua fixação em 

determinados espaços simbólicos (para além da escola, a sala de aula), diria respeito à 

possibilidade mesma do possível engajamento desses indivíduos como membros ativos em 

movimentos sociais, compreendidos aqui como o meio/instrumento de conquista, manutenção 

e ampliação dos direitos e da cidadania. 

A política, dessa perspectiva, estaria ao lado da prática coletiva. E a cidadania, por sua 

vez, diria respeito a um movimento igualmente coletivo, uma prática em que diversas vozes se 

articulam para lutar por direitos. 

 

Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram 
a possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos, 
integrados pelas leis, pelas autoridades e pela população em geral. A cidadania 
também não é dada, mas construída em um processo de organização, 
participação e intervenção de indivíduos ou de grupos sociais. Só na constante 
vigilância dos atos cotidianos o cidadão pode apropriar-se desses direitos, fazendo-os 
valer de fato. Se não houver essa exigência, eles ficarão no papel (TOMAZI, 2013, p. 
189, grifos nossos). 

 

                                                           
7 Acreditamos que a classificação dos estudantes como jovens não integra apenas as condições sociais de produção 
do discurso, isto é, não se refere apenas a forma como os enunciatários imaginam seus destinatários e os constroem 
de modo ideal. Na verdade, os jovens são uma das formas de subjetividade política almejadas pela Sociologia 
escolar. Ou, dito de outro modo, a Sociologia escolar tem por objetivo produzir um tipo peculiar de jovem, um 
sujeito que, como temos defendido até aqui, tem sido representado pelo discurso dos manuais didáticos, como o 
sujeito responsável pela transformação da sociedade.  
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Esse é o estudante-cidadão que o discurso pretende produzir. É esse sentimento de 

desconfiança constante com relação à manutenção dos direitos adquiridos que o discurso visa 

potencializar. Ressalta-se, pois, a necessidade de se construir uma espécie de cidadania ativa, 

não tutelada pelo Estado, mas forjada na prática política. Voltando à questão da identidade, é 

interessante observar como ela também parece ser deslocada para outro terreno, além daquele 

em que os movimentos sociais aparecem como um lócus privilegiado de adesão do Eu do 

destinatário ao corpo de uma coletividade. Referimo-nos ao terreno das manifestações culturais. 

 

O indivíduo constrói sua identidade passo a passo, ao relacionar-se com a família, a 
escola, o lazer e o trabalho. Por exemplo, quando os jovens identificam-se com o 
movimento hip-hop, passando a fazer parte da coletividade que o pratica; quando 
eles escolhem determinados comportamentos, estilos musicais ou formas de vestir-
se, como os associados às diferentes formas de rock and roll; quando se identificam 
com determinados ideais e engajam-se em favor de mudanças sociopolíticas, etc. 
(ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 479, grifos nossos). 

 

De acordo com o enunciado, o indivíduo constrói sua identidade na mediação com uma 

exterioridade; um conjunto de instituições sociais (a escola, a família) e fenômenos sociais (o 

trabalho, o lazer). Segundo essa perspectiva, é esse interacionismo que constitui a base da 

construção da identidade. Relação. Essa é a palavra-chave. Ademais, “a juventude é parte da 

sociedade, que a produz e é por ela produzida” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 

329).Trata-se de uma construção necessária, uma vez que “colocar-se no mundo, situar-se 

socialmente e posicionar-se perante a coletividade a que pertence são algumas das tarefas que 

cabem aos jovens” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 339). É a articulação desse Eu juvenil 

a uma coletividade que abriga, acolhe e dá corpo à sua perspectiva de mundo que se inscreve 

como condição fundamental da construção dessa identidade. A concepção de política é, pois, 

reveladora dessa necessidade de construção desses laços sociais, considerados condição de uma 

ação social coletiva considerada satisfatória. 

A política é uma prática que também se expressa no universo cultural das juventudes. 

Na música (hip-hop, rock’n’roll). As autoras ressaltam o movimento das ocupações das escolas 

em 2015 promovido por estudantes do ensino médio como uma forma de ação política. Esse 

deslocamento da noção da política para o campo cultural e da juventude tem como propósito 

ressaltar a noção de que a participação política não se restringe ao voto nas eleições. “Participar 

das eleições, embora seja uma parte importante da atividade política, é somente uma das formas 

de atuar politicamente” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 241). A política seria uma 
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prática, portanto, que diz respeito tanto aos aspectos tradicionais da democracia quanto à esfera 

das manifestações culturais. Mas a ação política, em ambos os casos, continua a ser significada 

como fundamental, uma vez que, “para que os direitos se concretizem em conquista efetiva e 

beneficiem a todos, é preciso a participação do povo no exercício de sua cidadania” (ARAÚJO; 

BRIDI; MOTIM, 2016, p. 237). Isso se justifica na medida em que, no ver das autoras (e aqui 

elas reforçam o sentido já construído por Nelson Tomazi), a cidadania é uma conquista e não 

pode ser representada como apenas uma tutela do Estado. Aqui, outra forma de subjetividade 

política é mencionada: o povo. O povo é o sujeito dessa luta histórica, subjetividade política 

historicamente marginalizado pelas forças políticas hegemônicas, uma parcela dos sem 

parcela, não integrada pelo Todo. 

A significação da política como prática social a ser empreendida, preferencialmente, por 

um Eu coletivo, aparece também em enunciados como este que segue abaixo: 

 

Figura 11 – Problemas da ação coletiva 

 

Fonte: Machado, Amorim & Barros (2016, p. 296) 

 

Reproduzimos, a seguir, o texto que acompanha as imagens: 

 

As imagens acima representam muito bem um problema da ação coletiva. Se os peixes 
pequenos se organizarem (como acontece na imagem da direita), vencerão o peixe 
grande. Mas se permanecerem desorganizados, serão vencidos por ele. O problema da 
ação coletiva é como levar os peixes espalhados da imagem à esquerda a se 
organizarem no cardume representado à direita (MACHADO; AMORIM; BARROS, 
2016, p. 296). 
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De acordo com esse texto, o enunciado que chama atenção é “organizem-se!”. Ele 

interpela o sujeito de forma direta. Dá-lhe uma ordem. Indica-lhe um caminho. Incita-o à ação. 

Valora positivamente à articulação dos indivíduos, e condiciona o sucesso da ação coletiva à 

organização em torno de um objetivo comum: a proteção contra o peixe grande (um adversário 

político não classificado) ou ainda a derrota deste adversário imaginado como inimigo comum. 

Outro elemento constitutivo dos processos de subjetivação política emerge aqui: o adversário 

político. Numa perspectiva laclauniana, é fato inconteste que não há política sem a definição 

do inimigo, a ser considerado um adversário legítimo (MOUFFE, 2003; 2005). 

