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RESUMO 
 
 
A presente dissertação tem como objeto de estudo o livro didático, no contexto das 
políticas públicas educacionais. A base documental central é a Lei 9.394/96, de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Programa Nacional do Livro Didático 
(Ensino Fundamental - anos iniciais) e o Edital Nacional que estabelece os critérios 
de escolha do livro didático. Outras fontes de pesquisa foram consultadas, como 
referências bibliográficas e análise do contexto histórico e político, no qual se 
inserem as políticas educacionais pós LDB 9394/96. A pesquisa do tema teve como 
pressupostos teóricos: o conceito de hegemonia em Gramsci; a discussão sobre a 
Educação a partir de aspectos econômicos, sociais e culturais apontados pelos 
autores Apple, Ferreira, Frigotto, Gentili, Ianni, Moraes e Saviani; a empiria que 
motivou a pesquisa foi o processo de escolha do livro didático do ponto de vista do 
professor, e do ponto de vista do sistema administrativo. A partir do problema: quais 
as tendências das políticas educacionais que se articulam no processo de escolha 
do livro didático no contexto pós LDB/96?, os objetivos foram assim formulados: 
examinar as políticas públicas educacionais na Educação Básica – Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais na Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, compreender as políticas do livro didático e identificar as tendências das 
políticas públicas educacionais no processo de escolha do livro didático. Para 
responder a esses objetivos, os capítulos foram formulados, para atendê-los. 
Primeiramente, apresento as ―Questões Metodológicas que perpassam esta 
reflexão‖, que propôs considerações pertinentes ao conceito de hegemonia proposto 
por Gramsci como base de sustentação teórica para refletir especificamente sobre 
as políticas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no contexto da política. 
O segundo capítulo é sobre a ―Contextualização da Política Brasileira‖, que destaca 
aspectos em relação ao neoliberalismo e à educação. O capítulo sobre as ―Políticas 
Públicas na Educação Básica‖ apresenta as influências político-econômicas sobre o 
livro didático, bem como as relações existentes com o Banco Mundial, no que se 
refere à educação. O último capítulo aborda as ―Tendências das políticas 
educacionais e  sua relação com a escolha do livro didático‖. As considerações finais 
indicam que o Programa Nacional do Livro Didático tem a intenção de propor LDs de 
qualidade, e a escola, representada pelos profissionais que a compõe, escolhe-os 
dentro dos limites colocados pela legislação. Ao reconhecer as relações de poder 
que cercam a escolha do LD, é importante estabelecer um redirecionamento 
pedagógico e administrativo para que seja possível pensar em uma proposta 
pedagógica que oportunize a reflexão crítica de professor e aluno; a partir destas 
mudanças de atitude, espera-se envolver a comunidade numa postura de 
pensamento crítico voltada para a promoção do homem. 
 
 
Palavras-chave: Educação; Políticas Públicas Educacionais; Livro Didático. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This thesis has as its object of study the textbook in the context of public 
educational policies. The evidence base is central to Law 9.394/96, of 
Directives and Bases of National Education, the National Textbook Program 
(Elementary Education - early years) and the National Invitation establishing 
the criteria to choose the textbook. Other research sources were consulted as 
references and analysis of historical and political context in which to insert the 
educational policies after LDB 9394/96. The research theme was theoretical: 
the concept of hegemony in Gramsci, the discussion on education from 
economic, social and cultural indicated by the authors Apple, Ferreira, Frigotto, 
Gentili, Ianni, Moraes and Saviani; empiricism that led the search process was 
the choice of textbooks from the viewpoint of the teacher, and from the 
standpoint of the administrative system. From the problem: which trends of 
educational policies that are articulated in the process of choosing a textbook 
in the post LDB/96? Goals have been formulated thus: to examine the 
educational policies in Basic Education - Elementary Education - Early Years 
in Law 9.394/96, of Directives and Bases of National Education, understand 
the politics of the textbook and identify trends in educational public policies in 
the process of choosing the textbook. To meet these goals, the chapters have 
been formulated to serve them. First, I present the "Methodological issues that 
underlie this debate," which proposed considerations relevant to the concept of 
hegemony by Gramsci proposed as the basis of theoretical support to reflect 
specifically on the policies of the National Program of Textbooks (NPDB) in the 
context of politics. The second chapter is on the "Contextualization of Brazilian 
politics," which highlights aspects of neoliberalism and education. The chapter 
on "Public Policy in Basic Education" presents the political-economic 
influences on the textbook, as well as existing relationships with the World 
Bank, with regard to education. The final chapter discusses "Trends in 
educational policy and its relation to the choice of textbooks." The final 
considerations indicate that the National Textbook Program intends to propose 
LDs quality, and the school, represented by the professionals who compose it, 
choose them within the limits set by law. By recognizing the power relations 
that surround the choice of LD, it is important to establish a teaching and 
administrative redirection so that you can think of an educational proposal that 
oportunize critical reflection of teacher and student; from these changes in 
attitude, it is expected involve the community in a posture of critical thinking 
focused on the promotion of man 
 
 
Keywords: education, public policy education; textbook. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse da autora pelos livros didáticos surgiu em 2002, a partir da 

experiência como professora em escola municipal do Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, localizada em um bairro de periferia na cidade de Curitiba, onde pela 

primeira vez participou do processo de escolha do Livro Didático (LD), do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD/2003), o que motivou esta pesquisa. 

O PNLD é um Programa do Governo Federal, que tem por objetivo oferecer 

livros didáticos gratuitos aos estudantes das escolas públicas do ensino fundamental 

de todo país, em um período de três anos (ANEXO-1). Os professores e equipe 

pedagógico-administrativa das escolas escolhem o livro a ser adotado por área do 

conhecimento. Esta experiência aconteceu a partir da análise dos livros didáticos, 

durante o horário de permanência1. Preenchia-se uma ficha com questões 

relacionadas aos livros e a entregava para a pedagoga. O livro que foi adotado em 

2002, na escola mencionada foi o mais solicitado nestas fichas pelos professores. 

No ano de 2003, a participação desta pesquisadora nas variadas atividades 

na escola citada, possibilitou perspectivas diferentes do processo de escolha do livro 

didático. Por meio dos encaminhamentos metodológicos, propostos no laboratório 

de informática, foi possível detectar que algumas turmas do ciclo I e II pouco 

utilizavam este recurso didático. 

Desde 1999, as escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) de Curitiba 

estão organizadas em Ciclos de Aprendizagem, nos quais o estudante é 

considerado o foco principal no ambiente escolar. Neste sistema, respeita-se o ritmo 

de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do aluno. A duração de 

                                                 
1
 Semanalmente, o professor com carga horária de 20h, dedica um período de 4 horas fora da sala 

de aula para a realização de estudos, elaboração do planejamento pedagógico e correção de 
avaliações. 
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cada ciclo, a partir da implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos em 2007, 

ficou estruturada da seguinte forma: ciclo I com duração de três anos (1º, 2º e 3º 

anos), ciclo II – dois anos (4º e 5º anos), ciclo III – dois anos (6º e 7º anos) e ciclo IV 

– dois anos (8º e 9º anos). 

A partir de 2006, atuando em uma escola pública localizada em bairro de 

classe média, a pesquisadora evidenciou novas diferenças no processo de escolha, 

relacionado ao PNLD/2007, principalmente por ser considerado, o LD, entre os 

professores e pais, um recurso fundamental na aprendizagem dos estudantes. 

Esta escola mostrava preocupação em relação ao LD, que deveria 

apresentar coerência na organização dos conteúdos sugeridos e, de acordo com a 

sua Proposta Pedagógica e as Diretrizes Curriculares do Município de Curitiba, 

verificar as resenhas dos livros no Guia do Livro Didático (material de apoio enviado 

pelo PNLD). O processo de escolha aconteceu por área do conhecimento, segundo 

análises dos livros, nas permanências, e definição do título adotado em reunião no 

período da noite por professores e equipe pedagógico-administrativa. 

Independente da localização da escola, a pesquisadora entendia que era 

preciso ter um posicionamento crítico em relação ao processo de escolha do LD, 

que consistia em perceber a importância deste recurso pedagógico no processo de 

formação do estudante e do profissional da Educação, ou seja, ir além do contexto 

sócio-político conferido na escola. 

Após participar da escolha do PNLD/2007, agora como Pedagoga na 

Secretaria Municipal da Educação (SME) de Curitiba – Departamento de Ensino 

Fundamental – Gerência Pedagógica, abriu-se para a autora uma nova concepção, 

agora administrativa, no processo da escolha do livro didático. 
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Na SME, acompanhava como ocorria o desfazimento2 dos LDs após o 

término de um PNLD, o processo de escolha sob o olhar administrativo, a 

distribuição e a quantidade dos mesmos, no Ministério da Educação/Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (MEC/FNDE) enviados via correio às escolas, o 

remanejamento3, o Sistema de Controle e Remanejamento de Reserva Técnica 

(SISCORT4) e a sua efetiva utilização na realidade escolar. 

Nesse contexto vivenciado, a autora percebia que o LD precisava ser visto 

como um recurso pedagógico que auxiliava o trabalho do professor na efetivação de 

uma boa aprendizagem, por parte dos estudantes. Assim, observou-se a 

necessidade de professores e equipe pedagógico-administrativa disporem de 

critérios específicos para o processo de escolha, conforme a realidade sócio-político-

econômica-cultural em que a escola estivesse inserida, a fim de possibilitar ao 

docente participar ativamente na avaliação desses livros. 

A pesquisadora verificou que o LD no cenário da educação podia ser 

compreendido por meio do estudo das Políticas Públicas Educacionais do Livro 

Didático, e a sua práxis no ambiente escolar. Dessa práxis, nasceu a questão que se 

pretende investigar nesta pesquisa: quais as tendências das políticas públicas 

educacionais no processo de escolha do livro didático na Educação Básica - Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais? 

Portanto, esta pesquisa analisa as políticas públicas educacionais do livro 

didático no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, da perspectiva que se explicita os 

objetivos específicos: 

                                                 
2
 Termo utilizado quando o livro didático é irrecuperável e a Donatária, após o três anos de programa, 

precisa se desfazer do material dando um fim útil ao livro. 
3
 O remanejamento acontece a partir do envio de sobras de livros de algumas escolas para suprir a 

falta de livros em outras, além da utilização dos livros da Reserva Técnica. 
4
 O SISCORT é um sistema desenvolvido pelo FNDE que possibilita o remanejamento virtual dos 

livros didáticos em todas as escolas e cidades do país. 
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a) Examinar as políticas públicas educacionais na Educação Básica – Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais na Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

b) Compreender as políticas do livro didático; 

c) Identificar as tendências das políticas públicas educacionais no processo 

de escolha do livro didático. 

Para alcançar tais objetivos, foram realizados procedimentos de revisão de 

literatura bibliográfica e documental sobre o objeto de estudo a ser investigado. Para 

cumprir estas metas, fez-se necessário uma revisão de literatura com levantamento 

de dados sobre a temática pesquisada, a partir de fontes impressas e eletrônicas, o 

qual se realizou uma avaliação dos materiais já publicados, sendo necessário 

delimitar palavras-chave, como Política Pública e Política Educacional para que as 

informações encontradas estivessem coerentes com o objeto a ser investigado e o 

problema definido. A leitura interpretativa das informações encontradas proporcionou 

a reflexão crítica dos objetivos alcançados pela pesquisa. 

As leituras consistiram em contextualizar o tema, verificar as forças políticas 

que interagem na sua construção e explicitar as relações conjunturais que o 

mantém. A pesquisa visou possibilidades de interpretação de articulações político-

educacionais via registros escritos. Esta abordagem permitiu mostrar que o processo 

de escolha do LD pelo professor, indica ser a ponta de um conjunto de relações que 

acontecem no governo, que estabelecem as políticas públicas, interesses políticos, 

editoriais, econômicos, etc. Essas relações governamentais solicitam a análise das 

editoras em relação à produção dos livros didáticos, de acordo com critérios pré-

estabelecidos em edital, para depois as obras serem analisadas por profissionais 
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qualificados que trabalham em universidades públicas, para selecionarem os livros 

que irão compor o guia do livro didático e ser adotado na escolha. 

A metodologia aplicada ocorre, a partir da leitura e análise da questão 

fundamentada na concepção dialética da história que, partindo da referida 

conjuntura, procura identificar as contradições que fazem parte da formação social e 

que repercutem em políticas públicas. O referencial teórico para este método 

sustenta-se em escritos de Antonio Gramsci e Antônio Vieira Pinto – ―Ciência e 

existência: problemas filosóficos da pesquisa científica‖, sendo possível a 

mencionada leitura crítica sobre o livro didático. 

Esta dissertação, após a definição dos objetivos, se estruturou em quatro 

capítulos: 

O primeiro capítulo teceu considerações pertinentes ao conceito de 

hegemonia proposto por Gramsci e sua relação nas políticas educacionais, 

especificamente as políticas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nesta 

perspectiva, observou-se que o livro didático não é o fim no processo de ensino e 

aprendizagem do estudante, mas sim o meio. O LD, ao ser usado em sala de aula, 

pode se tornar um recurso pedagógico efetivo de formação, a partir de situações-

problemas propostas. 

O segundo capítulo discute a contextualização da política brasileira sobre as 

dimensões do neoliberalismo, a partir de concepções ideológicas, movimentos 

intelectuais e o conjunto de políticas que estruturam o Estado. O neoliberalismo 

propõe práticas sociais individualistas e competitivas, que sugerem dificuldades na 

concretização de uma gestão democrática, na qual todas as pessoas poderiam 

participar da formulação das políticas públicas, visto que a classe dominante 

considera que a vontade das classes trabalhadoras não condiz com os benefícios 
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financeiros. Neste sentido, as reformas de ensino propostas pelo Banco Mundial em 

países em desenvolvimento ocorrem a partir das peculiaridades sociais aliadas à 

economia, como um produto e ponte para o consumo. 

No capítulo terceiro da dissertação, aborda-se as influências político-

econômicas sobre o livro didático, bem como, as relações existentes com o Banco 

Mundial. Observa-se a importância do LD no dia a dia escolar, motivo pelo qual o 

governo disponibiliza recursos financeiros para a compra deste material e preocupa-

se com a qualidade na produção.  

