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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Sociologia 

 

Caros Professores, 

 

Em 2011 teremos a oportunidade de escolher os títulos de Sociologia para o Programa do Livro Didático que 

poderá auxiliar o nosso trabalho junto aos alunos do Ensino Médio, no ano de 2012. 

 A distribuição de livros didáticos de Sociologia para alunos e professores representa a afirmação dessa disciplina 

no currículo do Ensino Médio. Nesse contexto, em que a Sociologia recentemente passa a ter lugar entre as disciplinas 

obrigatórias do ensino médio, essa escolha acaba se tornando mais um passo para a qualificação dessa ciência como uma 

disciplina que auxilia na formação dos jovens e contribui para a efetivação da cidadania em nosso país.   

  Para auxiliá-los nessa escolha tão importante registramos aqui alguns pontos, que merecem ser considerados 

neste momento:  

Um primeiro ponto fundamental que merece ser observado é a presença contextualizada de gráficos e tabelas, 

que permitam o acesso e comparação de dados relativos aos temas abordados. Outro ponto importante a ser notado diz 

respeito às imagens. Não devemos esquecer que elas são elementos de análise. Dessa forma, elas devem ter boa 

qualidade e não enfatizar estereótipos. Também é relevante observar a indicação de livros e filmes que apresentem o 

intuito de aprofundar o entendimento dos temas propostos.  

Esses elementos aqui destacados para uma observação podem, na medida em que eles são tocados, promover o 

estranhamento e a desnaturalização em relação a fatos e eventos humanos. O estranhamento e a desnaturalização são 

atitudes centrais no ensino de Sociologia, por isso, é importante que o livro escolhido seja mais um instrumento para essa 

atitude.  

O exemplo tomado por Durkheim – o suicídio – pode servir para se compreender esse processo de 

estranhamento realizado pela ciência em relação aos fatos que, à primeira vista, não têm nem precisam 

de nenhuma explicação mais profunda. A partir de estudos estatísticos - tabelas de séries históricas da 

ocorrência do fenômeno em vários países e períodos determinados - Durkheim conclui que, quando se 

observa o suicídio na sua regularidade e periodicidade, percebe-se que as suas causas estão fora do 

indivíduo, constituindo um fato social tal como o autor define: exterior, anterior, coercitivo aos 

indivíduos. Estranhar o fenômeno “suicídio” significa, então, tomá-lo não como fato corriqueiro, perdido 

nas páginas policiais dos jornais ou boletins de ocorrência de delegacias, e sim como um objeto de 

estudo da Sociologia; e procurar as causas externas ao indivíduo, mas que têm decisiva influência sobre 

esse, constitui um fenômeno social, com regularidade, periodicidade e, nos limites de uma teoria 

sociológica, uma função específica em relação ao todo social. (MEC, Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio. 2006 p. 107) 

 

 Atentem também para a linguagem que deve ser acessível para o melhor entendimento dos conceitos 

sociológicos.  

Cabe ainda lembrar que ao final de cada ano letivo do Ensino Médio os alunos não terão a necessidade de 

devolver o livro, por isso, entendemos que essa escolha engendra uma responsabilidade a mais, pois em poder dos alunos, 

dos seus familiares e amigos, o livro poderá contribuir para divulgar e esclarecer a comunidade sobre a Sociologia.  
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Essas observações mais atentas devem ser compartilhadas e estendidas aos professores que ministram aulas de 

Sociologia na EJA, pois nessa modalidade de ensino merece os mesmos cuidados quando se trata da abordagem 

sociológica.  

Esperamos, dessa forma, ter contribuído para a sua escolha e que ela seja a mais feliz possível. 

 

Bom trabalho! 

 

Equipe Técnica de Sociologia  

CENP/SEE-SP 