O tema de um Eu ideal surge aqui novamente sob o prisma de um projeto político/social: 

o projeto da constituição de um ator coletivo, de uma composição de Eus unidos (o cardume de 

peixes pequenos) em torno de um determinado projeto (a luta contra o peixe grande). O 

enunciatário faz referência à necessidade de uma identificação, no sentido psicanalítico do 

termo, do Eu = peixe isolado à massa organizada = peixes unidos. Não obstante, poderíamos 

defender aqui que essa interpretação (a interpretação que os autores oferecem para a leitura das 

imagens) não corresponde, obviamente, ao mundo animal, no qual os peixes pequenos, mesmo 

em cardume, nunca enfrentarão os grandes. Apenas escaparão dos grandes, usando táticas de 

evasão, despistamento e fuga. A leitura proposta pelos autores lança mão de uma falsa metáfora, 

na verdade uma fantasia. 

 Por outro lado, a prática política também é significada como condição para o 

desenvolvimento. A representação dessa relação de suposta simbiose entre as noções de 

desenvolvimento e a de participação política nos é evidente no enunciado abaixo: 

 

O desenvolvimento de um país está vinculado à condição da cidadania de sua 
população e não ocorre somente com a superação da pobreza socioeconômica, 
mas se estende à ampliação da participação política. A conquista da cidadania 
exige instrumentos de reinvindicação e vai além de campanhas e programas 
específicos ou emergenciais: implica vencer os diferentes problemas sociais por meio 
da participação política, uma ação efetiva de mobilização das diversas instâncias da 
sociedade civil no sentido de exercer os seus direitos e deveres (ARAÚJO; BRIDI; 
MOTIM, 2016. p. 237, grifos nossos). 

 

O grau e a medida do desenvolvimento de um país (e as categorias que esse termo evoca: 

pátria, nação, povo, comunidade, mais uma vez, esse nós) deve ser procurado ao lado da 

maximização das várias modalidades de participação política. Daí a necessidade de 

potencializar as suas possibilidades. Daí a educação, a escola, a sala de aula, o professor, as 

Ciências Sociais, e, obviamente, o livro, voltarem seu olhar com direção a esse sujeito em 
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gestação, a essa identidade em processo de descobrimento, isto é, o aluno do ensino médio, 

classificado, quase sempre, como o jovem (forma de subjetividade política alçada à condição 

de sujeito responsável pela transformação da sociedade). Quando as autoras mencionam a 

necessidade de mobilização das diversas instâncias da sociedade civil no sentido de exercerem 

seus direitos e deveres, na verdade, parecem convocar a parcela dos sem parcela (para 

retomarmos Ranciére) para a luta política.  

É neste sentido que as autoras defendem que há na história política brasileira um 

processo de exclusão dos atores sociais das esferas de participação. Essa espécie de herança 

maldita “contribuiu para afastar o povo da política e espalhar a ideia de que ela cabe apenas aos 

partidos e políticos eleitos” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2016, p. 241)8. Os enunciatários 

parecem sugerir que o ensino de Sociologia deverá ser capaz, pois, de desconstruir essa 

sensação, esse sentimento de estranhamento com relação à política, e o livro didático pretende 

ser o canal para a circulação deste discurso, na medida em que parece desempenhar a função 

de um artefato político poderoso na ressignificação da história dessa exclusão, dos sentidos da 

política e na denúncia desses processos de marginalização9.  

As autoras parecem sugerir que a política não deve ser considerada apenas da 

perspectiva do Estado, mas deve ser localizada ao lado da sociedade, como um movimento da 

própria sociedade (e aqui, o termo sociedade adquire um sentido oposto àquele formulado pelas 

teorias funcionalistas durkheimianas, isto é, a sociedade é significada como a própria 

coletividade, e não como um mundo/organismo/máquina que a ela se impõe, de modo 

                                                           
8 Há aqui um aspecto fundamental a ser considerado. Se o povo (forma clássica de subjetividade política) foi 
sistematicamente excluído da vida política do país, o discurso da Sociologia escolar faz uma alusão direta à 
necessidade de afirmação desse sujeito histórico. Há, contudo, duas questões a serem mencionadas nesse processo: 
(i) Os jovens devem se identificar aqui com a parcela dos sem parcela (o povo); (ii) a categoria povo (que não 
deixa de ser, ela mesma, uma forma de totalidade orgânica) precisaria ser fragmentada para tornar-se inteligível 
aos destinatários. Com relação a essa segunda questão, conforme pudemos verificar no capítulo IV desse trabalho, 
a ideia chave que parece orientar essa necessária fragmentação é a temática da desigualdade. Ora, quando os 
autores se referem ao povo, não deixam de empreender uma narrativa que realça as fissuras desta categoria 
genérica. Uma das formas dessa crítica surge a partir da representação da divisão de classes como um elemento 
constitutivo da população brasileira. Mas ela também é discutida, por exemplo, quando se fala em desigualdade 
étnico-racial e/ou desigualdade de gênero, conforme também ficou demonstrado. 
9 Por exemplo, no manual didático Sociologia em movimento, os autores ressaltam a “desigualdade entre os 

jovens’’.  “O Brasil tem mais de 27 milhões de jovens entre 10 e 17 anos. Muitos já enfrentaram responsabilidades 
e situações que lhes roubam direitos básicos como saúde, lazer, educação e desenvolvimento social” (Silva et al, 
2013, p. 254). Aqui, podemos identificar uma espécie de denúncia. Os jovens estariam, antes de tudo, numa 
condição de vulnerabilidade social. Uma parcela não absolutamente integrada ao Todo, uma parcela-dos-sem -
parcela, como dizia Rancière. Os autores do manual asseguram que “classe social, cor da pele, gênero e local em 
que vivem [os jovens] podem gerar desigualdades que ameaçam sua cidadania” (Ibdem). Ressaltada a 

problemática de uma exclusão, ergue-se, com toda solidez, conforme temos defendido até o presente momento 
dessa dissertação, a tese de que esses mesmos jovens são os sujeitos responsáveis pela transformação social, pela 
construção de um mundo melhor e justo para todos. Isso é evidente em enunciados como “o movimento estudantil: 

a juventude assume seu papel na construção da sociedade” (SILVA et al, 2013, p. 205). 
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soberano). Em Sociologia Hoje, seus autores fazem referência a essa perspectiva dual da 

política de forma mais explícita. Os enunciatários asseguram, logo no início do capítulo que 

trata da temática da política que a abordagem do tema: 

 

oscila entre dois polos: de um lado, a política como conflito, como poder, como 
dominação e violência, com foco no Estado; de outro, a política como domesticação 
do poder pelos cidadãos por meio de movimentos sociais, lutas por redistribuição e 
reconhecimento, e a construção de leis e instituições que pressionem o Estado a 
defender os interesses da sociedade (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, 
p.475). 

 

É esse duplo sentido da política que, num primeiro nível, está inscrito no plano de uma 

perspectiva weberiana clássica, e uma leitura que a identifica como movimento de contestação 

da ordem social estabelecida, como mobilização coletiva com vistas à redução das injustiças 

patrocinadas, de algum modo, pelo Estado, que estabelece o significado geral da abordagem do 

tema política no manual didático. Ressalte-se aqui, uma vez mais, o caráter fundamentalmente 

weberiano da ideia de política presente na maioria dos manuais analisados.  Uma dimensão do 

interdiscurso também pode ser captada aqui: a referência a conceitos como “redistribuição” e 

“reconhecimento” remete a um certo número de autores, particularmente Nancy Fraser, que 

tematizaram mais recentemente, de forma crítica, tanto as “políticas de identidade” quanto o 

debate “hegeliano” sobre reconhecimento proposto por autores como Apel, Habermas e Taylor. 