O último capítulo relaciona as tendências das articulações das políticas 

públicas educacionais, e o processo de escolha do livro didático, a partir de uma 

gestão democrática.  

As considerações finais apontam os resultados levantados nesta pesquisa e 

aspectos que necessitarão de novas pesquisas científicas, para dar continuidade 

aos conhecimentos relevantes nesta área pesquisada, de modo a contribuir para o 

crescimento da educação em nosso país. 
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1 QUESTÕES METODOLÓGICAS QUE PERPASSAM ESSA REFLEXÃO 

1.1 HEGEMONIA E EDUCAÇÃO 

 

A finalidade deste capítulo é esclarecer o processo de ensino e 

aprendizagem, enquanto formação do ser humano num contexto sócio-histórico 

determinado. Neste sentido, busca-se averiguar que um dos aspectos responsáveis 

pela educação nos dias de hoje relaciona-se a economia, 

 

Tudo o que diz respeito à educação passa a ser considerado uma esfera 
altamente lucrativa de aplicação do capital; o que passa a influenciar 
decisivamente os fins e os meios envolvidos; de tal modo que a instituição 
de ensino, não só privada como também pública, passa a ser organizada e 
administrada segundo a lógica da empresa, corporação ou conglomerado. 
(IANNI, 2005, p. 33) 

 

Este aspecto mostra que o capitalismo determina as relações de dominação 

e submissão dos envolvidos neste setor educacional, isto é, aqueles que 

apresentam interesses financeiros e aqueles que estão em busca da inserção no 

mercado de trabalho, via educação. Neste sentido, aspectos observados pela 

perspectiva política, de valores e da moral precisam ser questionados no ambiente 

escolar, pois a educação dos jovens de hoje será a sociedade de amanhã, sendo 

que a escola poderia ser um local em que todos os estudantes pudessem ter a 

oportunidade de criar, refletir e questionar os conteúdos extracurriculares e os 

curriculares, ou seja, local de realização do desenvolvimento integral do indivíduo 

pela apropriação de conhecimento. 

Ao pensar no processo de ensino e aprendizagem do estudante, considera-

se que a Educação não é apenas um conjunto de técnicas ou experiências relatadas 

por outras gerações. Esta experiência se remete à verificação da origem das teorias 

e no compreender da importância do despertar para a reflexão sobre o 



21 

 

desenvolvimento histórico, a fim de entender suas influências sobre as mudanças 

educativas atuais, em que as abordagens críticas e inovadoras poderão contribuir 

para a ação pedagógica no cotidiano escolar. Desta perspectiva, cabe explicitar a 

noção de Educação. 

 

O conceito de educação funda-se na noção ampliada de política e é 
entendido, na sociedade capitalista, como um processo pelo qual o 
indivíduo adapta-se às necessidades e exigências do modo de produção e é 
formado para desempenhar funções na hierarquia que separa dirigentes de 
dirigidos; já no âmbito da organização política dos trabalhadores e na 
formulação de um novo Estado, a educação teria que assegurar o 
desenvolvimento integral da personalidade individual a partir do processo de 
construção de novas relações de formação coletiva. (SCHELESENER, 
2009, p.77) 

 

A Educação, ao ser compreendida na formação de uma sociedade, que é 

organizada por classes e dividida entre dirigentes e dirigidos, no contexto da 

sociedade capitalista, cujo principal objetivo está no acúmulo de capital/lucro. Cabe 

ao Estado prover as condições de educação, a fim de cumprir os objetivos da 

sociedade. Neste sentido, as políticas educacionais procuram manter a escola como 

um espaço de aprendizagem sistemática e que se estrutura de forma a garantir as 

relações sociais, as quais os estudantes se adaptam à divisão de trabalho, visto 

assim, a escola pode contribuir para assimilação de atitudes e valores adequados a 

uma sociedade capitalista. 

Na sociedade capitalista, as relações de hegemonia5 se concretizam pela 

relação entre força e consenso, consolidando as relações de poder dominantes. O 

poder é exercido por meio ―da sociedade política, composta pelos aparelhos 

administrativo-burocrático e político-militar pelos quais a classe que detém o poder, 

tem condições de reprimir e disciplinar os grupos sociais que se opõem ao seu 

                                                 
5
 O termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa ―conduzir‖, ―ser guia‖, ―ser líder‖, ou 

também do verbo eghemoneuo, que significa ―ser gia‖, ―proceder‘, ―conduzir‖, e do qual deriva ―estar 
à frente‖, ―comandar‖, ―ser o senhor‖ (GRUPPI, 1978, p. 01). 
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domínio‖; a força da sociedade política muitas vezes não aparece como tal, porque 

se apóia na formação cultural, que ocorre na sociedade civil; esta é composta ―pelas 

instituições que elaboram e/ou divulgam as ideologias, possibilitando a formação de 

consenso, bases de sustentação das relações de poder. (SCHLESENER, 2007, p. 

28). 

A hegemonia consolida-se como relações de poder que permeiam a 

estrutura do Estado e sustentam a vida da sociedade. Da perspectiva gramsciana, 

as relações entre a sociedade política, que se constitui da esfera administrativa e 

burocrática e a sociedade civil, formada por instituições como as universidades, 

igrejas, escolas, meios de comunicação, partidos, sindicatos, etc., se produzem para 

consolidar a hegemonia dos grupos no poder. Esta relação acontece a partir do 

momento em que diferentes concepções e posições políticas são colocadas em 

conflito, na luta pelo exercício do poder, frente a ideologias assumidas pelos 

dirigentes do Estado; quando aceitas pelos dirigidos, configura-se nas bases de um 

sistema de hegemonia, estabelecida como relação entre dominação e direção 

política. 

Além da conquista do poder pela ação dos dirigentes, faz-se necessária a 

unanimidade de pensamento por parte dos dirigidos para que esta hegemonia possa 

se consolidar. Tem-se a hegemonia quando se consegue uma unanimidade de 

pensamento, isto é, quando os dominados assimilam o modo de pensar dos 

dominantes e não conseguem elaborar um pensamento autônomo, capaz de criticar 

e opor resistência ao instituído (SCHLESENER; FERREIRA, 2007, p.110-11). 

As classes dominadas assumem a ideologia das classes dominantes, como 

sendo modelo-padrão a ser vivido. No entanto, esta aceitação passiva, 

descaracteriza a cultura e os valores dos dominados dificultando a autonomia, pois 
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com isso propaga-se a crença de que o pensamento e a verdade estão com aqueles 

que possuem o poder. Se os dominados utilizassem os valores emancipatórios de 

sua própria classe, isto fortaleceria o pensamento autônomo, crítico e capaz de opor 

resistência ao que está instituído. 

Assim, a cultura das classes dominantes e das classes dominadas 

condicionam a política educacional que tenha como objetivo transformar a sociedade 

com uma nova cultura, a partir da adequação das diferenças que reflete as 

contradições sociais. 

 

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 
descobertas ―originais‖; significa também, e sobretudo, difundir criticamente 
verdades já descobertas, ―socializá-las‖ por assim dizer; transformá-las, 
portanto, em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de 
ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja 
conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade 
presente é um fato ―filosófico‖ bem mais importante e ―original‖ do que a 
descoberta, por parte de um ―gênio filosófico‖, e de uma nova verdade que 
permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. (GRAMSCI, 
p.13, 1978) 

 

Os saberes acumulados pela classe dos dominados, quando fortalecida e 

repensada, pode ser ponte para a compreensão do sistema capitalista como um 

todo, remetendo-se à esfera das relações sociais dominantes-dominados. Fato 

relevante, encontra-se na socialização dos conhecimentos, inclusive aqueles 

elaborados pelos dominados, de modo a transformar estes mesmos conhecimentos 

em ações vitais. Neste sentido, os conhecimentos gerados são patrimônios coletivos 

os quais possibilitam ações concretas de emancipação para uma sociedade mais 

igualitária. 

A escola ao ser considerada um local onde se proporciona o processo 

sistematizado de ensino e aprendizagem, pode complementar em sua proposta 

curricular, a partir de discussões sobre a formação do cidadão na sociedade 
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contemporânea, contribuições para a transformação social referente a não 

preservação do poder das classes dominantes, sendo que esta acontece por meio 

da reprodução dos conhecimentos e valores relativos à busca da manutenção das 

desigualdades sociais vigentes. Nesta perspectiva, a luta hegemônica implica a 

formação de uma cultura geral integral, isto é, a socialização do patrimônio cultural 

adquirido por todas as classes. 

 

―[...] Uma escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que 
equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalho 
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento de 
capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de 
repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das 
escolas especializadas ou ao trabalho produtivo.‖ (GRAMSCI, 2000, p. 33-
34) 

 

A idéia de Gramsci, sobre a escola única, permite refletir sobre a superação 

existente hoje ao assumir uma escola socializadora do conhecimento produzido pela 

sociedade, incluindo o trabalho intelectual dos dominados na forma de cultura 

popular. A disseminação do desenvolvimento integral a todos os estudantes, sem 

discriminação, no processo de ensino e aprendizagem apresenta-se como o sonho 

de uma nova sociedade, visto que na sociedade capitalista o processo de educação 

visa a manter as desigualdades. 

Uma escola única busca a transformação para uma nova sociedade por, 

meio da compreensão das contradições sociais, para que os estudantes assim 

possam propor situações concretas as quais visem à melhoria a partir desta visão 

crítica da realidade na qual estão inseridos, trazendo a superação da sociedade 

capitalista. A partir da leitura de Gramsci entende-se que: 

 

―[...] A consciência individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações 
civis e culturais diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas 
escolares: o ―certo‖ de uma cultura evoluída torna-se ―verdadeiro‖ nos quadros de 
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uma cultura fossilizada e anacrônica, não existe unidade entre instrução e educação.‖ 
(GRAMSCI, 1982, p. 131).  

 

Ao considerar o estudo como processo formativo de superação das relações 

civis e culturais, dadas em condições hegemônicas, ao buscar unidade entre 

instrução e educação, na tentativa de socialização e reflexão crítica de conteúdos. 

Retomando as palavras de Gramsci, a maior parte do estudo ―[...] não deve ter 

finalidades práticas imediatas ou muito imediatas, deve ser formativo ainda que 

―instrutivo‖, isto é, rico de noções concretas.‖ (GRAMSCI, 1982, p. 136). Portanto, é 

importante levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes de modo a 

analisá-los criticamente relacionando-os a um sistema capitalista amplo, que traz 

influências para o desenvolvimento e suprimento das necessidades de cada um 

destes. 

As relações de hegemonia podem ser compreendidas na superação das 

situações de dominação, que implicam a organização política dos trabalhadores, 

acompanhada da mudança estrutural da escola. As reflexões sobre as escolas 

brasileiras se amparam nas contribuições gramscianas sobre a hegemonia, tendo-se 

clareza que as mudanças estruturais não acontecem somente a partir da escola, 

embora, seu papel seja fundamental para o desenvolvimento de cada comunidade 

em seu entorno, isto é, a escola é um lócus privilegiado para a socialização de 

conteúdos oriundos de diversas classes, de modo a tratá-los de forma crítica, 

incluindo-se a busca coletiva de soluções para situações-problema enfrentados em 

um sistema global e capitalista. 

Neste sentido, o LD ao ser entendido como um dos recursos de formação, 

inseridos no contexto das relações de hegemonia, ou seja, fonte de expressão e 

consolidação de valores sociais, políticos e econômicos que foram produzidos 

historicamente. Cabe ao professor iniciar o estudante na lógica dos discursos 
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estabelecidos ou ampliar sua visão de mundo, mostrando outros lados da 

problemática colocada. 

 

 

1.1.1 Discussão da hegemonia nas políticas educacionais: livro didático 

 

As relações de hegemonia, ao se consolidarem com as políticas públicas 

educacionais, entre elas as referentes ao LD, movimento que se pode evidenciar a 

partir do contexto político do Brasil que é marcado por uma reforma assistida de 

aspectos históricos, econômicos, políticos, ideológicos e culturais sustentadas por 

um modo de pensar hegemônico. Características históricas apontam que o LD tem 

sido um instrumento de formação de ideias com valores políticos, éticos, morais, 

sociais e culturais, sendo o Estado a instituição que garante os mecanismos para a 

formação dos cidadãos. 

Nesta perspectiva, o LD é um recurso pedagógico importante tanto para os 

professores, quanto para os estudantes no dia a dia escolar, apesar de seus limites 

e das dificuldades encontradas em alguns momentos na sua utilização no cotidiano 

escolar. Visto como um recurso indispensável no processo de ensino e 

aprendizagem é necessário que seja analisado e avaliado. Assim, ao refletir sobre 

este recurso, não se trata de desmerecê-lo em seu uso em sala de aula, mas de 

usá-lo de forma crítica e consciente, agregando outros recursos que possam 

esclarecer os conteúdos de forma mais ampla. 

O uso efetivo do LD está presente nas escolas há muitas gerações e 

apresenta a seguinte característica: o conteúdo a ensinar aos alunos é o que está 
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inserido num amplo contexto. Assim, quem o produz possui raízes historicamente 

situadas em um tempo-espaço específicos do contexto sócio-cultural. 

Do ponto de vista da Pedagogia Tecnicista6, o professor era somente um 

transmissor do conteúdo para o estudante, sem que este pudesse questioná-lo. O 

aluno, por sua vez, era apenas um receptor passivo das informações ali emitidas. 

Em muitas das escolas brasileiras atuais, esta prática educacional pode se repetir de 

modo a permitir que professores e estudantes sejam ainda receptores passivos das 

informações emitidas. 

Neste sentido, compreende-se que o LD é um eficiente recurso utilizado por 

grupos hegemônicos, no qual o Estado dirige e controla todo o processo de 

produção e escolha, em um encaminhamento que, em síntese, consolida as 

relações de poder vigentes e os objetivos postos pela sociedade. Esta, porém, não 

se apresenta como uma via de mão única, pois a hegemonia se constitui como 

relações de força, o que supõe a possibilidade de organização política e 

compreensão crítica por parte das classes dominadas. Ao visualizar metas como as 

propostas elaboradas pelo governo, em relação aos LDs, é válida a reflexão se os 

mesmos são aceitos ou não pelos interessados de modo passivo, embora existam 

discursos pedagógicos que incentivem uma prática contrária. 

