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O objetivo deste trabalho é compreender qual ou quais as concepções dos autores das editoras 

Macmillan e Positivo sobre o papel do livro didático no ensino de língua estrangeiras; a tarefa 

do aluno, enquanto aluno ideal; e o papel do professor ideal. A pesquisa toma como corpus de 

arquivo dois manuais voltados para professores de língua inglesa, sendo o primeiro produzido 

pela editora Positivo e o segundo produzido pela editora Macmillan. Fizemos o recorte do modo 

como o livro didático, o sujeito-aluno e o sujeito-professor são representados em ambos os 

manuais. Para análise dos recortes supracitados, tomamos como pressupostos teóricos-

metodólogicos a Análise de Discurso Francesa (AD), mais especificamente os conceitos de: 

formação discursiva, formação ideológica, formações imaginárias e sujeito, acrescendo 

discussões acerca das práticas neoliberais de ensino (Dardot, 2016) e a concepção de língua no 

ensino de língua inglesa (Revuz, 1998). Os resultados mostram o livro didático como a 

materialização do saber, um objeto empírico capaz de atender a todas as necessidades de 

professores e alunos. Quanto ao professor, este é apresentado, em ambos os manuais, como o 

professor ideal, que deve atender a todas as necessidades de seus alunos, “gerenciando” suas 

aulas com qualidade e motivação. Em sua relação com o livro didático, o professor é 

considerado usuário e consumidor. Tanto o gerenciamento, quanto o ser usuário e consumidor, 

posicionam o sujeito-professor em um modelo de educação neoliberal, que vende o 

conhecimento para a sociedade sendo, ao mesmo tempo, instrumento dela. O aluno, tido como 

ideal pelos manuais, é consciente do que quer, motivado, autônomo e está sempre em busca do 

sucesso, por isso busca um ensino de qualidade, que atenda suas necessidades. O aluno é um 

consumidor. Alguém que compra o ensino que julga melhor, porque possui essa capacidade de 

escolha. Tais concepções vão de encontro ao modo como concebemos o sujeito, pelo viés da 

psicanálise e ao modo como concebemos a língua, o ensino de língua estrangeira e o material 

didático. O dizer dos manuais ancora-se nas perspectivas cognitivistas, no modo como 

concebem o sujeito-professor e o sujeito-aluno e compreendem a educação enquanto prática de 

mercado, na qual professor, aluno e livro didático estão inseridos.  
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