Em outras palavras, o discurso filosófico aparece mesmo quando nomes estão ausentes. Essa é 

uma complementação importante ao tema da “heterogeneidade mostrada”, pois o correlato dela, 

em Maingueneau, é a “heterogeneidade constitutiva”, que é implícita.  

Mas outros sentidos também se fazem presentes. Primeiro, a “política é a arte de 

determinar como vamos viver juntos, conciliar nossos interesses e estabelecer regras de 

convivência” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 249). Depois, a política é um jogo 

(MACHADO, AMORIM & BARROS, 2016, p. 249). A política é ainda “luta por participar do 

poder ou influenciar sua repartição” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 264). É 

como arte, jogo e luta que a política é agora classificada. Na perspectiva dos enunciatários, é 

preciso reforçar a necessidade de o destinatário se situar no campo político, identificar as regras 

do jogo político, conhecer seus adversários e suas estratégias, para fazer a máquina funcionar 

em seu favor e em favor de uma coletividade. É nessa direção que o Eu do destinatário é 

interpelado. O discurso dos manuais didáticos se refere a ele diretamente. 
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É por meio da política que se decide quais serão os seus direitos, o quanto de liberdade 
você terá, e quais serão suas chances de ter acesso a bens e oportunidades que 
possibilitem mais escolhas na vida de cada um. Em um jogo em que as apostas são 
tão altas, participam muitos aventureiros e desonestos em busca de vantagens e poder. 
A única alternativa ao governo dos aventureiros e desonestos é que você, cidadão, 
aprenda como o jogo da política é jogado, e, ao lado de seus concidadãos, faça com 
que ele funcione a favor de todos (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 249). 

 

A liberdade, os direitos, o acesso aos bens e oportunidades são marcas indeléveis da 

presença de uma cidadania concebida, pelo menos em parte, nos ternos do neoliberalismo. 

Aqui, ao que parece, o ator político é imaginado como o cidadão que despertou seu espírito 

crítico para a necessidade de, a partir da política, defender a chance “de cada um” de ingressar 

no mercado, aparentemente como consumidor de bens (mercadorias). Em outra leitura possível, 

a política como luta, mesmo que fundada na relação entre um Eu individual e um Eu coletivo, 

um nós que se delineia no contrato entre o “cidadão” e “seus concidadãos”, deve garantir a cada 

um o que lhe é de “direito”. Compreender, a partir das lentes ofertadas pelas Ciências Sociais, 

como o mundo da política afeta os destinatários e como eles podem se mobilizar no sentido da 

contestação da ordem instituída é o objetivo atribuído ao ensino das Ciências Sociais, uma vez 

que, “a Ciência Política ajuda a entender como funcionam o governo e as leis que regulamentam 

a vida de cidadãos como você e seus colegas e de que maneiras os cidadãos se organizam para 

atuar politicamente” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p.250). 

A política é uma luta na medida em que “parte importante da política moderna é a 

disputa entre os vários projetos políticos pela hegemonia” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 

2016, p. 256). Há aqui uma menção à dimensão antagonística da política; ou, dito de outro 

modo, uma referência à disputa pela hegemonização de ideias, projetos e perspectivas de 

mundo. Partindo de Gramsci, os autores apresentam aos destinatários o conceito de hegemonia 

da seguinte forma: 

 

As diferentes classes sociais e os diferentes grupos sociais lutam, entre outras coisas, 
para convencer a sociedade de que suas ideias representam o interesse de todos. Cada 
grupo tem sua ideia, por exemplo, de como a sociedade deveria se organizar em 
relação ao que e como será produzido, como responder às demandas públicas de saúde 
e educação, quais soluções deveriam ser adotadas para resolver o problema da 
moradia da população (ou mesmo se isto representa ou não um problema). Para por 
isso em prática, tenta formar alianças que incluam o maior número possível de grupos 
entre os que serão beneficiados por seu projeto político. Isso nunca será feito apenas 
pela força, ou só pelo interesse econômico, e muito menos pela propaganda, mas 
exigirá que as pessoas sejam convencidas. Gramsci chamou esse processo de luta pela 
hegemonia (a liderança) da sociedade (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p. 
255) 
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É nessa direção que os autores definem os partidos políticos como “associações que têm 

o objetivo de disputar o poder político”. Boa parte da política, asseguram os autores, consiste 

em “juntar-se a outras pessoas para defender ideias e interesses semelhantes” (MACHADO; 

AMORIM; BARROS, 2016, p. 262). A partir dos estudos de Maurice Duverger, os autores 

apresentam a constituição de um campo de disputas pelo poder político que se delineia nos 

embates entre dois blocos: “um partido de esquerda, que defende a cobrança de impostos dos 

mais ricos para oferecer benefícios aos mais pobres. São os partidos socialistas e semelhantes”. 

E, do outro lado, “um partido de direita, que defende que o Estado não interfira muito na 

economia, para que ela cresça mais. São os partidos liberais ou conservadores” (MACHADO; 

AMORIM; BARROS, 2016, p.263). Ressaltamos que há uma óbvia simplificação aqui, uma 

vez que poucas democracias ou regimes políticos são bipartidários em seu funcionamento, com 

a possível exceção dos Estados Unidos (mesmo assim, trata-se do efeito de generalização da 

disputa majoritária sobre a representativa, porque há vários partidos representados no 

legislativo, mesmo ali). 

Por outro lado, a política é a luta por reconhecimento da cidadania de grupos sociais 

historicamente excluídos e perseguidos. Por sua vez, “Cidadania é a condição de ser 

reconhecido como membro de um grupo político (por exemplo, um Estado) e de ter os direitos 

e deveres associados à essa condição” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, p.291). Aqui 

se faz referência, uma vez mais, à tensão entre a sociedade e o Estado. É nessa direção que o 

conceito de movimentos sociais é apresentado, agora como “um grupo de pessoas que atua 

conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade” (Ibdem, p.293). Os movimentos 

sociais seriam importantes por representarem canais de articulação de coletivos sociais em 

busca de reconhecimento, redução das desigualdades e na luta por justiça social. Os autores 

apresentam como exemplos de movimentos sociais: o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), o movimento LGBTI (movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneros e intersexuais), o movimento feminista, o movimento negro e o 

movimento indígena10.  

Os autores defendem, assim como já verificado por esta pesquisa em relação a outro 

livro didático, que os níveis de crescimento, nas sociedades modernas, estariam associados à 

maior participação política. A partir das contribuições do cientista político norte-americano 

                                                           
10 Aparecem aqui outras formas de subjetividade política, que são recuperadas pelo discurso dos manuais na forma 
do exemplo. É preciso que se ressalte aqui que não se trata tanto de defender que o discurso dos manuais didáticos 
tem por objetivo produzir uma determinada militância política, mas que ele pretende oferecer aos estudantes uma 
compreensão introdutória acerca da luta pela cidadania na história brasileira mais recente.  
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Robert Putnam, apresentam o conceito de participação cívica como um exemplo ilustrativo dos 

canais de mobilização. A participação cívica incluiria não apenas o engajamento em 

movimentos sociais, mas a frequência em “igrejas, clubes de futebol, grupos de coral, 

associações de bairro, associações de pais de alunos e qualquer outra atividade que leve a pessoa 

a se organizar em conjunto com outros cidadãos” (MACHADO; AMORIM; BARROS, 2016, 

p. 297). A participação cívica, neste sentido, surge como o correlato indispensável à construção 

da identidade política dos destinatários. Na medida em que se pressupõe a necessidade do 

estabelecimento de laços entre o ator e um lugar, sua integração em mundos éticos particulares. 