Nas políticas públicas educacionais verifica-se que o livro didático pode vir a 

ser uma das ferramentas de controle (coerção), no sentido de filtrar os conteúdos 

que passam a ser considerados apropriados ou inapropriados ao aprendizado do 

estudante, sugerindo serem aceitos de modo consensual pelos profissionais da 

                                                 
6
 A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, 

eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira 
a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se 
a objetivação do trabalho pedagógico. [...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando o professor e aluno, relegados que são à condição de 
executores de um processo cuja concepção, planejamento e controle ficam a cargo de especialistas 
supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. (SAVIANI, 2008, p.12-13) 
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educação que por meio das suas ações pedagógicas estabelecem a política 

educacional vigente no país que contribui na formação do ser humano, ou seja, a 

sociedade a qual almeja. Esta situação pode ser observada a partir de outros 

referenciais, como a definição de educação apresentada por Saviani. 

 

A educação destina-se à promoção do homem, caracterizando-se como 
uma comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação 
humana, numa situação histórica determinada. Dentro desse contexto, o 
processo ensino e aprendizagem é organizado intencionalmente de modo 
que se atinja adequada, eficaz e eficientemente o objetivo fundamental da 
educação: a promoção do homem. (SAVIANI, 2007, p. 131) 

 

As políticas públicas educacionais têm investido na melhoria de programas 

estruturados a atender a demanda de problemas relacionados às diferenças sócio-

político-econômico-cultural-éticas, e o programa específico estudado neste trabalho 

é Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) cujo objetivo é oferecer livros 

didáticos gratuitos e de qualidade a todos os estudantes. No entanto, há a 

necessidade de se refletir se esses programas não contribuem para a manutenção 

de obstáculos relacionados à citada ―promoção do homem‖. 

O LD, ao ser analisado por especialistas de cada área do conhecimento, traz 

à tona a elaboração de formas de avaliação que determinam quais são os melhores 

materiais produzidos pelas editoras. A partir desta iniciativa, criou-se o Guia do Livro 

Didático, material que apresenta uma seleção aprovada com critérios 

cuidadosamente elaborados, os quais chegam às escolas para que professores e 

equipe pedagógico-administrativa adotem uma coleção. Ao escolherem um LD, 

possuem o que já está pré-determinado pelo Governo Federal, no entanto, é 

possível cogitar que o processo produtivo deste recurso esteja em parte privatizado, 

visto que as editoras influenciam significativamente no modo como os conteúdos 

serão abordados. 
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Então nota-se que a coerção sozinha não acontece e que há um equilíbrio 

entre a sociedade política e a sociedade civil, pois mesmo que o professor ou a 

escola, como um todo, não participem do processo de escolha, no início do ano 

letivo, a escola contempla as coleções de LDs mais escolhidos no Estado em sua 

proposta pedagógica, pois o Governo Federal com o intuito de enviar livros para 

todas as escolas cumpre o seu papel, e encaminha-o para ser utilizado no dia a dia 

escolar. A escola ao fazer parte do processo de escolha, contribui para a 

manutenção da hegemonia no sentido de ser um recurso pedagógico oferecido pelo 

poder hegemônico instituído, que apresenta seus valores, suas ideologias e culturas.  

O LD é um material impresso com conteúdos que abordam diversos temas e 

imagens que podem transmitir mensagens subliminares, e que entra nas casas dos 

estudantes e difunde conhecimentos entre as famílias. Assim, o LD se considerado 

um modelo de transmissão cultural, cabe ao professor ser o mediador deste recurso 

de modo a transformá-lo em sala de aula como um poderoso artifício de propagação 

de ideias e que esteja coerente com a realidade a qual o estudante está inserido. 

Alguns dos livros aprovados, apresentam um incentivo ao aprendizado mecânico e 

passivo, que não proporcionam reflexão e questionamento por parte dos estudantes. 

 

Numa avaliação dos tipos de exercícios apresentados nos livros didáticos 
para o ensino de ciências, os (as) professores(as) revelaram como as 
tarefas respondem mais a exercícios de fixação, de memorização que a 
"verdadeiros problemas". Não aparecem "problemas abertos" (Garret, 1989) 
como situações problemas (Nuñez e Franco, 2001) que possibilita 
aproximar o ensino de ciências à lógica da ciência e do cotidiano. (NÚÑEZ, 
p.7, 2010) 

 

As atividades propostas no LD precisam proporcionar a relação entre o 

conhecimento sistematizado na escola, e a sua importância no dia a dia do 

estudante. Nesta perspectiva, se a mudança for apenas com base no fornecimento  

de material, sem o devido esclarecimento e pertinente movimento reflexivo aos 
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profissionais da educação, o processo de escolha do livro didático torna-se 

mecânico, sem objetivos e finalidades, vinculados apenas a interesses das editoras 

e ligados aos intuitos político-econômicos, alheios ao nosso país que acabam por 

influenciar ou mesmo direcionar os processos educacionais. 

Em relação ao uso do LD pelo professor (visto a sua função no processo de 

ensino e aprendizagem do estudante, em algumas instituições de ensino no país), 

sabe-se que é o principal recurso na organização do trabalho pedagógico, sendo 

referencial para as atividades a serem realizadas em sala de aula, assim retoma-se 

a reflexão de Freitag, que entende o LD como um instrumento de trabalho 

importante no processo de ensino e aprendizagem do professor e do estudante. 

 

O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar 
para conduzir o processo de ensino e transmissão de conhecimento, mas 
como o modelo-padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. 
Neste sentido, os livros parecem estar modelando os professores. O 
conteúdo ideológico do livro é absorvido pelo professor e repassado ao 
aluno de forma acrítica e não distanciada. (FREITAG, 1997, p. 111) 

 

O professor, ao utilizar o LD, encaminha a sua metodologia de forma a levar 

conhecimentos que vão muito além do que se trata neste manual. Para que a 

política se efetive como um meio a melhorar a formação básica dos jovens, vincula-

se à maneira como a proposta está sendo discutida e desenvolvida na escola, 

tornando-se prioridade no desenvolvimento pedagógico em detrimento aos demais, 

isto é, sedimentando-se a consciência social, política e econômica dos assuntos 

tratados em cada LD. 

O LD não é o fim no processo de aprendizagem do aluno, mas sim o meio. 

Desta forma, possibilita ser capaz de questionar valores, bem como, introduzir 

outros que contribuam para alicerçar o pensamento crítico. E este meio refere-se ao 

processo amplo de diversas interconexões bio-psico-sócio-culturais de forma não 
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desintegrada, as quais ocorrem a fim de interferir nos ciclos vitais escolares. 

Reflexões anacrônicas, bem como as que se dão sobre circunstâncias atuais, 

permitem o contemplar das estruturas político-econômicas que potencializam ou 

inibem a esfera escolar. A escola possibilita ao estudante o seu desenvolvimento 

intelectual a partir de experiências vividas dentro e fora do ambiente escolar. 

A educação compreendida como um compromisso social do qual o 

professor, a partir de sua ação no espaço escolar, pode contribuir para a 

compreensão de situações concretas no processo de ensino e aprendizagem. No 

trabalho constante de leitura e aprofundamento, pode ampliar a sua compreensão 

da relação teoria e prática e, nesse contexto, consolidar a concepção de mundo do 

aluno. 

 

 

1.2 GRAMSCI E VIEIRA PINTO: AS BASES METODOLÓGICAS 

 

Nas bases essenciais da hegemonia, tratada neste capítulo, destaca-se 

termos como cultura e sociedade vinculadas ao processo de ensino e 

aprendizagem. Ou seja, a compreensão destes termos a partir do contexto histórico, 

no qual o homem está inserido, visa a compreender a realidade escolar nos seus 

dilemas e conflitos, a fim de promover a emancipação social. 

 

Interpretada a cultura como produto do processo produtivo, a noção 
decisiva é a sua dupla natureza de bem de consumo, enquanto resultado, 
simultaneamente materializado em coisas e artefatos e subjetivado em 
ideias gerais, da ação produtiva eficaz do homem na natureza; e de bem de 
produção, no sentido em que a capacidade, crescentemente adquirida, de 
subjugação da realidade pelas idéias que a representam, constitui a origem 
de nova capacidade humana, a de idealizar em prospecção os possíveis 
efeitos dos atos a realizar, conceber novos instrumentos e novas técnicas 
de exploração do mundo, e criar idéias que significam finalidades para as 
ações a empreender. (VIEIRA PINTO, 1979, p. 124) 
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A concepção de cultura de Vieira Pinto, esclarecida como produto do 

processo produtivo traz a necessidade de reflexão sobre a concepção de 

multiculturalidade encontrada atualmente nos LDs. Numa sociedade globalizada, o 

termo multiculturalidade surge com facilidade uma vez que se tornam cada vez mais 

difíceis as separações da identidade de diversos grupos culturais. A questão da 

diversidade e da identidade cultural vem sendo tratada sem a característica crítica 

que aqui se deseja evidenciar. No entanto, esta temática não deve apenas constar 

nesses recursos didáticos, mas é preciso desenvolver o pensamento crítico sobre 

esta realidade global. A cultura pode ser assim compreendida: 

 

O processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo 
capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de efeito favorável e, como 
resultado da ação exercida, converte em idéias as imagens e lembranças, a 
princípio coladas às realidades sensíveis, e depois generalizadas, desse 
contato inventivo com o mundo natural (VIEIRA PINTO, 1979, p. 123). 

 

A reflexão sobre as ações realizadas pelos seres humanos, desde os mais 

remotos tempos, é válida ao vislumbrar os produtos materiais, bem como, culturais, 

os quais fazem parte do sistema educacional contemporâneo. Deste modo, cabe a 

necessidade de verificação sobre os atos emancipatórios ou não, sobre os referidos 

produtos e, para tanto, torna-se importante compreender a formação e superação 

das contradições nos processos de formação social. Para o pensamento crítico, o 

desenvolvimento da criticidade do aluno diante do discurso dominante permite 

ampliar sua visão de mundo e explicitar as contradições, e o material do qual é 

formado a relação social e a mencionada ocultação da realidade. 

 

A função e o significado da dialética só pode ser concebido em toda a sua 
fundamentalidade se a filosofia da práxis for concebida como uma filosofia 
integral e original que inicia uma nova fase na história e no desenvolvimento 
mundial do pensamento enquanto supera (e, superando, integra em si os 
seus elementos vitais) tanto o idealismo quanto o materialismo tradicional, 
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expressões das velhas sociedades. Se a filosofia da práxis não é pensada 
senão como sendo subordinada a uma outra filosofia, é impossível 
conceber a nova dialética na qual aquela superação se efetua e expressa. 
(GRAMSCI, 2006, p.143) 

 

A superação das concepções de mundo, faz-se na atividade política e na 

luta de classes; nesse contexto, a reflexão sobre as repetições mecânicas e a 

manutenção acrítica de velhos conceitos e atitudes dificulta o despertar dos diversos 

potenciais questionadores, e algumas vezes negligenciados na sociedade 

capitalista; se o LD for usado exclusivamente como material de apoio apenas para 

cumprir o conteúdo trabalhado, sem abordar assuntos que podem ser questionados 

na realidade escolar, não possibilitará a estudantes com potenciais como os da 

criticidade, reflexão e participação coletiva desenvolver suas capacidades. O 

desenvolvimento do conhecimento, bem como o acesso ao conhecimento 

historicamente produzido está entrelaçado a um determinado conjunto de relações 

sociais, o qual permite ou não a manifestação dos mencionados potenciais, pois o 

homem nasce em um contexto sócio-cultural historicamente situado, determinado 

por forças dominantes. 

A escola é o principal elo entre os diversos ambientes sociais, que 

promovem o ser humano na transformação da sociedade a partir do pensamento 

crítico. A escola, por meio de situações-problema, proporciona discussões e 

reflexões que irão explicitar para o estudante, em ambientes sociais que mobilizem e 

despertem atitudes e conhecimentos que contribuem para a formação de uma 

sociedade crítica, capaz de transformar esses mesmos ambientes sociais quando 

fizerem parte como um adulto, com poder de decisão. Gramsci coloca que, 

 

―[...] Um poeta pode não saber ler e escrever. Em certo sentido, inclusive 
um pensador pode fazer com que os outros leiam e escrevam tudo aquilo 
que o interessa dos demais pensadores ou que ele já pensou. Porque o ler 
e o escrever se referem à memória, é um auxílio da memória. A técnica do 
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pensamento não pode ser comparada a estas operações, pelo que se pode 
dizer que importa ensinar esta técnica tanto quanto importa ensinar a ler e a 
escrever, sem que isto interesse à filosofia, como o ler e o escrever não 
interessam ao poeta como tal.‖ (GRAMSCI, 1978, p.78) 

 

Por meio da técnica de ler e escrever, o professor abre aos alunos o 

caminho de elaborar um pensamento autônomo. Porém, se esse trabalho do 

pensamento for acompanhado por uma contextualização histórica e crítica, pode-se 

instaurar uma relação teoria/prática que amplia as condições de criação. É possível 

refletir acerca das práticas sociais de ensino como fonte a ser utilizada no intuito de 

despertar o pensamento crítico. 

A partir da estrutura da sociedade capitalista, os objetivos do conhecimento 

se inserem, muitas vezes, num contexto meramente instrumental e não exige uma 

atitude reflexiva. Neste sentido, o pensar suscita o reconhecimento das 

desigualdades sociais e a compreensão das contradições que permeiam uma 

sociedade dividida. Entretanto, cabe à escola, frequentada por filhos de 

trabalhadores, a tarefa significativa de dar os instrumentos de crítica, para que a 

divisão de classes seja questionada por meio de situações de ensino e 

aprendizagem vivenciadas no dia a dia escolar, a fim de que o constante 

aprendizado se torne uma mudança de pensamento que contribua para uma 

transformação da sociedade. 