É preciso considerarmos, por outro lado, conformes análises empreendidas no capítulo IV dessa 

dissertação, que não há homogeneidade teórica nesse tipo de apresentação. Ou, dito de outro 

modo, tais remissões à importância da participação política estão assentadas em múltiplas 

concepções da política, bem como dos conceitos que a ela estão associados. 

No referido manual, mas também em todos os demais analisados por esta pesquisa, 

destaca-se que o que caracteriza, de modo geral, nos manuais analisados, a construção dos 

sentidos sobre a política é um ecletismo teórico. Diversas vozes, autores, sistemas são 

invocados, justapostos. Não é comum, por exemplo, a presença de sínteses sobre o tema, 

embora elas existam em alguns casos.  O tratamento conferido ao tema da política passa pela 

contribuição de uma leitura weberiana, no seu sentido clássico, da política como a luta por 

conquistar ou influenciar o poder, de uma dimensão institucionalista da política, com foco no 

Estado e nas formas de regulação da vida social, até a política como o conjunto de lutas pelo 

reordenamento do social. As referências analíticas invocadas pelos autores incluem sociólogos 

como Anthony Heath, Geoffrey Evans, Robert Andersen, Giedo Jansen, Nan Dirk de Graaf, em 

que se discute, por exemplo, as relações entre classe social e voto; pensadores contratualistas 

como Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau e Maquiavel; filósofos e cientistas 

sociais contemporâneos como Michel Foucault, Giles Deleuze, Hannah Arendt, Nancy Fraser 

e Robert Nozick; cientistas políticos como Charles Tilly, Norberto Bobbio, Nicola Matteuci, 

Gianfranco Pasquino, Mike Alvarez, José Antonio Cheibub, Fernando Limongi, Adam 

Przeworski, Maurice Duverger, David Held, Robert Putnam, Ronald Inglehart, Elinor Ostron, 

José Murilo de Carvalho, Raymundo Faoro, Marua D’Alva Kinzo, Jairo Nicolau, Argelina 

Figueiredo, Sergio Abranches, Fabiano Santos, Fernando Figueiras, Sergio Praça e Leonardo 

Avritzer. Destaca-se também o recurso a economistas, como Daron Acemoglu, James 

Robinson, Mancur Olson, Dani Rodrik.  

As referências analíticas, em sua grande maioria pensadores algo-saxônicos e norte-

americanos, são utilizadas na construção dos enunciados sobre política em duas direções: 
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primeiro, como formuladores dos conceitos que ilustram algum aspecto do fenômeno político; 

segundo, como fonte para apresentação de dados, pesquisas e informações consideradas 

relevantes para fundamentar as interpretações sobre o tema da política. Essas referências 

analíticas, na verdade, cumprem a função de conferir sentido epistemológico à narrativa, na 

medida em que ela gira em torno da discussão da política numa perspectiva conceitual. 

Ademais, essa polifonia de vozes, expressão não apenas da polifonia discursiva que atravessa 

o gênero didático, mas também elemento que configura o interdiscurso, revela, nos manuais, a 

presença de uma articulação de diversos campos discursivos na formulação dos sentidos sobre 

a política e um esforço para atender à exigência de “pluralismo teórico” do PNLD, mesmo que 

ao custo da hibridez e/ou ecletismo observados 

Direcionemos nossa atenção agora para a concepção de política presente no manual 

didático Tempos modernos, tempos de Sociologia. Ao focalizar a etimologia da palavra política, 

as autoras amarram seu enunciado, uma vez mais, ao passado: a Grécia. Refazem o roteiro já 

percorrido por outros autores em outros manuais didáticos de Sociologia analisados nessa 

pesquisa. 

 

A política é um fenômeno que está presente nas sociedades humanas. Essa palavra, 
de origem grega, tem relação com o vocábulo pólis (cidade-Estado). Político é aquele 
que participa das decisões e dos destinos de sua sociedade (seja ela qual for, no tempo 
e no espaço). Logo, política diz respeito à experiência social e nos remete a pelo 
menos duas dinâmicas de participação – mandar e obedecer -, que indicam como o 
poder é organizado em cada sociedade (BOMENY et al, 2016. p. 417). 

 

Num primeiro nível, os autores parecem conceber a política, uma vez mais, numa 

perspectiva estritamente weberiana. Mas na verdade, prevalece na abordagem, algo já 

identificado no manual anteriormente citado, o ecletismo teórico. Já vimos em capítulo anterior 

que, se é possível identificar, com certo grau de certeza, a presença de um traço mais geral que 

atravessa toda a narrativa empregada na abordagem do tema “política” nos manuais didáticos 

de Sociologia, é aquele que tende a caracterizar o seu estudo a partir do recurso aos conceitos11 

que a ela vão sendo associados. Neste nível de abordagem, destaca-se o conceito de poder. Uma 

vez que a compreensão da política se encontra imbricada a um conjunto de ideias e conceitos, 

                                                           
11 Neste quesito, cabe afirmar que, embora o operador metodológico do livro empregado pelos autores do manual 
didático seja o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, o objetivo dos autores é condicionar à interpretação 
do filme aos conceitos das Ciências Sociais. O que se propõe é que os alunos sejam capazes de conectar, associar, 
relacionar aspectos retratados nas cenas aos conceitos sociológicos. O mesmo ocorre com relação aos recursos de 
mediação didático-pedagógicos utilizados pelos autores. Nesse aspecto, os estudantes devem associar as imagens 
aos conceitos. 
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o conceito de poder é central na abordagem das autoras. Na perspectiva por elas assumida, a 

“Ciência Política estuda o saber relacionado ao poder que indivíduos ou grupos exercem sobre 

outros indivíduos ou outros grupos” (BOMENY et al, 2016, p. 54). Ademais, “a Ciência Política 

se interessa pelo estudo do exercício do poder em suas variadas formas de manifestação e 

também em entender o movimento da sociedade para fazer valer sua vontade diante do Estado” 

(BOMENY et al, 2016, p. 55). A primeira definição de poder apresentada no manual é de tipo 

weberiana, isto é, diz respeito à capacidade de uma pessoa ou um grupo de pessoas de impor 

sua vontade a outras. Mas diferentes definições são apresentadas ao longo dos capítulos, com o 

recurso a diferentes referências analíticas. 

 Com relação à política, as autoras asseguram que o termo “diz respeito ao ato de 

governar, de exercer poder, de conquistar, e também de participar, concordar, resistir ou lutar”. 

Mais uma vez, se faz referência ao aspecto dual da política já ressaltado em Sociologia Hoje. 

São “gestos, decisões, movimentos dirigidos para o exercício do poder” (BOMENY et al, 2016, 

p. 55).  

Quanto à filiação teórica da concepção de política presente no manual, a mera 

articulação entre os conceitos de política e poder – uma operação metodológica bastante 

presente no manual didático analisado – não nos autoriza a dizer que a concepção de política 

ali em destaque é de tipo weberiana. Ela até o é, mas não somente. Afinal, outros autores 

também fizeram tal articulação, de perspectivas diferentes e distantes no tempo e no espaço. 

Me refiro, por exemplo, a autores como Maquiavel e os contratualistas de modo geral, a teóricos 

como Karl Marx e Norberto Bobbio e filósofos como Michel Foucault. Talvez pela ênfase que 

esses autores atribuíram, cada um à sua maneira, ao estudo do funcionamento do poder na 

sociedade, e sua relação com o conceito de política, eles figurem no manual didático como as 

principais referências analíticas utilizadas pelas autoras no tratamento do tema.  

 Outra questão: entender como se estabelece o mando, a obediência e a transgressão são 

pontos relevantes para se compreender a política. Essas indagações servem de ponto de partida 

para o convite aos teóricos. Para responder à questão da obediência, os autores lançam mão de 

Max Weber; para pensarem o tema da ruptura, da transgressão, da transformação social 

introduzem Karl Marx; para pensarem a dimensão coercitiva, vigilante, punitiva e repressora 

do poder, recuperam o discurso de Michel Foucault. Foucault também é invocado para tratar o 

tema da resistência.  A concepção de política, portanto, é mais uma vez híbrida do ponto de 

vista teórico. Ela é weberiana. Mas também é marxista e foucauldiana. Ela não é tão somente 

institucionalista, na medida em que não pretende apenas dar conta do estudo das formas de 

funcionamento do Estado e de suas instituições, mas também prioriza a análise sobre as formas 
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de resistência, de luta, de mobilização política das massas populares, dos movimentos sociais e 

as formas pelas quais suas demandas chegam ao Estado.  

No manual Sociologia para Jovens do século XXI, nova significação para a política é 

construída a partir do recurso predominante ao economicismo marxiano como ponto de partida 

para a construção dos sentidos sobre a política. O enunciado “Trabalho, Política e Sociedade” 

estampa o título da unidade 2 do referido texto. Este enunciado encerra a construção de um 

sentido: condiciona a compreensão da política à esfera econômica e social. Na perspectiva 

sublinhada pelos autores, não há como compreender a política sem identificar na história seu 

princípio motor: a luta de classes. No fundo, é um economicismo poderoso que acompanha a 

linguagem, a construção dos enunciados, temas e conceitos mobilizados na construção das 

concepções de política. A política per se, fora de sua articulação a esses conceitos, não possuiria 

nenhum sentido. O conjunto de elementos abaixo formam o corpo de um enunciado que abre a 

unidade citada.  

 

Figura 12 - “Tudo que é sólido se desmancha no ar”: capitalismo e 
barbárie 

 

Fonte: Oliveira & Costa  (2016, p. 119) 

A referência à sentença marxiana “tudo que é sólido se desmancha no ar” é uma 

referência direta a outro texto, O Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, por Karl 

Marx e Friedrich Engels. Há aqui, mais uma vez, a expressão daquilo que Maingueneau (2008, 

p. 31) denominou heterogeneidade mostrada. O enunciado, em seu sentido original, era uma 

referência à desconstrução mais geral dos laços sociais tradicionais e das antigas estruturas de 

poder possíveis graças à ascensão da burguesia à condição de classe social hegemônica no 

campo político/econômico da Europa do século XIX. No subtítulo do manual onde se lê  
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exemplo vitorioso do 

desenvolvimento social e 

econômico 
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pendurados em uma viga 

de aço durante o horário 

de almoço, no alto – 69º 

andar – do futuro Rock 

Feller Center (um dos 

prédios a ser chamado, na 

época de aranha céus. 
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“capitalismo e barbárie” se articula esse modo de produção à barbárie (termo que 

historicamente tem sido empregado para designar toda forma de antítese à civilização). A 

barbárie do capitalismo se expressa, a priori, na medida em que “o desenvolvimento do 

capitalismo” submete à classe operária a condições de extremo perigo - os trabalhadores da 

construção civil pendurados em uma viga de aço durante o horário de almoço, no alto do 69º 

andar.  

Mas há algo de metafórico inerente a essa noção de perigo. São os operários, os sujeitos 

históricos responsáveis pela construção material da sociedade (o futuro Rockfeller Center – 

símbolo de progresso técnico e associado ao desenvolvimento do capitalismo, é uma construção 

da classe operária). É ela que constrói o futuro, e, paradoxalmente, é posta em condições 

insalubres de sobrevivência. Está mesmo ameaçada em sua existência física, na medida em que 

está suspensa nos arranhas céus, prestes a cair. O sujeito da ação política deve com ele ser 

identificado, como um ator social em perigo, que precisa ser resgatado (do senso comum), em 

prol da mudança social que se delineia na crítica ao modelo capitalista de sociedade 12, à 

ideologia neoliberal e, por extensão, na reflexão acerca das possibilidades concretas senão de 

uma revolução socialista, no sentido clássico desse termo, ao menos na revisão desse projeto 

político a partir de um novo agente em construção: os jovens do século XXI (subjetivação 

política declarada e manifesta) 

A política, portanto, deve ser corretamente significada como prática social a ser 

empreendida por um sujeito histórico em construção (os jovens do século XXI), contra um 

inimigo comum (o neoliberalismo, o capitalismo, e os valores e representações sociais que lhe 

são adjacentes), a partir de um projeto político que ainda pode contribuir na redução das 

desigualdade sociais (socialismo). Essa é a mensagem que os operários da tela de Pellizza, já 

analisada com maiores detalhes em capítulo anterior, os autores do livro didático, o passado, as 

referências analíticas, as imagens e demais formas de enunciados pretendem oferecer aos 

destinatários. O livro didático, segundo seus autores é um meio; é, portanto, um canal para a 

circulação desse discurso que é construído na mediação de personagens, tempos, lugares e 

                                                           
12 A crítica sugestiva ao capitalismo também é perceptível no conjunto dos enunciados a seguir: “competição 

capitalista e barbárie humana”, “capitalismo e barbárie”, “o mercado exclui como o gás carbônico polui”, 
“competir sempre para criar a barbárie”, “cidadania, capitalismo e exclusão”. Há aqui, em temos laclauianos, a 
delimitação clara do inimigo político: o neoliberalismo e os valores que lhes são adjacentes. Por outro lado, os 
autores revelam sua posição política na medida em que valoram positivamente o socialismo como “alternativa ao 

capitalismo”, ao construírem enunciados como: “movimentos sociais e revolução socialista”, “cidadania, 

socialismo e minorias”, “um outro mundo é possível”, “ética e participação política contra a barbárie”, “sobreviver, 

indignar-se  e construir nossas utopias contra a barbárie”, ao representarem figuras como Che Guevara como 
“importante teórico e militante revolucionário marxista do século XX” (OLIVEIRA & COSTA, 2007; 2013; 
2017).  
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ideias que se coadunam na construção de sentidos polifônicos. O objetivo formativo pretendido, 

logo, se encontra em plena conformidade com a concepção de política que baliza a construção 

dos enunciados e é por eles reificada. Esse objetivo formativo, pois, nada mais é senão a 

interpelação das juventudes como os atores históricos responsáveis pela mudança social13. 