Então, é possível reconhecer a importância da escola nas diferentes 

relações e ações que proporcionem a participação das famílias e dos demais 

segmentos das comunidades que a cercam, resultando em mudanças favoráveis no 

entorno escolar. Visto assim, a escola enquanto organização pode ser considerada 

instituição a qual as mudanças na educação se tornem realidade na busca da 

qualidade de ensino. 
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1.3 A INTERLOCUÇÃO PEDAGÓGICA: COMO CRÍTICA AO LD E SEUS USOS 

 

O presente texto propõe discutir algumas idéias sobre a Educação, 

relacionadas a aspectos econômicos, sociais e culturais, a partir do ponto de vista 

de autores como Apple, Ferreira, Frigotto, Gentili, Ianni, Moraes e Saviani, pois a 

partir de suas pesquisas, foi possível uma compreensão mais crítica a respeito dos 

conhecimentos referentes à política educacional e neoliberal, e mais 

especificamente, às influências destas no estudo do LD. 

Entende-se que não é possível compreender a Educação de modo a separá-

la, numa análise reducionista, considerando-a distante e desconectada de 

dimensões econômicas, sociais e culturais. 

 

Buscar entender adequadamente os dilemas e impasses do campo 
educacional hoje é, inicialmente, dispor-se a entender que a crise da 
educação somente é possível de ser compreendida no escopo mais amplo 
da crise do capitalismo real deste final de século, no plano internacional e 
com especificidades em nosso país. Trata-se de uma crise que está 
demarcada por uma especificidade que se aplica nos planos econômico-
social, ideológico, ético-político e educacional, cuja análise fica mutilada 
pela crise teórica. (FRIGOTTO, 2008, p. 74) 

 

Os planos econômico-social, ideológico, ético-político ocorrem, portanto, 

conjuntamente de modo a organizar e reorganizar, alimentar e retroalimentar um 

sistema amplo, que se torna um ciclo em que a escola é movida, e ajuda a mover os 

engenhos da grande máquina neoliberal, na qual a relação entre política educacional 

e as estruturas que a envolvem geram conflitos, e a Educação passa a assumir uma 

função de serviço e mercadoria. Ou seja, o processo de ensino e aprendizagem é 

mediado pelo contexto sócio-político-cultural, aspectos organizacionais e pela 

gestão da educação que visam à materialização das políticas educacionais. 
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Neste contexto, está incluída a capacitação dos profissionais da Educação, 

que corresponde a um aspecto fundamental na contribuição (ou não) para um 

movimento de transformação social, visto os fatores relacionados à complexidade 

das políticas educacionais presentes na escola e na sociedade as quais se remetem 

ao cotidiano em sala de aula. Destaca-se que essas questões precisam ser 

discutidas criticamente com a equipe pedagógico-administrativa e comunidade, para 

que proporcionem condições e articulações nas possíveis mudanças das políticas 

públicas. 

 

Depreende-se daí que de uma boa e sólida formação dos profissionais da 
educação e de uma boa e sólida gestão da educação dependerá a vida 
futura de todos que pela escola passarem. Uma formação de qualidade ou 
sem qualidade exercerá uma influência relevante sobre a possibilidade ou 
impossibilidade de acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade, 
possibilidade ou impossibilidade de acesso à cidadania. Tal é a importância 
dessa formação pela qual tanto se luta, historicamente, em todos os 
espaços possíveis. (FERREIRA, 2006, p. 160) 

 

Numa esfera tomada pelo neoliberalismo, em que o profissional da 

Educação seja parte motivadora, porém não consciente de princípios neoliberais, 

cabe a reflexão sobre a necessidade de formação qualificada, bem como, a 

formação continuada, às quais possam revelar os potenciais questionadores por 

parte deste profissional e de estudantes. 

A mediação, por parte deste profissional quando não devidamente 

qualificada, utiliza esta ferramenta para a divulgação e consolidação dos nortes 

neoliberais, os quais aparentemente têm gerado a crise social, cultural e econômica, 

encontrada em tempos recentes. De acordo com Moraes, [...] ―a luta ideológica 

centrada sobre o suposto primado das tais "forças cegas do mercado", enaltecidas 

como matriz ótima de eficiência, da justiça e da riqueza.‖ É preciso examinar 
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detidamente esse tipo de argumento, que pretende se cristalizar em senso-comum, 

conquistando corações e mentes. (MORAES, 2004, p.14) 

A escola é um espaço em que é possível examinar atentamente as diversas 

áreas do conhecimento, para contribuir ou não para as forças cegas do mercado. A 

escola, por se constituir essencialmente no meio em que há a sistematização e a 

análise detida de conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais, torna-se por 

este motivo um dos meios mais favorecedores e fortes entre os destinados ao 

educar. 

Porém, em países economicamente menos favorecidos com um Estado 

mínimo7, a escola tem exercido um posicionamento favorável à propagação do 

neoliberalismo, quer pela não discussão de questões relevantes, quer pelo incentivo 

assumidamente neoliberais. 

 

―[...] a educação formal, compreendendo os três níveis, a despeito das 
diferenças entre ensino público e privado, leigo e religioso, contribui 
decisivamente para a formação cultural do indivíduo e da coletividade, 
compreendendo as condições de transformação da população em povo, 
sendo este uma coletividade de cidadãos; todos seres sociais em condições 
de se inserirem nas mais diversas formas de sociabilidade e nos mais 
diversos jogos de forças sociais.‖ (IANNI, 2005, p.32) 

 

No entanto, cabe à sociedade civil a participação e responsabilidade no 

desenvolvimento dos jogos de forças sociais, os quais sejam democráticos e 

incentivadores de igualdade ou desigualdades, justiças ou injustiças, até mesmo 

pelo questionamento contínuo da qualidade da educação formal. Isto é, o Estado, a 

família, a igreja, a comunidade do bairro entre outros contribuem juntamente à 

escola para a formação das forças cegas que constituem o sistema neoliberal.  

                                                 
7
 [...] a idéia de Estado mínimo significa o Estado suficiente e necessário unicamente para os 

interesses da reprodução do capital" (FRIGOTTO, 2008, p. 79). 
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É válida a reflexão sobre as condições históricas, as quais levaram a uma 

cultura de aceitação unânime dos princípios e práticas neoliberais, de modo a não 

tê-los de forma autoconsciente perpetuando-se estas forças cegas. Assim, mais uma 

vez, embora todas as instâncias da sociedade sejam responsáveis na formação de 

estudantes críticos e reflexivos, retoma-se a idéia de que a escola ainda é o espaço 

de primazia com relação aos demais campos educacionais, pois nesta é intrínseco o 

papel contínuo de refletir sobre conteúdos, afinal o processo de ensino e 

aprendizagem é a sua finalidade. 

Para Apple ―é difícil enfrentar a questão da determinação da cultura sem 

estar ao mesmo tempo autoconsciente a respeito dos instrumentos utilizados para 

fazê-lo.‖ (APPLE, 1995, p. 95). Neste sentido, é possível propor discussões 

relacionadas à Educação no âmbito de retomar as reivindicações que foram e como 

foram conquistadas ao longo dos anos. Um exemplo é a oferta de ensino obrigatório 

para crianças a partir dos seis anos de idade. Sabe-se que esforços foram e ainda 

são feitos para garantia do acesso, porém para que as políticas sejam revistas é 

preciso propor situações nas escolas que despertem questionamentos e condições 

para uma nova prática educacional. 

Destaca-se que a escola não precisa entrar na lógica da mercantilização, 

 

―[...] a obsessão pela qualidade que invade o campo produtivo explica-se, 
em parte, pela existência de um mercado cada vez mais diversificado e 
diferenciado. É a necessidade de desenvolver novas estratégias 
competitivas que permitam uma maior e melhor adaptabilbidade a um 
mercado de tipo pós-fordista, o que explica esta insistência na qualidade. 
Sendo assim, mercado diferenciado supõe sempre qualidade diferencial.‖ 
(GENTILI, 2007, p.173) 

 

Em tempos contemporâneos, numa perspectiva do pensamento crítico, 

embora a escola e o conhecimento não sejam de um campo neutro, não significa 
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necessariamente que tenham que submeterem-se as forças cegas do sistema 

capitalista. Mais do que isso, cabe justamente nesta escola, a necessidade de 

reflexão sobre as influências sócio-históricas. 

Compete a este campo a socialização de saberes, tornando o conhecimento 

bem comum, no intuito de incentivar a democracia fortalecendo-se os dominados e, 

muitas vezes, conscientizando os próprios dominantes das mazelas sociais oriundas 

desse sistema. Proporcionando assim, qualidade de Educação efetivamente para 

todos, seja para que os dominados tenham acesso ao conhecimento, seja para que 

os dominantes compreendam que o que recebem não se trata de uma educação de 

qualidade, mas sim de privilégio. 

De acordo com Gentili, 

 

Um novo discurso da qualidade deve inserir-se na democratização radical 
do direito à educação. Isto supõe que, em uma sociedade plenamente 
democrática, não pode existir contradição entre o acesso à escola e o tipo 
de serviço por ela proporcionada. (...) Claro que isto não supõe ―baixar o 
nível de todos‖. Supõe pelo contrário, ―elevá-lo‖, transformando a qualidade 
em um direito e não em uma mercadoria vendida ao que der a melhor 
oferta. (GENTILI, p.176, 2007) 

 

Uma qualidade em que se neguem conteúdos que tratem da realidade como 

um todo, pode ser questionada. Em uma sociedade democrática8 a qualidade em 

Educação significa socializar o conhecimento para todos, a partir da garantia dos 

direitos sociais, sendo que este conhecimento no setor educacional não acontece 

somente a partir do fornecimento de um recurso didático. A qualidade, na análise de 

uma área do conhecimento, corresponde ao desenvolvimento do olhar do estudante 

para se realizar relações homem-sociedade de modo a contemplar criticamente 

                                                 
8
 Afirmar que a educação é um direito social significa que a educação deve estar numa sociedade 

democrática fora de qualquer regra ou norma mercantil, isto é, não pode estar submetida a um 
processo de compra e venda. (GENTILI, 2010). 
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todos os aspectos da realidade, não negligenciando aqueles que sejam 

convenientes apenas para alguns grupos. 

Neste contexto, nota-se que as políticas educacionais, a partir da LDB/96, 

propõem discursos e práticas nas instituições de ensino que direcionam uma 

organização curricular, cujos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

convergem numa estrutura ideológica de incentivo ao enfraquecimento das classes 

dominadas, ou seja, reforçar esses conteúdos, a partir de propostas de 

organizações sociais, empresas privadas, e voluntariados, que propõem parcerias 

às escolas com o intuito de reforçar estes conteúdos e reduzir gastos, com 

atividades sugeridas nos finais de semana, ou no decorrer da semana, porém é 

preciso averiguar se estes projetos estão vinculados a uma proposta pedagógica 

que possa promover o homem em desenvolvimento integral. 

De acordo com Saviani, 

 

―[...] a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não-
material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar 
a especificidade de educação como referida aos conhecimentos, idéias, 
conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob os aspectos de 
elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo 
singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz deliberada e 
intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente 
determinadas que se travam entre os homens.‖ (SAVIANI, 2008, p.22) 

 

Isto significa que, embora de fato os estudantes necessitem de uma 

qualificação para o mercado de trabalho e suprimentos materiais para sobrevivência, 

a satisfação das necessidades culturais também precisa ser suprida, de modo que a 

escola contribua para suprimento de ambas sem com isto, apegar-se 

demasiadamente a um dos extremos, de modo cego e não reflexivo descuidando do 

conhecimento em sua totalidade. 
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Os autores citados compartilham a idéia de que a escola possui uma função 

relevante na produção e manutenção das desigualdades sociais, à medida que 

possui condições privilegiadas para a socialização ou não do patrimônio cultural 

adquirido pela humanidade, independente de suas classes. E mais especificamente, 

a escola ao escolher o LD, e o modo como irá usá-lo, contribuirá ou não para o 

pensar e o agir crítico. 

Neste sentido, o próximo capítulo confere a necessidade da reflexão sobre 

as múltiplas dimensões do neoliberalismo, nas políticas públicas para a Educação 

Básica e nas práticas sociais do cotidiano. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA BRASILEIRA 

2.1 O CONTEXTO NEOLIBERAL 

 

Pretende-se compreender neste capítulo alguns conceitos em relação às 

políticas públicas, mais especificamente as políticas educacionais que apontam para 

um modelo de reforma de Estado. A tentativa é entender o objeto de estudo – livro 

didático – em sua totalidade e não apenas de forma isolada. 

As mudanças ocorridas no Brasil, a partir da década de 70, são marcados 

por uma reforma de Estado com aspectos históricos, econômicos, políticos, 

ideológicos e culturais sustentadas por um modo de pensar hegemônico, os quais 

incidem também na Educação. 

Para Moraes, a expressão "neoliberalismo" reúne duas coisas diferentes. 

Uma apela à novidade (o prefixo neo). Outra sugere a retomada de tradição mais 

antiga, o liberalismo clássico, dos séculos XVIII e XIX‖ (MORAES, 2004, p.1), que 

teve como principais teóricos Adam Smith, com a publicação do livro ―A Riqueza das 

Nações‖ em 1776, David Ricardo, Jonh Lock, Benjamim Constant, entre outros. 

Se por um lado o neoliberalismo sustenta-se em conceitos que acentuam o 

individualismo e retiram do Estado seus compromissos sociais, por outro o Estado 

se mantém como aparato burocrático que exerce a intervenção na economia para 

resolver as crises contínuas. Torna-se fundamental, neste modo neoliberal de 

atuação, realizar um Estado que fosse mínimo, porém máximo ao mesmo tempo. O 

Estado usa o espírito autônomo e empreendedor do indivíduo neoliberal para tomar 

novamente as rédeas máximas do poder. 

 

O Liberalismo é um sistema de crenças e convicções, isto é, uma ideologia. 
Todo sistema de convicções tem como base um conjunto de princípios ou 
verdades, aceitas sem discussão, que formam o corpo de sua doutrina ou o 
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corpo de idéias nas quais se fundamenta. Abordaremos alguns desses 
princípios, os mais gerais, os que constituem os axiomas básicos ou os 
valores máximos da doutrina liberal. São eles: o individualismo, a liberdade, 
a propriedade, a igualdade e a democracia. (CUNHA, 1975, p. 28). 

 

Os princípios básicos do liberalismo unem os seus adeptos. A característica 

geral do liberalismo é a de acentuar que a sociedade civil seja o espaço do livre 

desenvolvimento da individualidade e das ações econômicas, na qual se promove o 

enaltecimento da livre concorrência a partir do lucro, de maneira a defender a 

iniciativa privada. O Estado, por sua vez, representa a vontade comum e garante as 

liberdades individuais, de modo a intervir somente em situações de conflitos por 

meio das leis, para garantir os direitos pessoais e sociais para todos os indivíduos. 

O desenvolvimento da individualidade e das ações econômicas sugere a 

liberdade, pois, enquanto presos nos moldes do antigo Estado, pouco se poderia 

fazer no delineamento de novas margens de produtividade. No entanto, esta 

produtividade sem freios representaria conflitos econômicos, necessitando-se da 

intervenção, mesmo que restrita, do Estado. 

De acordo com Moraes, 

 

Segundo a doutrina liberal, a procura do lucro e a motivação do interesse 
próprio estimulam o empenho e o engenho dos agentes, recompensam a 
poupança, a abstinência presente, e remuneram o investimento. Além disso, 
reconhecem a iniciativa criadora, incitando ao trabalho e à inovação. Criam 
um sistema ordenador (e coordenador) das ações humanas, identificadas 
com ofertas e demandas mediadas por um mecanismo de preços. Esse é 
um sistema que revelaria de modo espontâneo e incontestável as 
necessidades de cada um e de todos os indivíduos da sociedade; um 
sistema que também indicaria a eficácia da empresa e dos 
empreendedores, sancionando as escolhas individuais, atribuindo-lhes 
valores (negativos ou positivos). (MORAES, 2004, p.2). 

 

O liberalismo propõe a limitação e a descentralização do poder político, por 

meio de restrições às intervenções estatais, de modo que a economia organiza-se 
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pelas leis de mercado em que se fundamenta a produção capitalista. Neste sentido, 

o crescimento econômico deveria acontecer sem a intervenção do Estado, para que 

ocorresse a livre iniciativa, no entanto, a intervenção mínima do Estado parece 

preservar o sistema capitalista, pois esta atuação mínima de fato é o seu oposto, já 

que ocorre incentivo à autonomia e criatividade dos indivíduos. 

A reforma de Estado neoliberal é marcada pela escola austríaca de Friedrich 

Hayek, as concepções ideológicas de Milton Friedmam e Karl Popper, os quais 

discutiam questões relacionadas ao capitalismo, ―[...] uma nova forma de ver o 

mundo social, uma corrente de pensamento.‖ (MORAES, 2001, p.27). Ainda 

segundo este autor, é possível compreender o neoliberalismo a partir de concepções 

ideológicas, movimentos intelectuais e o conjunto de políticas que estrutura o 

Estado. 

O neoliberalismo, por sua vez, concretizando-se a partir da década de 70, 

defende a livre iniciativa e a competição, tendo como base a prosperidade dos que 

investem no desenvolvimento econômico. Com a globalização da economia, caem 

as barreiras a investimentos externos, amplia-se a livre concorrência, o 

individualismo torna-se mais exacerbado, os sindicatos modificam as suas práticas e 

se implementa a desregulamentação do trabalho, que amplia o desemprego e 

instaura o emprego precário e flexível. Estas medidas permitem que a política 

neoliberal amplie suas fronteiras e alcance um relativo sucesso inicial. 

 

―[...] Os neoliberais procuram desde logo construir um paralelo com aquela 
situação, para justificar seu combate e apresentá-lo como a continuação de 
uma respeitável campanha anti absolutista. (...) desses inimigos é o 
conjunto institucional composto por Estado-de-Bem-Estar, planificação, 
intervenção estatal na economia, tudo isso identificado com a doutrina 
keynesiana. Além de sabotar as bases da acumulação privada, através de 
reivindicações salariais, os sindicatos teriam empurrado o Estado a um 
crescimento parasitário, através da imposição de despesas sociais e 
investimentos sem perspectiva de retorno. ―(MORAES, 2001, p.28) 
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Assim, se no Estado-de-bem-estar os direitos sociais eram contemplados, o 

neoliberalismo se configura num tratamento mínimo e superficial das causas 

públicas, principalmente, daqueles menos favorecidos financeiramente, os quais 

dependeriam de corporações tais como os sindicatos, defensores daqueles cuja 

perspectiva de retorno lucrativo não se daria. 

A defesa do Estado mínimo, no controle dos gastos públicos e transferência 

de responsabilidades, traduziu-se efetivamente em ampliação da estrutura 

burocrática estatal, com ampliação dos impostos, dos gastos do Estado e da dívida 

pública. ―Na realidade a idéia de Estado mínimo significa o Estado máximo a serviço 

dos interesses do capital.‖ (FRIGOTTO, 2007, p.59). Ou seja, o Estado se desobriga 

da promoção do bem, cujo investimento ocorre a partir das privatizações as quais 

incentivam a liberdade individual a partir do consumismo. A esse respeito, percebe-

se que o Estado mantém uma postura intervencionista, ou seja, articula-se conforme 

os interesses de concentração de rendas e acumulação do capital. A aparente não-

intervenção se manifesta nos engenhos da estrutura burocrática estatal, de modo a 

justificar a fachada do bem estar comum, conseguindo a defesa a todo custo à 

liberdade individual. 

Para Gentili, ―Se o neoliberalismo se transformou num verdadeiro projeto 

hegemônico, isto se deve ao fato de ter conseguido impor uma intensa dinâmica de 

mudança material‖. As mudanças estruturais nas relações de trabalho alteraram a 

estrutura de classes. Nota-se, que os trabalhadores não conseguem organizar-se e 

perdem conquistas sociais efetivas, resultados de lutas no curso de séculos. ―[...] O 

neoliberalismo deve ser compreendido na dialética existente entre tais esferas, as 

quais se articulam adquirindo mútua coerência.‖ (GENTILI, 2009, p.1). Ou seja, no 



46 

 

neoliberalismo a classe dominante se mantém no poder com o intuito de solucionar 

os problemas impostos pelo capitalismo. 

A sociedade é dividida em classe dominante e classes trabalhadoras, sendo 

que a primeira detêm os meios de produção, e a segunda a mão de obra. É possível 

perceber que a sociedade é formada por características capitalistas, visto que o 

lucro é objetivo principal. 

O ideário neoliberal consolida-se no senso comum, gera um conformismo e 

forma um consenso. Para Schlesener ―O que se evidencia claramente nas estruturas 

de poder na história é que existem correlações de forças que se manifestam através 

da ―força e do consenso, da dominação e da hegemonia [...].‖ (SCHLESENER, 2007, 

p. 29), que se consolida na formação de seu conformismo social, cuja raiz se 

apresenta na consolidação de um modo de pensar hegemônico. 

A correlação de forças visa criar um espaço para a reflexão crítica para a 

classe trabalhadora, a partir da sociedade civil. O conformismo social paralisa as 

ações políticas. Para o Estado, o espírito autônomo e empreendedor do indivíduo 

neoliberal, constitui uma ferramenta interessante de desenvolvimento destes valores 

máximos: o individualismo, a liberdade, a propriedade, a igualdade e a democracia. 

Num modo reverso, mantém-se a tradição de antigas rédeas do Estado, pois nesta 

perspectiva neoliberal é difícil determinar quem de fato é respeitado em sua 

individualidade, quem de fato possui sua propriedade, e ainda, onde não está a 

desigualdade e onde está a democracia. 
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2.2 NEOLIBERALISMO E EDUCAÇÃO: CRÍTICA AO DISCURSO DEMOCRÁTICO 

DA PRODUÇÃO E ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Uma reforma de Estado apresenta um intuito em relação ao setor 

educacional, como ideais a serem alcançados num curto prazo de tempo. No 

contexto da política neoliberal, a ação de formação que cabe á escola apresenta 

preocupação com uma gestão democrática. Para Ferreira, 

 

―[...] a gestão democrática da educação é hoje um valor já consagrado no 
Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente compreendido e 
incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e 
mundial. É indubitável sua importância como um recurso de participação 
humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável 
sua importância como fonte de humanização.‖ (FERREIRA, 2006a, p. 167) 

 

Em práticas sociais individualistas e competitivas sugerem-se dificuldades 

para se concretizar a gestão democrática, porque esta supõe a superação das 

desigualdades sociais. O que se concretiza são as práticas de gestão em que ações 

são centradas em determinados grupos, e o trabalho se configura em gerenciamento 

de decisões tomadas em instâncias anteriores e superiores. Para que ocorra uma 

gestão democrática é importante que haja comprometimento, participação efetiva e 

crítica em diversas instâncias político-econômico-sócio-culturais, diante da realidade 

a qual esta sociedade está inserida. 

As reflexões de Frigotto, acentuadas por Akkari (2001) apontam que a tese 

central do neoliberalismo é a de que o setor público (o Estado) é responsável pela 

crise, pelos privilégios e pela ineficiência. O mercado e o setor privado parecem ser 

sinônimos de eficiência, de qualidade e de equidade para a sociedade capitalista. 

Nesta perspectiva, a solução poderia ser no Estado mínimo, a necessidade de 
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questionar todas as conquistas sociais, como a estabilidade de emprego, o direito à 

saúde, à educação e aos transportes públicos. O Estado ao ser reduzido a uma 

proporção mínima, apenas necessária para a reprodução do capital. 

A crise a que se remete, trata das declaradas desigualdades sociais, do 

desemprego, empregos precários e violências sociais, supostamente geradas por 

estas desigualdades, bem como, paralelamente, privilégios para uma elite cultural e 

capital em todos estes aspectos mencionados. Assim, o posicionamento do Estado 

no ajuste destas desigualdades assume o seu papel mínimo nos diversos setores 

públicos, como por exemplo, o da Educação. Com isso, pavimenta esse quadro de 

crise entre classes sociais. 

A Educação, mais especificamente, a escola, ao ser considerada como co-

responsável pela formação do homem neoliberal, isto é, aquele cujos conteúdos 

adquiridos na coletividade promovem o comportamento individualista, consumista e 

competitivo; pois para Frigotto, ―A escola também cumpre uma função mediadora no 

processo de acumulação capitalista, mediante sua ineficiência, sua desqualificação. 

―(FRIGOTTO, 1989, p. 224). Isto é, a improdutividade da escola, dentro das relações 

capitalistas de produção, torna-se produtiva. 

A partir do uso do LD, os estudantes, independente da sua classe social, 

são supostamente atendidos em relação aos seus direitos via material didático, em 

que a priori trata-se da qualidade de educação para todos. Contudo, é relevante 

questionar o que é essa educação para o homem neoliberal. Percebe-se que a 

forma de pensar pode ser compreendida, e até justificada, em nome de um discurso 

de equidade social, mediante, a contradição de adoção de traços neoliberais para o 

bem estar comum. Para o Banco Mundial, 
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A equidade pode dar ensejo à intervenção do Estado, mesmo na ausência 
de falha do mercado. Os mercados competitivos podem distribuir a renda de 
maneira socialmente inaceitável. Algumas pessoas de poucos meios podem 
ficar sem recursos suficientes para lograr um padrão de vida razoável. E 
pode tornar-se necessária ação do governo para proteger os grupos 
vulneráveis. (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 26)  

 

Nesta perspectiva, o termo equidade demonstra ações contraditórias nas 

ações do Banco Mundial, nas quais o individualismo e a competitividade 

exacerbados convergem para práticas sociais, políticas, econômicas e culturais 

longínquas desta igualdade. Ou seja, equidade relaciona-se à distribuição de bens 

sociais de forma igualitária, e a equidade na Educação pode ser vista como uma 

possibilidade de proporcionar o desenvolvimento de todas as pessoas, inclusive de 

todas as idades, pois é o exercício pleno da cidadania na sociedade contemporânea.  

 

O Estado neoliberal é mínimo quando deve financiar a escola pública e 
máximo quando define de forma centralizada o conhecimento oficial que 
deve circular pelos estabelecimentos educacionais, quando estabelece 
mecanismos verticalizados e antidemocráticos de avaliação do sistema e 
quando retira autonomia pedagógica às instituições e aos atores coletivos 
da escola, entre eles, principalmente, aos professores. (GENTILI, p.6, 2009) 

 

A Educação no neoliberalismo é vista como preparação para o mercado de 

trabalho. No entanto, para os países mais pobres, essa educação é considerada 

apenas no que se remete à formação básica, aquela suficiente para o exercício de 

mão-de-obra operacional, da qual não se exige a visão do todo com criticidade e 

num modo de pensar estratégico, mas, sim, o suficiente para apenas produzir e não 

criar. 

Ao produzir um mercado consumidor de grandes e ricos grupos capitalistas, 

os direitos de cidadão, não observados no neoliberalismo são vistos e justificados no 

âmbito do consumismo acentuado. Nestas condições, a escola tem a função de 
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preparar o estudante para o mercado de trabalho competitivo, a qual a qualidade da 

Educação é vista no sentido de quem melhor se destaca. 

 

―[...] para se comercializar algo como a educação, primeiro ela deve ser 
transformada em uma comódite, um ―produto‖. O produto então, fica lá para 
atender a diversos fins.[...]. Assim, em vez de a escola ter como objetivo 
último a criação da cidadania democrática e crítica, todo o processo pode, 
pouco a pouco, visar à geração de lucro para os acionistas ou virar um 
lugar, cujo propósito escuso seja o de documentar a eficiência de novas e 
autorizadas formas de gerenciamento, dentro do Estado reconstituído.‖ 
(APPLE, 2005, p. 46). 

 

Assim, sugere-se que a única maneira em que a escola se tornará produto 

consumível para os dominados dar-se-á quando, em Estado neoliberal, venha a 

trazer benefícios lucrativos ao sistema produtivo. De outro modo, continua à 

margem, num tratamento precário e desqualificado por parte do Estado mínimo, por 

não se tratar de ação conveniente num sistema de lucros. Ou seja, a Educação só é 

concedida a aqueles que puderem adquiri-las, exatamente, como um bem de 

consumo. 