Gostaríamos de sintetizar o conjunto de nossas observações realizadas neste capítulo, a 

partir de uma representação gráfica: 

    

O INTERDISCURSO E A CONSTRUÇÃO DAS CONCEPÇÕES DE POLÍTICA 

 

    

       

        

  

  

         

   

                                         

    

                        

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o esquema acima, as concepções de política são produzidas na 

intersecção de três discursos: sociológico, histórico e filosófico. Nossa análise considera que a 

forma como os enunciatários recorrem ao discurso filosófico e histórico na construção dos 

enunciados sobre política assume um nível de profundidade que acaba por colocar o discurso 

                                                           
13 Em várias ocasiões, os autores mobilizam, como já foi possível demonstrar em capítulos anteriores, fotografias 
em que os jovens figuram como agentes centrais de atos políticos na esfera pública. As juventudes estão presentes 
nos motins de 1968, na França, na ocupação das escolas realizadas em diversos cantos do país no ano de 2015, no 
movimento “caras pintadas” na década de 1990, em que as “massas” foram às ruas exigir o impeachemant do então 
Presidente da República Fernando Color. Os jovens são, pois, representados como agentes históricos da mudança 
social, atores políticos presentes em momentos históricos da transformação social. Ver a esse respeito a seção 2 
do capítulo III desta dissertação. 
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sociológico numa posição secundária. Ao conferirem, por exemplo, primazia à história das 

formas de Estado, dos regimes políticos, das formas de participação política, etc.., ou ainda por 

priorizarem o ensino dos conceitos associados à política, os enunciatários terminam por 

condicionar o discurso sociológico sobre política aos discursos histórico e filosófico que 

assumem, por sua vez, uma posição hegemônica nas páginas dos manuais didáticos de 

Sociologia. Por outro lado, não há nenhuma ilegitimidade em se proceder dessa forma, pois 

todo discurso emerge em e de um interdiscurso. Ele nunca é começo absoluto ou inteiramente 

original. Está, pois, articulado num nó em uma rede de remissões a outros textos, autores, 

épocas, escolas de pensamento, etc, 

Não obstante, esses discursos auxiliares parecem cumprir funções enunciativas que 

estão em plena conformidade com os objetivos pretendidos pelo discurso dos manuais didáticos 

de Sociologia, em especial, a construção de uma determinada forma de subjetividade política. 

A esse respeito, cabe, mais uma vez, ponderar que o discurso histórico, por exemplo, cumpre 

não apenas a função de articular a experiência do presente ao passado, condicionando, por 

extensão, a compreensão do fenômeno político a um movimento e um olhar do sujeito para trás, 

mas concorre, conforme já defendemos em parágrafos anteriores, para a construção social da 

memória (fatos históricos) e para a produção do próprio sujeito histórico, na medida em que a 

história é, via de regra, representada nos manuais didáticos como história linear, processo 

histórico no qual deve se identificar o sujeito e sua própria biografia. Ao discurso filosófico, 

por sua vez, cabe não apenas o papel primordial de dar vida aos conceitos, mas o de interpelar 

o destinatário do discurso no sentido de reforçar, uma vez mais, a hegemonia do discurso 

filosófico europeu, a despeito de outras epistemologias que são escandalosamente excluídas dos 

textos didáticos, a exemplo das filosofias africana, asiática e latino-americana. Nesta direção, 

nossa pesquisa concorda com o que já foi postulado por Maçaira (2017), ao defender que os 

manuais didáticos de Sociologia brasileiros apresentam fortes traços do referencial teórico 

eurocêntrico. 

Finalmente, com relação às concepções de política (re)produzidas pelo(s) discursos(s) 

nos manuais escolares de Sociologia, essa pesquisa demonstrou que essas concepções são 

híbridas e plurais. Esse hibridismo decorre de um efeito direto imposto pelo interdiscurso14. 

                                                           
14 Aqui é preciso ressaltar que a expressão do interdiscurso no LD de Sociologia não aparece apenas no caso da 
heterogeneidade mostrada, isto é, no conjunto de citações diretas a outros textos, outros autores e suas respectivas 
correntes teóricas. Em várias passagens, para além da superfície do texto, numa espécie de silêncio estratégico, os 
autores estão fazendo referência a conceitos, temas e questões metodológicas que em sua origem remetem para 
outros campos disciplinares (não apenas a História e a Filosofia, mas também da Psicologia, na Economia, da 
Geografia, etc), outros autores, outros textos, outros lugares de fabricação do sentido. Para Maingueneau (2008, 
p. 31), trata-se do primado do interdiscurso que assume a forma de uma “heterogeneidade constitutiva”. Tal forma 
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Dito de outro modo, política, na perspectiva do discurso histórico, remete a um processo em 

que sujeitos, partidos, ideologias disputam o poder. Diria respeito à momentos, fatos históricos, 

revoluções. Da perspectiva do discurso filosófico, a política é, a princípio, um conceito. Um 

conceito construído na mediação de tantos outros conceitos. Mas é também prática social, luta, 

jogo, disputa, prática a ser empreendida, preferencialmente, por um ator coletivo. A política é 

plural, na medida em que seu significado não está dado, de imediato, ou preso a uma única 

premissa teórica. Concluímos, portanto, que não é possível sustentar que os discursos que 

circulam nas páginas dos livros didáticos, pelo menos no caso dos livros de Sociologia, 

promovem algum tipo de doutrinação ideológica. Pelo contrário, o que tais discursos têm 

percorrido é a produção de um tipo de subjetividade política que esteja em conformidade com 

a democracia. 

  

 

 

 

 

                                                           
de heterogeneidade “não deixa marcas visíveis: as palavras, os enunciados de outrem estão tão intimamente ligados 

ao texto que elas não podem ser apreendidas por uma abordagem linguística stricto sensu”. Trata-se, pois, de uma 
forma de heterogeneidade que “amarra, em uma relação inextricável, o Mesmo do discurso e seu Outro’’. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa concluiu que há uma forte relação entre o discurso da Sociologia escolar 

e a produção de formas de subjetividade política. Os jovens do século XXI são classificados 

como os sujeitos responsáveis pela transformação da sociedade. São sujeitos que devem se 

identificar com a parcela dos sem parcela (para retomarmos Rancière), com outra forma 

clássica de subjetividade política (o povo), e, ao lado dele, se afirmar como sujeito político. 

Conforme ficou demonstrado, não é apenas um discurso que, ao interpelar os sujeitos, pretende 

definir para eles um lugar no mundo simbólico, mas uma pluralidade deles. Os discursos 

histórico e filosófico são esses discursos outros que se somam ao discurso sociológico neste 

projeto mais amplo de produção de uma forma particular de subjetividade. São esses mesmos 

discursos que deslocam, respectivamente, o significado da política para o passado, para os 

conceitos/teorias e para a prática social coletiva. O processo de subjetivação política se expressa 

em três registros: (a) o resgate do sujeito das garras do senso comum, compreendido aqui, como 

adversário político do discurso sociológico, significado, por sua vez, como um discurso superior 

que almeja à hegemonia; (b) o fomento, mediante o domínio de certas capacidades de leitura, 

da identificação dos problemas sociais e da proposição de alternativas para sua solução; (c) a 

articulação, num gesto eminentemente político, do Eu do aluno ao corpo de totalidades 

orgânicas; a comunidade, a sociedade, a história.  

 Se observarmos bem, o recurso à história da política parece se inserir numa 

problemática geral da desnaturalização do senso comum. Mostrando, por exemplo, que tudo é 

histórico, inclusive os processos políticos, os enunciatários parecem fazer eco aos documentos 

curriculares oficiais quando fixam a necessidade de se efetivar o estranhamento e a 

desnaturalização da experiência social mediante o diálogo com a História. O mesmo poderia 

ser dito com relação a predominância das teorias e conceitos como principais ferramentas 

metodológicas empregadas no tratamento conferido ao tema da política. Eles seriam 

responsáveis por iniciar os alunos na linguagem das Ciências Sociais, passo fundamental, na 

perspectiva sublinhada pelos enunciatários, para se romper com as barreiras do senso comum 

na direção da imaginação sociológica. Com relação a esse último aspecto, vimos como as 

próprias OCNs orientam o ensino nesta direção. Com relação à articulação do Eu do aluno à 

sociedade, o discurso histórico concorre, de sua parte, para construir uma espécie de memória 

política do destinatário, convertendo-o em sujeito histórico que deve ser inscrito num 

determinado processo. 
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Por outro lado, esse processo de subjetivação política não é um efeito pretendido pelos 

enunciatários, ou pelo menos, não devemos atribuir a eles a origem dessa enunciação. É a 

própria República, a democracia e a cidadania per se que compõem essa espécie de topografia 

do discurso. Dito de outra maneira, são elas as verdadeiras enunciadoras genéricas destes 

discursos que, ao circularem nos documentos normativos, na escrita dos enunciatários, nas 

páginas dos manuais, na forma de enunciados diversos, interpelam os sujeitos no sentido de 

atribuir para eles uma determinada forma de identidade, direcionando sua subjetividade nesta e 

não noutra direção. Com efeito, o discurso da Sociologia escolar parece assumir uma 

importância vital para a integração do sujeito à sociedade, à história. 

É nessa efetiva integração que repousaria a eficácia possível desse processo de 

interpelação. Aqui, os próprios autores dos manuais, bem como os manuais em si, são 

instrumentos, são canais para a circulação do discurso. Interpelados pela democracia e pela 

cidadania não são apenas os destinatários, mas também os enunciatários do discurso, na medida 

em que seu dizer não é totalmente seu. Seu dizer, conforme tentamos demonstrar no capítulo II 

desta dissertação, é fortemente regulado, controlado. Entretanto, ao defendermos isso, não 

queremos dizer que os autores dos manuais escolares não possuem certa agência na produção 

dos textos, mas apenas queremos chamar a atenção para o fato de que seu dizer está submetido 

as comunidades discursivas que, se por um lado os submetem a determinados critérios de 

avaliação, por outro, confere valor simbólico às coleções e aos autores. 

Conforme ficou demonstrado, os autores dos manuais escolares são, a um só tempo, 

sujeitos do discurso e sujeitos ao discurso. E o mesmo pode ser dito com relação ao professor 

de Sociologia, imaginado, via de regra, como um sujeito dotado de competência discursiva para 

enunciar, e, portanto, como um membro da comunidade responsável pela gestão/controle do 

texto didático, embora a posição do professor seja, até certo ponto, a de alguém que está 

dentro/fora desta comunidade, na medida em que ela/ele só pode escolher a partir das 

possibilidades que lhes são dadas. Até onde nos foi possível remontar as origens da enunciação 

dos discursos dos manuais didáticos, não há dúvida de que tais discursos são polifônicos. 

Articulam-se campos disciplinares (história, filosofia e outros), lugares epistemológicos 

(notadamente a Europa é esse lugar predominante, na medida em que as referências analíticas 

utilizadas pelos enunciatários remetem para esse lugar de origem, a despeito de outros), 

concepções pedagógicas (notadamente as pedagogias críticas). 

Concluímos que a comunidade discursiva responsável pela produção dos manuais 

escolares, bem como pela política de avaliação de seus conteúdos se concentra nas regiões Sul 

e Sudeste, embora nos últimos anos tenha havido um esforço notório de se integrar à 
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composição da equipe de avaliação dos manuais, sujeitos e instituições das regiões Norte e 

Nordeste. Apesar disso, tal presença ainda é bastante tímida. Ademais, com relação ao processo 

de produção/escrita de obras didáticas, não resta dúvida de que há uma exclusão gritante dessas 

regiões desse processo. A nosso ver, será preciso rever tal forma de conceber o processo de 

produção e avaliação dos manuais escolares, com o intuito de tornar a comunidade de 

professores e pesquisadores dessas regiões silenciadas, também, sujeitos do discurso, e não 

apenas sujeitos ao discurso, isto é, destinatários prescritos de uma polifonia discursiva gestada 

em outros espaços políticos/acadêmicos. Aqui, essa observação não deve ser confundida com 

um certo regionalismo de fundo, uma vez que as regiões Norte e Nordeste, assim como 

quaisquer outras, são criações discursivas, espaços imaginados e construídos na discursividade 

do social, conforme lembrava Durval Muniz de Albuquerque em A invenção do Nordeste, mas 

de fazer justiça a toda uma polifonia de vozes que, deste 2012, tem sido silenciada. Temos que 

levar em conta que as instituições de pesquisa dessas regiões também estão produzindo 

conhecimento acerca do ensino da Sociologia e, por extensão, viabilizar a esses sujeitos a 

possibilidade de participarem do processo de construção dos seus próprios materiais didáticos. 

Nessa direção, o Colégio Pedro II talvez seja um exemplo a ser seguido por outras instituições 

de ensino. 

Outro aspecto que gostaríamos de chamar atenção diz respeito a relação entre uma de 

nossas conclusões e um movimento mais geral, de viés conservador, que tem realizado a alguns 

anos, severas críticas ao conteúdo dos manuais escolares. Vimos como as concepções de 

política são marcadas por um ecletismo teórico de fundo. Como os autores mobilizam uma 

pluralidade de concepções teóricas para construir os enunciados sobre a política. Nesta direção, 

nosso trabalho tem algo a comunicar aos simpatizantes da Escola Sem Partido, movimento que 

tem realizado severas críticas aos manuais didáticos das disciplinas ditas humanas. Em nosso 

caso, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que tal crítica é não apenas injustificável, mas 

não encontra fundamentos no campo empírico. Com relação aos manuais escolares de 

Sociologia analisados, não há de se falar em doutrinação ideológica (comunista, marxista, 

petista), conforme asseguram os partidários de tais movimentos. Tal crítica não apenas é 

infrutífera, por colocar em questão a relevância dos manuais didáticos na formação dos jovens 

estudantes, como é insustentável do ponto de vista científico. Ademais, conforme pudemos 

verificar, o tipo de subjetividade política almejada pelos discursos dos manuais didáticos que 

interpelam os destinatários deve concorrer para o fortalecimento da própria democracia, na 

medida em que é ela mesma, que se impõem como enunciador genérico de tais discursos. Os 



161 

 

discursos que circulam nas páginas dos manuais escolares desta pesquisa não são inimigos da 

democracia, mas antes concorrem para seu aperfeiçoamento. 