Percebe-se que a reforma neoliberal possui contribuições do âmbito 

educacional, inclusive em práticas revestidas pelo auxílio das iniciativas privadas 

e/ou voluntariados, os quais se justificam pela satisfação da demanda popular de 

cultura, de modo a distrair os dominados com relação à crise surgida por este 

mesmo sistema. Esta política de voluntariado e privatização reduz os gastos do 

Estado, apontando para o eximi-lo de seu papel com relação a uma Educação para 

todos. Com um discurso que sugere o assistencialismo, consegue justificar-se no 

que tange à Educação, a qual visa uma possível inserção do estudante no mercado 

de trabalho, bem como, ingresso no curso superior, de acordo com as 

potencialidades de cada um. 
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O fato de que esta classe dominada tenha acesso restrito a uma Educação 

Superior, mostra que a classe dominante no capitalismo, possivelmente visa 

somente a Educação Básica, em virtude de se buscar apenas o desempenho 

suficiente, assim como, mercado de consumo. Para Ianni, ―[...] Tudo o que diz 

respeito à educação passa a ser considerado uma esfera altamente lucrativa de 

aplicação dos envolvidos [...]‖ a educação passa a ser vista como um bem de 

consumo, [...] ―de tal modo que a instituição de ensino, não só a privada como 

também a pública, passa a ser organizada e administrada segundo a lógica da 

empresa, corporação ou conglomerado.‖ (IANNI, 2005, p.33) 

Numa esfera altamente lucrativa, provavelmente encontra-se seres humanos 

interessantes para um sistema educacional que prepare o estudante com os moldes 

pré-determinados, segundo a lógica de uma empresa ou corporação. Tratar-se-ía de 

elaborar, por meio escolar, o lucro que surgirá em virtude do quanto se desenvolvem 

as idéias dos alunos, nos moldes neoliberais, as quais seriam usadas apenas pela 

classe dominante. 

Medidas tomadas pelo Estado são disseminadas por meio dos discursos 

democráticos. Conforme esses discursos, o processo de escolha de um LD 

acontece de forma democrática, no qual se ressalta a importância da adoção do livro 

perante a equipe pedagógico-administrativa. Entretanto, ressalta a pouca 

participação autônoma do professor na escolha dos conteúdos curriculares, bem 

como na metodologia de ensino a serem contemplados no LD. Para Apple, ―Pouca 

coisa é deixada para a decisão do professor, à medida que o Estado controla cada 

vez mais os tipos de conhecimentos que devem ser ensinados, os resultados e os 

objetivos deste ensino e a maneira segundo a qual este deve ser conduzido.‖ 

(APPLE, 1995, p. 82). Essa situação leva a sociedade acreditar que a aprendizagem 
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com o LD ocorre, de forma conveniente, pois foram estes profissionais que adotaram 

a melhor opção, proposta pelo governo e que será trabalhado na escola. Sendo 

assim, o LD supre as necessidades do processo de ensino e aprendizagem. 

O professor, enquanto mediador, favorece no estudante o senso de 

criticidade para com o processo educacional vigente, bem como, referente à 

realidade neoliberal na qual vive. Assim, mesmo em estreitos delineamentos 

estatais, ainda sobra uma última decisão por parte da escola: a de promover o senso 

crítico em sala de aula para que possa vir a colaborar na formação de uma 

sociedade mais igualitária. 

A escolha do LD só acontece a partir de uma lista pré-determinada de livros 

que o MEC/FNDE envia às escolas. Ou seja, a não-participação real dos 

professores na escolha pode ser compreendida no aperfeiçoamento a sua 

qualificação. Esta lista, por sua vez, acaba por apontar o tipo de livro adequado, com 

determinados conteúdos curriculares a serem abordados. O controle sobre o 

processo de ensino e aprendizagem ocorre, mesmo que por ventura, o professor 

entenda que não há, suponha-se, nenhum LD adequado para os seus objetivos 

educacionais; pois mesmo entendendo-se como não adequado à realidade escolar 

de uma comunidade, o governo enviará a mesma lista de LDs, seguindo o 

procedimento de mandar aquele que está entre os mais adotados no Estado. 

Apple faz o seguinte apontamento em relação à aquisição de conhecimento: 

 

Gostaria que pensássemos no conhecimento como uma forma de capital. 
Da mesma forma que as instituições econômicas são organizadas (e 
algumas vezes desorganizadas) de modo que classes e frações de classes 
particulares aumentem sua quota de capital econômico. (APPLE, p.192, 
2007) 

 



53 

 

A elaboração de um LD trata do entendimento do contexto sócio-histórico-

cultural no qual o estudante está inserido, e não apenas dos interesses mercantis 

editoriais e das disputas econômicas. Vale considerar também, se este LD possui 

obstáculos para o desenvolvimento da criticidade, que é o que se configura como 

base para movimentos emancipatórios. 

O ambiente educacional visa proporcionar situações pedagógicas que o 

estudante perceba sua função na sociedade, que possui direitos e deveres sendo 

capaz de mudar a realidade na qual está inserido. É importante que a escola e o 

profissional da Educação compreendam o seu papel de mediador, de agente ou 

transformador da sociedade. Mesmo quando se percebe que a Educação não é de 

fato para todos, isto é, torna-se privilégio para poucos nesta divisão de classes, pois 

é possível observar que a política proposta pelo Banco Mundial sugere as reformas 

para os sistemas de ensino a partir das peculiaridades sociais de cada país, sendo a 

economia aliada à Educação como um produto e ponte para consumo.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

3.1 POLÍTICAS EDUCACIONAIS PÓS LDB nº 9394/96 

 

As políticas educacionais estão inseridas nas políticas públicas, que são 

ações propostas pelo Estado para que se efetivem as determinações da 

Constituição. Para Cunha e Cunha, ―As políticas públicas têm sido criadas como 

resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio 

interior, sendo a expressão do compromisso público de atuação numa determinada 

área a longo prazo.‖ (CUNHA e CUNHA, 2002, p.12). As políticas educacionais, 

além de garantirem o acesso a um ensino público de qualidade, precisam garantir a 

permanência e a formação contínua para a formação de um cidadão crítico e 

reflexivo na sociedade, na qual ele está inserido. 

Para Saviani (2008) a Educação e a política são práticas distintas, porém 

mantêm relações intrínsecas uma com a outra no âmbito de serem compreendidas 

em uma mesma prática: a social. 

 

―[...] a educação depende da política no que diz respeito a determinadas 
condições objetivas como a definição de prioridades orçamentárias que se 
reflete na constituição-consolidação-expansão da infra-estrutura dos 
serviços educacionais etc.; e a política depende da educação no que diz 
respeito a certas condições subjetivas como a aquisição de determinados 
elementos básicos que possibilitem o acesso à informação, a difusão das 
propostas políticas, a formação de quadros para os partidos e organizações 
políticas de diferentes tipos etc.‖ (SAVIANI, 2008a, p. 85) 

 

Ao se falar em política educacional, considera-se qual modelo de política 

vigente no atual contexto, ou seja, qual a prática social integrada que possa manter 

uma mesma linha de raciocínio, isto é, compreender o projeto político e ideológico 

neoliberal, visto no Brasil para que o cumprimento da Educação se efetive. Assim, a 

política educacional pode ser vista como uma forma de projeção da sociedade, e a 
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partir da compreensão das intencionalidades dessa política, é possível discutir e 

propor reflexões sobre a formação do ser humano. 

 

O controle predominante do Estado vem sendo feito através da elaboração 
de leis que regulamentam a educação, visando principalmente a dois 
objetivos: a uniformização ideológica e, ao mesmo tempo, a criação de 
dispositivos que assegurem o cumprimento desta unificação. (GANDINI, 
1989, p. 133) 

 

Na abordagem da atual configuração da Educação no Brasil e a sua 

inserção nas políticas públicas educacionais, consideraram-se as propostas 

implantadas a partir da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A Educação está organizada pelos seguintes documentos: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, redigidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil. Apesar das orientações desta lei 

para a consolidação de políticas sociais, os planos neoliberais implantados a partir 

do Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) apontam uma possível restrição 

relativa ao compromisso do Estado em tais políticas, numa perspectiva de Estado 

Mínimo, inclusive nas políticas públicas educacionais. 

No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/96), a Educação Básica está organizada em três etapas: Educação Infantil 

(EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM). Com base no Ministério da 

Educação (MEC), o objetivo da Educação Básica é assegurar a todos os brasileiros 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhes os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Com a nova LDB/96 algumas ações foram efetivadas em relação à 

legislação educacional: a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 



56 

 

instrumentos de avaliação como o Sistema de Avaliação Básica (SAEB), Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) que é direcionado aos cursos de graduação, avaliação do livro 

didático pelo PNLD e ampliação do ensino de oito para nove anos de escolaridade. 

Porém, estas medidas podem ser vistas como mecanismos centralizadores, a partir 

da exigência de adesão, sendo que o conhecimento escolar adquirido é controlado 

via avaliações e sugestões de conteúdos curriculares a serem trabalhados.  

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, 

de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 

1997, proporcionando o redirecionamento dos recursos destinados ao Ensino 

Fundamental. As relações internacionais também influenciam os encaminhamentos 

das políticas públicas. 

 

―[...] O Banco Mundial visa influenciar as políticas educativas, em particular 
impulsionando mudanças nas formas de gestão e na alocação dos 
recursos. O diagnóstico do Banco sobre o sistema de educação brasileiro 
ressalta que o maior problema é a baixa qualidade, causa dos altos índices 
de repetência e evasão. E os fatores que mais contribuem para este 
resultado no Brasil são a falta de livros didáticos e outros materiais 
pedagógicos, prática pedagógica inapropriada e a baixa capacidade de 
gestão (superposição das ações entre os três níveis de governo, 
clientelismo e nepotismo que permitem a contratação de funcionários em 
números excessivos).‖ (TOMMASI, 2007, p. 196-198) 

 

Neste âmbito, é possível perceber no governo FHC uma preocupação com o 

Ensino Fundamental e com a qualidade do ensino. No entanto, estas melhorias 

estão relacionadas às influências do Banco Mundial no setor de financiamento, uma 

vez que o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é financiado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que distribui recursos 
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financeiros a programas e projetos a esta etapa da Educação Básica. A política 

neoliberal, que sustenta esse processo, redefine a participação das empresas 

privadas nos processos de licitação, pois este material é viabilizado por editoras 

privadas, isto é, os recursos da iniciativa pública estão direcionados à iniciativa 

privada. 

Outra medida foi a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), 

regulamentado pela Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001. Este documento foi 

elaborado após um diagnóstico da situação do Brasil em relação à Educação. O 

PNE é um dos documentos que servem como base para compreender a política 

educacional vigente em todos os níveis e modalidades de ensino, o qual apresenta 

princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias para superar as dificuldades 

educacionais para os próximos dez anos. O PNE estabelece objetivos em relação ao 

livro didático: 

 

1) Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo 
Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada 
abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos 
discriminatórios ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da 
mulher, do negro e do índio. 
2) Elevar de quatro para cinco o número de livros didáticos oferecidos aos 
alunos das quatro séries iniciais do ensino fundamental, de forma a cobrir 
as áreas que compõem as Diretrizes Curriculares do ensino fundamental e 
os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
3) Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos 
das quatro séries finais do ensino fundamental, com prioridade para as 
regiões nas quais o acesso dos alunos ao material escrito seja 
particularmente deficiente. 
4) Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de referencia e livros 
didático-pedagógicos de apoio ao professor das escolas do ensino 
fundamental. 

 

Um plano de metas exige um plano de custos, o qual o governo precisa 

disponibilizar um recurso financeiro maior, a fim de que se obtenha a quantidade 

necessária de materiais pedagógicos. Estes, por sua vez, precisam apresentar 

qualidade que é tão almejada na educação. Para tanto, são importantes políticas de 
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avaliação desses instrumentos. Diante das metas propostas no PNE, o Programa 

Nacional do Livro Didático sugere o fortalecimento das grandes editoras, pois os LDs 

são avaliados e passados por um processo de melhor custo-benefício antes de 

serem selecionados no Guia do Livro Didático, de modo que estas mesmas editoras 

se esforçam para ofertar o melhor livro, com base nos critérios pré-estabelecidos. Se 

o livro da editora fizer parte do guia avaliado pelo MEC, as editoras podem vir a 

utilizar isso ao seu favor, ao oferecê-lo nas escolas privadas de ensino fundamental 

e médio, pois ao propô-lo argumentará que este LD passou por uma análise 

criteriosa por avaliadores contratados pelo MEC, e caso sejam adotados nas escolas 

particulares, o lucro aumentará ainda mais, visto que provavelmente o preço a ser 

cobrado por este material será maior do que o negociado com o MEC. 

De acordo com Sousa Junior, 

 

Em substituição à política de financiamento exclusivo do ensino 
fundamental, o Fundeb pretende alcançar toda a educação básica, isto é, 
da educação infantil ao ensino médio, além de atingir diversas modalidades 
de ensino. O mecanismo de distribuição dos recursos do Fundeb é similar 
ao que foi utilizado pelo Fundef com a captação de recursos de estados e 
municípios, além da complementação da União, e redistribuição dos 
mesmos, no âmbito de cada estado e seus municípios, de acordo com as 
matrículas na educação básica. Trata-se, na verdade, de 27 fundos 
estaduais. (SOUSA JUNIOR, 2007, p.4) 

 

No atual governo, do presidente Lula, a Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 

substitui o FUNDEF para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que redefine a 

distribuição de recursos que são enviados a toda Educação Básica, não se 

restringindo ao Ensino Fundamental. Neste caso, Saviani aponta, 

 

―[...] conforme foi divulgado no dia 20 de junho de 2007, na ocasião da 
sanção da lei que regulamentou o FUNDEB, o número de estudantes 
atendidos passa de 30 milhões para 47 milhões, portanto, um aumento de 
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56,6 %. Em contra partida o montante do fundo passou de 35,2 bilhões para 
48 bilhões o que significa um acréscimo de 36,3 %.‖ (SAVIANI, 2008b, 
p.19). 