Não obstante, se a Sociologia escolar deve concorrer para a produção de formas de 

subjetividade política que sejam compatíveis com a ordem democrática e com o espírito 

republicano, verificamos que com relação ao LD de Sociologia, os procedimentos 

metodológicos empregados no tratamento conferido ao tema da política parecem se estabelecer 

senão como um obstáculo da eficácia discursiva, ao menos como um problema que merece no 

mínimo uma reflexão. O ensino das Ciências Sociais/Sociologia concentrado no domínio da 

linguagem da ciência social não garante, pelo menos não automaticamente, que as formas de 

subjetividade política sejam produzidas. Com efeito, a compreensão dos conceitos sociológicos, 

por exemplo, é uma escolha metodológica que está muito mais próxima de conferir ao processo 

de ensino/aprendizagem da Sociologia um caráter enciclopédico do que, de fato, viabilizar os 

caminhos necessários à construção de uma sociedade mais justa. Dito de outro modo, há uma 

questão complexa a ser tratada por pesquisas posteriores, que se refere, num primeiro registro, 

às formas como os professores e alunos (re) significam esses discursos que circulam nas páginas 

dos manuais escolares. Com efeito, são esses sujeitos que poderão (ou não) confirmar a hipótese 

aqui brevemente levantada.  

O período analisado nesta pesquisa, é, por fim, bastante emblemático. Se ainda nos idos 

de 2012, o momento era de entusiasmo e euforia com a recente (re)integração da Sociologia ao 

currículo da escola de nível médio, bem como com a presença inédita da Sociologia na política 

pública de distribuição de livros didáticos, agora o momento é de preocupação. Novamente a 

presença da Sociologia neste nível de ensino está concretamente ameaçada. A nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) já levantou a possibilidade real dessa disciplina situar 

apenas como opcional nas escolas. Não se sabe, de fato, o que o futuro recente reserva para essa 

disciplina na escola de nível médio. Mas já se sabe que será preciso um esforço político 

incomensurável para que ela possa voltar a gozar de relativa segurança. Tal cenário de 

incertezas poderá, ainda, ter implicações diretas no processo de produção de obras didáticas 

dessa disciplina. Afinal, já se sabe, conforme análise de Oliveira (2013), que a maior ou menor 

produção desses manuais obedece, pelo menos em parte, à presença (ou não) da disciplina 

sociológica no rol das disciplinas que integram o currículo das escolas. Quanto a isso, teremos 

que esperar. Mas não é forçoso imaginar que, num mercado milionário como este, as editoras 

estejam bastante atentas ao que se discute em relação à versão final da BNCC e às 

consequências que ela acarretará não apenas com relação ao futuro da Sociologia escolar, mas 

de outras disciplinas, a exemplo da Filosofia e da História. Com efeito, há um aspecto 
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mercadológico da obra didática que não pode ser desconsiderada pela análise. Os manuais 

escolares não são apenas objetos complexos, produtos e canais para circulação de discursos de 

gêneros variados, mas antes de tudo, são mercadorias valiosíssimas para o mercado editorial 

brasileiro. 

Finalmente, é desejo do autor desse trabalho, que essa pesquisa possa, de algum modo, 

fornecer aos professores de Sociologia da Educação Básica, subsídios teóricos e metodológicos 

capazes de fomentar uma leitura mais profícua dos manuais didáticos dessa disciplina. 

Acreditamos que a metodologia da análise do discurso é um caminho possível. Se adaptada às 

preocupações dos professores, no âmbito de sua prática docente, ela certamente o auxiliará a 

ler de forma mais profunda os discursos que circulam nas páginas desses livros. Se nossa 

pesquisa conseguir, ao menos parcialmente, despertar no professor a necessidade de uma 

avaliação mais profunda acerca do LD, então nossos esforços terão sido recompensados. É 

preciso, pois, ressaltar, uma vez mais, a necessidade de conceber os manuais escolares como 

objetos complexos que merecem um olhar aguçado para os detalhes, para as margens, para o 

sistema de remissões e relações em que ele possa estar inserido. É preciso, por fim, refazer o 

caminho da leitura apressada, da conversão automática do manual em currículo per se, e, por 

outro lado, é preciso rever posturas radicais que apostam no descarte total do manual como 

possibilidade de auxílio à prática docente. Com relação a este último ponto, o bom senso 

também deve ser aguçado. A prática docente será tão mais eficaz quanto maior for sua 

capacidade de ler o sistema educativo, e os objetos que nele circulam, dentre os quais se destaca 

o livro didático, como fenômenos complexos que precisam ser lidos e interpretados com o 

devido rigor teórico/metodológico além de responsabilidade ética, profissional e política. 
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ANEXOS 

 

Quadro 1. Coleções didáticas de Sociologia adquiridas pelo Ministério da Educação no PNLD 20121 

Editora  Título do 
manual 

Tiragem Valor unitário 
L= Livro do 
aluno 
M = Manual do 
professor 

Valores totais 
referentes à 
aquisição  

Editora do Brasil SA Tempos 
modernos, tempos 
de Sociologia 

1.147.457 L=10,91 
M= 13,27 

L= 12.338.577,22 
M= 219.154,05 

Saraiva SA Livreiros 
Editores 

Sociologia para o 
ensino médio 

2.687.033 L= 5,70 
M= 7,71 

L= 15.108.009,60 
M= 281.453,55 

Fonte: Brasil (2018) Adaptado pelo autor 

 

Quadro 2. Coleções didáticas de Sociologia adquiridas pelo Ministério da Educação no PNLD 2015 

Fonte: Brasil (2018) Adaptado pelo autor 

                                                           
1  Disponível em <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos>  
acesso em 10 de junho de 2018. 
 A tiragem mencionada é o resultado da soma de L = Livro do aluno e M = Manual do professor. 

Editora Título do manual Tiragem Valor unitário 
L = Livro do aluno 
M= Manual do 
professor 
 

Valores totais 
referentes à 

aquisição  

 Scipicione Sociologia 917.432 L= 8,39 
M = 10,27 

L= 7.586.439,36 
M= 135.646,16 

Saraiva Sociologia para o 
ensino médio 

1.250.718 L=9,49 
M=11,87 

L=11.697.127,26 
M=215.369,28 

Moderna Sociologia em 
movimento 

2.420.496 L= 9,89 
M= 12,55 

L= 23.614.847,50 
M= 410.962,30 

Imperial Novo 
Milênio 

Sociologia para 
jovens do século 
XXI 

259.107 L= 11,41 
M= 14,04 

L= 2.912.185,71 
M= 54.419,04 

Editora do 
Brasil 

Tempos modernos, 
tempos de 
Sociologia 

1.043.676 L= 12,05 
M= 15,42 

L=12.403.161,40 
M=221.554.56 

Ática Sociologia Hoje 1.662.645 L= 7,96 
M= 10,18 

L= 13.052.091,60 
M= 233.478,30 