 

Dessa maneira, o FUNDEB passa a financiar a Educação Básica em sua 

totalidade, porém na sua composição não entram todos os recursos dos Estados e 

Municípios, que segundo a Constituição devem ser destinados à Educação. Então, é 

possível refletir onde são aplicados os outros 5% de recursos que ficam nos Estados 

e Municípios. Nesta perspectiva, se estes recursos forem aplicados na Educação 

Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental para Municípios e Ensino 

Fundamental e Ensino Médio para os Estados) poderá realmente contribuir para a 

melhoria da qualidade no processo ensino e aprendizagem. Do contrário, será um 

recurso a menos para a Educação, abrindo a possibilidade de investimento em 

outros setores que não no ensino. 

Para além do financiamento, é interessante sair desta área de conforto e 

engajar-se rumo ao desenvolvimento de métodos do processo de ensino e 

aprendizagem, que sejam significativos e prazerosos para aqueles que não têm o 

contato histórico com o saber letrado. A superação dos obstáculos refere-se também 

aos padrões de financiamento, na busca de resultados e processos que possam 

expressar a disponibilidade de qualidade para todos. 

Fala-se de qualidade, no contato com as práticas escolares anti-tecnicistas, 

numa reflexão sobre o LD, no sentido não de menosprezar este recurso pedagógico 

ofertado ao professor, mas de afirmar o pressuposto de que é ele quem deve 

controlar a tecnologia e, não a tecnologia controlar o homem. Para tanto, o 

profissional da educação, como agente histórico teria clareza sobre o papel do LD 

num contexto maior, que exigiria pesquisa de outros diversos elementos 

complementares neste cenário educacional. 
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Essas medidas são necessárias para que o uso do conhecimento, por parte 

da humanidade, possa contribuir para a promoção do homem em termos de 

superação das desigualdades sociais. O uso da escrita, por exemplo, significa o uso 

de uma tecnologia desenvolvida pelo homem. O uso desta nos faz pensar sobre a 

necessidade de equalizar o acesso ao conhecimento historicamente produzido. Para 

tanto, cabe a discussão sobre as políticas públicas educacionais que viabilizem este 

processo. 

O governo atual (Lula) criou o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Um plano que abrange uma ampla gama de necessidades a serem 

superadas em todos os níveis de ensino, para conseguir a tão esperada qualidade 

na Educação. Contudo, percebe-se que não ocorre nenhum foco para a melhoria. O 

PDE ―[...] apresenta um bom diagnóstico dos problemas educacionais, mas deixa em 

aberto a questão das ações a serem tomadas para a melhoria da qualidade da 

educação‖. (BRASIL, 2007c, p.11) 

Os programas propostos pelo Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE, 2007c) estão organizados em quatro eixos norteadores: educação básica, 

educação superior, educação profissional e alfabetização. Na educação básica, se 

atenta para a formação de professores e a valorização dos profissionais da 

Educação, já que a preocupação ―é assegurar a todos os professores a 

possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela LDB/96, observando as 

diretrizes e os parâmetros curriculares‖, ou seja, se o professor tiver o curso de 

graduação em Pedagogia já está apto a exercer a profissão. (BRASIL, 2007c) 

Houve uma ampliação do sistema escolar a partir do governo FHC, com 

uma diminuição ou um congelamento dos recursos públicos, o que teve como uma 

de suas consequências a queda da qualidade do ensino e da formação. Uma 
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provável desvalorização do profissional da área da Educação, poderia ter como 

resultado o não cumprimento da lei. Assim, o aperfeiçoamento profissional poderia 

ser visto como não necessário. Contudo, a Educação é o setor onde é possível 

realizar maiores investimentos, uma vez que se trata diretamente da formação de 

cidadãos. 

Na elaboração do PDE, sugere-se a concepção de educação a ser 

almejada: 

 

―[...] reconhece na educação uma face do processo dialético que se 
estabelece entre socialização e individuação da pessoa, que tem como 
objetivo a construção da autonomia, isto é, a formação de indivíduos 
capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo.‖ 
(BRASIL, 2007a, p.6) 

 

Na forma como o PNLD vem sendo executado, mostra-se uma possível 

controvérsia em relação à afirmação acima, pois os professores e alunos seguem 

um sistema, no qual a gestão democrática sugere ser significativamente influenciada 

pela indústria de livros didáticos ao adotarem tais materiais no processo de ensino e 

aprendizagem. 

As mudanças aqui apontadas, na história do LD, não se afirmam de fato 

como transformações sociais efetivas no que tange aos movimentos sociais, pois os 

LDs atuais em sua quantidade, bem como sua forma de uso, revelam ainda as 

marcas dos preconceitos de diversas áreas do ensino, auxiliando a perpetuar as 

diferenças de classe. Deste modo, configura-se que as políticas públicas 

educacionais do Brasil ainda se mostram distantes da qualidade de Educação 

sugerida em 1990, na Conferência Mundial de Educação para Todos. 

Programas do PNE ainda permanecem no PDE, porém com algumas 

reestruturações, como é o caso da criação da Prova Brasil que, juntamente com o 
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SAEB, define ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e 

a redução das desigualdades existentes. (BRASIL, IDEB, 2009). 

No âmbito das políticas educacionais, evidencia-se a continuidade de 

discursos e práticas que levam a uma organização curricular cujos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais convergem numa estrutura ideológica de 

incentivo, a um presumível enfraquecimento das classes dominadas. [...] ―a 

correlação de força, dentro do aparelho do Estado e na sociedade civil, pende cada 

vez mais para os processos de privatização mascarados por parcerias e pelas 

nomenclaturas que dissimulam este processo – organizações sociais públicas de 

direito privado‖. (FRIGOTTO, 2008, p. 526) 

Dessa forma, tende cada vez mais para um provável assistencialismo 

mascarado como alternativas de satisfação às necessidades culturais do povo 

brasileiro, não revelando assim a face desigualitária promovida pelo engenho da 

grande máquina do capitalismo no processo educacional. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO BÁSICA: ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E O LIVRO 

DIDÁTICO 

 

O Ensino Fundamental, etapa da Educação Básica, está assegurado no 

artigo 208 da Constituição Federal no seguinte princípio: ―o acesso ao ensino 

fundamental obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo‖ com o objetivo da 

formação básica do cidadão, desde que a escola proporcione:  

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
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II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores;  
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (MEC, 
2008) 

 

A implantação do Ensino de Nove Anos faz parte de uma política pública, 

que objetiva diminuir as desigualdades sociais existentes em nosso país. Com a Lei 

11.274 de 06 de fevereiro de 2006, decorre a regulamentação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, consolidou-se a proposta de expansão da 

escolarização mencionada na LDB 9.394/96 e no PNE, que estabelece até 2010 a 

ampliação da obrigatoriedade escolar para a criança de seis anos. O EF de Nove 

Anos passa a ser uma meta da Educação Nacional. O principal objetivo desta 

ampliação é assegurar ao estudante um tempo maior de convívio escolar, o qual 

proporcionará maiores oportunidades de aprendizagem. 

Visando proporcionar a concretização do discurso ―Educação para Todos‖, o 

MEC tornou obrigatório um ano a mais de ensino. Contudo, estudantes de escolas 

públicas de classes populares podem apresentar desvantagens em relação ao 

processo de aprendizagem, pois algumas escolas estão inseridas em locais onde o 

índice de desenvolvimento social ainda é precário, e uma possível desnutrição dos 

alunos ainda pode ocorrer. Estes aspectos também são fatores ligados ao baixo 

rendimento escolar. Nota-se que ainda que se tenha a merenda escolar, não é o 

suficiente para que o aluno tenha um desenvolvimento satisfatório. 

Esta etapa do Ensino Fundamental demonstra que as políticas educacionais 

passam a ser imprescindíveis para a intencionalidade de uma Educação com 

qualidade, porém se esta qualidade for compreendida a partir do resultado da Prova 
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Brasil, revela-se a acentuada diferença entre escolas públicas e privadas, 

evidenciando diferenças de formação. 

Conforme a LDB/96, a Educação Básica é um nível de ensino que está 

organizado em séries, semestres, ciclos de aprendizagem e períodos alternados de 

estudos, com carga horária estabelecida de 800 horas anuais e 200 dias letivos. 

Atualmente, compreende-se que devam ser desenvolvidas atividades curriculares 

com os alunos, exceto nos períodos destinados aos exames finais. O estudante 

precisa freqüentar, pelo menos, 75% do total de horas-aula, exceto em alunos em 

tratamentos de saúde. Isso significa que o aluno só poderá ser reprovado se a 

quantidade de faltas somar mais de 25%, em todas as áreas do conhecimento 

ofertadas na unidade de ensino. 

Portanto, esta carga horária pode ser entendida como oportunidades de 

aprendizagem, que será disponibilizada para o aluno durante o ano letivo. Porém, 

cabe à escola e, principalmente ao professor, utilizar este tempo com atividades 

significativas e pertinentes, pois é neste âmbito que é possível efetivar a lei quando 

se refere ao fato de formar cidadãos críticos e reflexivos. 

É neste contexto escolar que o professor pode ser diretamente atingido 

pelas políticas educacionais, no que diz respeito à forma de apresentar os 

conteúdos e ao material didático utilizado, em ser um professor-mediador no 

processo de aprendizagem. E este tempo também pode ser visto na perspectiva de 

atingir objetivos governamentais em resultados como: número de LDs enviados à 

escola, merenda escolar, promoção automática e bolsa família. É preciso considerar 

referenciais documentais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

 

Os Parâmetros Curriculares constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e 
garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando 
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discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de 
técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica 
atual. (BRASIL, 1997, p.13) 

 

Nota-se o discurso político sobre a necessidade dos objetivos que norteiam 

todas as escolas, mas que ao se formular tais objetivos exijam resultados visíveis, 

podendo-se considerar que estes não dependem somente de quem formula, mas 

sim da realidade a qual este contexto escolar está inserido. Cada escola tem os 

seus estatutos e regimentos para que tais resultados sejam alcançados com êxito, 

onde se tem como finalidade principal a aprendizagem do aluno. 

Prevê-se que a transição do Ensino Fundamental de oito anos para nove 

ocorrerá gradativamente. O EF passa a ser organizado de acordo com o PNE em 

anos iniciais (1º ano ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano). 

Esta ampliação apresenta características voltadas aos anos iniciais do EF, já 

que a obrigatoriedade do ensino é a partir dos seis anos de idade. De acordo com 

material publicado pelo MEC, a inclusão das crianças com seis anos de idade 

também está relacionada a [...] ―resultados de estudos demonstrarem que, quando 

as crianças ingressam na instituição escolar antes dos sete anos de idade, 

apresentam, em sua maioria, resultados superiores em relação àquelas que 

ingressam somente aos sete anos.‖ (BRASIL, p.1, 2006a) 

Ao pensar com criticidade a respeito deste argumento, seria possível 

questionar se nove anos de mera repetição mecânica e de memorização acrítica 

provavelmente significariam real avanço educacional. Aumentos quantitativos sem 

devidas reestruturações do ponto de vista qualitativo de nossa educação poderiam 

corresponder ao taylorismo. Isto é, a Educação ocorre com informações e 

conhecimentos teóricos distante da análise do contexto sócio-cultural-politico-

econômico do aluno. Aconteceria, nesta perspectiva, com o intuito de moldar o aluno 
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no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, para que aumentem os 

resultados desta produção em massa. 

 

O taylorismo substitui as formas de coação visíveis, de violência direta, 
pessoal, de um ―feitor de escravos‖, por exemplo, por formas mais sutis que 
tornam o operário dócil e submisso. É um sistema que impessoaliza a 
ordem, que não aparece mais com a face de um chefe que oprime, diluindo-
a nas ordens de serviços vindas do ―setor de planejamento‖. Retira toda a 
iniciativa do operário, que cumpre ordens, modela seu corpo segundo 
critérios exteriores, ―científicos‖, e cria a possibilidade da interiorização da 
norma, cuja figura exemplar é a do operário-padrão. (ARANHA&MARTINS, 
1993, p. 14)  

 

Nesta perspectiva, pode-se discutir sobre a necessidade da buscar meios 

que visem propiciar a equalização, em termos de quantidade e qualidade de ensino 

para todos. Em cada época, a consciência social de fragilidades educacionais 

revela-se na escola por sua organização, formas de trabalho e transformações, que 

resultam em novas situações e novos fins almejados. Pedagogos e demais 

profissionais ligados à Educação possuem como prioridade assegurar os meios para 

uma Educação de Qualidade para todos os alunos. 

Porém, é importante destacar que a sociedade está diante de uma proposta 

de descentralização do ensino, e as atuais práticas educacionais no que se referem 

à organização, tendem a mudar para uma maior autonomia e participação da 

comunidade. O panorama é de uma economia desfavorável para uma educação de 

qualidade porque é deliberada e decidida pelos interesses da sociedade capitalista. 

 

Na maioria das situações, o fato de ainda haver crianças fora da escola não 
tem como causa determinante o déficit de vagas, está relacionado à 
precariedade do ensino e às condições de exclusão e marginalidade em 
que vivem segmentos da população brasileira. Não basta, portanto, abrir 
vagas. Programas paralelos de assistência a famílias são fundamentais 
para o acesso à escola e a permanência nela, da população muito pobre, 
que depende, para sua subsistência do trabalho infantil. (BRASIL, PNE, p. 
18, 2001) 
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De acordo com a lei, é preciso iniciar o ensino obrigatório com seis anos de 

idade, até o início do ano letivo corrente, porém percebe-se que, culturalmente, a 

relação início do ano letivo e idade são paradoxais, pois mesmo que esta data seja 

estabelecida, o aprendizado significativo não ér garantido ao aluno, pois as 

condições sócio-político-econômica-culturais vivenciadas em determinados 

contextos escolares, em que somente cumpre-se a lei. 

Com base em Oliveira e Araújo, o grande desafio do atual momento 

histórico, é fazer com que o estudo seja, além de garantido e efetivado por meio de 

medidas de universalização do acesso e da permanência, uma experiência 

enriquecedora na formação do ser humano, político e social, efetivando-se, um 

projeto de emancipação e inserção social. Que o direito à Educação tenha como 

premissa um ensino básico de qualidade para todos e não reproduza mecanismos 

de diferenciação e de exclusão social, os quais têm permanecido desde a época de 

colonização no Brasil. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 5-23) 

Outra questão relevante está relacionada ao Art. 26 da LDB/96, que 

contempla a idéia de que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 

uma base nacional comum, a qual deve ser complementada, em cada instituição de 

ensino, por uma parte diversificada referente às peculiaridades regionais e 

específicas de cada comunidade e bairro. Isto significa que cada um dos Estados e 

Municípios tem autonomia para elaborar parte do seu currículo. Entretanto, o 

Governo Federal centraliza em base comum suas decisões em relação aos 

conteúdos a serem abordados na escola. 

Um exemplo a ser citado é a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental, que define as diretrizes de como 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. É possível perceber 
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uma quantidade de atividades mínimas a serem realizadas durante o ano escolar, as 

quais devem ser previamente contempladas na Proposta Pedagógica da Instituição 

de Ensino. 

Ressalta-se que, em conformidade com o que estabelece a Constituição de 

1988, é obrigação do Estado elaborar parâmetros curriculares com o intuito de 

orientar as ações educativas, considerando os objetivos propostos na Educação 

Básica. Ao considerar o objeto de estudo pesquisado, observa-se que os PCNs 

apresentam o seguinte posicionamento em relação ao livro didático: 

 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino 
brasileira. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à 
coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos 
objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante considerar que 
o livro didático não deve ser o único material a ser utilizado, pois a 
variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma 
visão ampla do conhecimento. (BRASIL, p.13, 1997) 

 

A reflexão sobre os conteúdos é relevante para o desenvolvimento de ações 

críticas no dia a dia escolar, pois para avaliar qualquer recurso em sala de aula, esta 

ação por parte do professor contribui para o desenvolvimento do estudante. A não 

promoção da criticidade por parte do professor e do estudante, bem como, a não 

oferta de condições adequadas para o processo de ensino e aprendizagem, sugere 

desvalorização do trabalho pedagógico. Uma gestão democrática, capaz de 

proporcionar a participação crítica da coletividade, poderia alargar este processo de 

seleção do LD. Para tanto, a formação inicial bem como a continuada se mostram 

essenciais para o fomentar de competências necessárias à capacitação de 

qualidade deste profissional da educação incumbido deste papel de escolha do LD. 
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3.3 BANCO MUNDIAL, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O LIVRO DIDÁTICO 

 

A Educação vista na instituição escolar, seja qual for o sistema político, 

permite a cada indivíduo, a transmissão das aquisições culturais acumuladas por 

gerações antecessoras. Deste modo, também se deve proceder à análise das 

políticas educacionais brasileiras. Porém, não há base cultural que se instale, como 

evidentemente vê-se por estudos históricos, sem ligação direta com o 

desenvolvimento sócio-econômico da população. É relevante, portanto, considerar-

se a condição do Brasil entre os países em desenvolvimento. E ainda, observar a 

influência neoliberal nas tomadas de decisões remetentes aos projetos 

educacionais, os quais, em sua maioria, visam apenas a formação de uma mão-de-

obra operacional desvinculada de um pensar estratégico, isto é, formação suficiente 

para tão somente produzir e não criar. Além disso, contribui para se assumir o papel 

de mercado consumidor dos países em desenvolvimento. 

Neste sentido, a fim de garantir a estabilidade econômica dos países em 

desenvolvimento, o Banco Mundial (BM), criado em 1944 na Conferência de Bretton 

Woods, New Hampshire, EUA, teve como objetivo inicial financiar a reconstrução 

dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial (1935-1945). Logo depois, 

criaram-se ações destinadas a garantir a estabilidade econômica nos países em 

desenvolvimento, que desde então, aumentam ainda mais a sua dependência 

financeira. 

O Banco Mundial atualmente é constituído pelo BIRD (Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento), que abrange quatro outras instituições: a 

Corporação Financeira Internacional (IFC), o Organismo Multilateral de Garantia de 

Investimentos (MIGA), a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), o 
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ICSID (Centro Internacional para Resolução de Disputas Internacionais) e, a partir 

de 1992, o Banco assumiu a administração do Fundo Mundial para o Meio Ambiente 

(GEF). 

São membros do BM, 185 países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

dentre eles o Brasil, sendo que a sede está localizada em Washington – EUA e o 

atual presidente é Robert Zoellick. Sendo que o principal objetivo do Banco Mundial 

é dito como o de diminuir a pobreza dos países em desenvolvimento por meio de 

financiamentos e empréstimos. (BANCO MUNDIAL, 2009) 

De acordo com Torres, 

 

O Banco Mundial, transformou-se, nos últimos anos, no organismo com 
maior visibilidade no panorama educativo global, ocupando, em grande 
parte, o espaço tradicionalmente conferido a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a agência das 
Nações Unidas especializada em educação. (TORRES, 2007, p. 126) 

 

No campo educacional, percebe-se que o BM além de fornecer 

financiamentos aos projetos relacionados à Educação, oferece orientação técnica 

pelo conselho de diretores, técnicos e conselheiros do Banco Mundial, juntamente 

com parte dos técnicos responsáveis pela Educação nos países em 

desenvolvimento. 

Esta orientação define as políticas públicas educacionais destes países, ou 

seja, os sistemas educacionais ficam diretamente submetidos à forma como o BM os 

define, e por ser um banco, percebe-se que a administração está ligada ao custo-

benefício por ele concedido, pois é possível observar que a Educação nestes países 

apresenta-se até o momento em baixa. 

As ações assinalam interesses econômicos por trás do discurso altruísta de 

apoio aos países necessitados. Na sociedade capitalista é possível contemplar um 
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grande progresso mundial sem que a maioria da população possa usufruí-lo. Ampliar 

mercados e garantir mão-de-obra minimamente qualificada trouxe a necessidade de 

suprir a Educação Básica para este mencionado intuito. Nestes termos, o 

capitalismo exige de suas engrenagens a força do capital intelectual, oriunda da 

classe dominante, e físico/mental minimamente qualificado da classe dominada para 

o trabalho braçal, bem como para o consumo mínimo por parte desta. 

Caso se pretendesse uma bem sucedida estratégia de conquista destes 

objetivos do Banco Mundial, haveria de ser relevante para o Governo do Brasil a 

concretização destes, isto é, o Banco Mundial careceria do apoio político-cultural e 

consecutivas ações educacionais. No Brasil, a presença do BM vem sendo 

percebida ao longo dos anos por meio da implementação de reformas educacionais. 

Porém, de acordo com Couto Soares (2007), o Brasil é um dos países com maior 

índice de insucesso dos projetos financiados pelo BIRD. Sendo assim, cabe a 

equipe técnica refletir sobre tais medidas e focar as reais necessidades do sistema 

de ensino público do país vigente, e não utilizar o mesmo padrão de atendimento 

educacional em todos os países que presta assessoria. 

Nesta máquina capitalista vêem-se com facilidade o uso de recursos 

humanos ainda resquícios do “Taylorismo”, isto é, os homens fazendo parte de um 

sistema produtivo, sendo apenas peças desta gigante engrenagem. Assim, não seria 

de se surpreender a visão de viés economicista, ao invés do aprofundamento da 

identidade pedagógica na análise das necessidades estruturais no desenvolver de 

projetos educacionais dos povos atendidos. Esse panorama sugere a explicação 

para a aplicação do mesmo procedimento educacional para povos de distintas 

culturas e políticas nacionais. 
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O BM não apresenta idéias isoladas, mas uma proposta articulada – uma 
ideologia e um pacote de medidas – para melhorar o acesso, a equidade e 
a qualidade dos sistemas escolares, particularmente do ensino de primeiro 
grau nos países em desenvolvimento. Embora se reconheça que cada país 
e cada situação concreta requerem especificidade, trata-se de fato de um 
―pacote‖ de reforma proposto aos países em desenvolvimento que abrange 
um amplo conjunto de aspectos vinculados à educação, das macro-políticas 
até a sala de aula. (TORRES, 2007, p. 126) 

 

A contradição entre o que o BM diz compreender sobre as especificidades, e 

o que na prática repassa como processo a ser utilizado, sugere a idéia de que as 

peças, classes dos dominados, não precisam pensar, mas sim, ter força e agilidade 

suficiente para a energia desta máquina capitalista. Deste modo, as peças supririam 

o básico. Assim, não seria surpreendente que não fosse apoiado o desenvolvimento 

da formação superior. 

A proposta educacional do BM é direcionada a promover o crescimento 

econômico e diminuir a pobreza nos países em desenvolvimento, visto que no Brasil 

o objetivo a ser alcançado está relacionado a melhorar a qualidade e a eficiência do 

ensino. A qualidade almejada está representada a partir dos resultados de 

determinados ―insumos‖ que intervêm na escolaridade. Neste sentido, de acordo 

com Rosa Torres, 

 

A qualidade educativa, na concepção do BM, seria o resultado da presença 
de determinados ―insumos‖ que intervêm na escolaridade. Para o caso da 
escola de primeiro grau, consideram-se nove fatores como determinantes 
de um aprendizado efetivo, nesta ordem de prioridades, segundo a 
percentagem de estudos que revelariam uma correlação e um efeito positivo 
(BM, 1995:51) 

9
: (1) bibliotecas; (2) tempo de instrução; (3) tarefas de casa; 

(4) livros didáticos; (5) conhecimentos do professor; (6) experiência do 
professor; (7) laboratórios; (8) salário do professor; (9) tamanho da classe. 
(TORRES, 2007, p. 134-135) 

 

Ao deparar-se com a busca da melhoria da qualidade de acordo com o BM, 

o LD tem sido considerado o melhor caminho para suprir as necessidades 

                                                 
9
 Como síntese de tais estudos, cita-se como fonte um artigo de Fuller e Clarke, 1994. 



73 

 

emergenciais da educação, de acordo com os mencionados insumos. Curiosamente, 

os itens relacionados como objetos fundamentais da educação básica são tidos 

como prioridades, ―tempo de instrução, livros didáticos e melhorar o conhecimento 

dos professores (privilegiando a capacitação em serviço sobre a formação inicial e 

estimulando as modalidades à distância)‖. (TORRES, 2007, p. 135). 

Nesta perspectiva, é importante refletir o termo qualidade utilizado pelo BM, 

pois as propostas de educação são elaboradas por economistas, e que estas ações 

propostas são mais voltadas para termos quantitativos do que qualitativos. E ainda, 

se é mais adequado que, com o avanço das Ciências Humanas, e principalmente 

dos estudos psicopedagógicos, que profissionais da Educação ocupem este escopo 

de modo a engajar-se no avanço quantitativo, bem como qualitativo da área 

educacional. 

Os índices de qualidade do BM estão voltados para números, isto é, 

resultados quantitativos que facilmente desviam os olhares críticos para outras 

esferas. Observa-se então que a quantidade e a qualidade seguem caminhos 

diferentes. E neste índice quantitativo percebe-se o quanto o livro didático é 

mencionado para melhorar a educação básica. Neste contexto, a relação custo-

benefício deve ser um ponto de reflexão em estudos a respeito do desenvolvimento 

do sistema educacional brasileiro. 

 

―[...] Cada insumo se valoriza em separado e é priorizado ou não em virtude 
de duas questões: sua incidência sobre a aprendizagem (segundo estudos 
empíricos que mostrariam tal incidência) e seu custo. É sob estes 
parâmetros que é definido um conjunto de ―avenidas promissoras‖ e ―becos 
sem saída‖ para a reforma da escola de primeiro grau, priorizando, por 
exemplo, o livro didático (alta incidência e baixo custo) sobre o docente. 
(alta incidência mas alto custo), a capacitação em serviço sobre a formação 
inicial ou o livro didático sobre a biblioteca escolar.‖ (TORRES, 2007, p.140) 
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Pontos de referência, tais como alta incidência e baixo custo, são termos 

que sugerem aspectos mecânico-economicistas. Aponta-se assim, uma possível 

fragilidade dos projetos educacionais em termos voltados para as ciências humanas, 

mais especificamente, pedagógicas. Ou seja, a reforma educacional demonstra uma 

intenção capitalista embora, sejam comuns discursos que manifestem ideia 

contrária. 

Salienta-se novamente que não se trata, porém, de pensar-se na exclusão 

do LD, mas sim, analisar modos diversos de torná-lo um recurso pedagógico 

possível, para a mencionada emancipação, promovendo a valorização contínua do 

desenvolvimento do profissional da Educação. 

Sabe-se que o Brasil ocupa destaque entre os países de maior investimento 

no uso de LDs na educação pública. Os EUA, de forma diferenciada no que tange a 

Educação, conferem dedicação com seu Sistema Educacional aliando seu interesse 

econômico ao desenvolvimento deste, ao incluir outros recursos além dos livros. Isto 

é, países fortalecidos economicamente como EUA, procuram investir vigorosamente 

no avanço educacional-científico, de modo que, este ajuda a perpetuar sua condição 

dominante junto a outros países também fortalecidos. 
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4 TENDÊNCIAS DAS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O 

PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO 

4.1 LEGISLAÇÕES DO LIVRO DIDÁTICO 

 

O Sistema Educacional Brasileiro é constituído por um conjunto de leis que 

caracterizam a Legislação Educacional, sendo regulado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/96), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB), Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e as várias leis e medidas provisórias destinadas aos 

níveis e modalidades de ensino. 

Pode-se considerar que o docente, ao compreender a Legislação 

Educacional que está vigente em seu país, os seus níveis de abrangência e as 

possíveis modificações lhe possibilitem uma ação concreta à melhoria da educação 

diante da realidade política ali imposta. 

A Legislação Educacional e/ou Legislação do Ensino, como destaca a 

LDB/96, ao ser compreendida como um conjunto de regras referentes a questões 

específicas a estrutura e funcionamento da Educação. Sendo assim, para que as 

medidas definidas para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) cumpram a 

função de garantir os direitos ao recebimento de LD, aos equipamentos escolares, o 

gestor educacional precisa conhecer e compreender as legislações que estão 

prescritas para que o mesmo possa cobrar a sua efetiva execução.  

As Resoluções que dispõem sobre a execução do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) são: Resolução nº 5 de 21 de fevereiro de 2002, 

Resolução/CD/FNDE nº 030 de 18 de junho de 2004 e a Resolução/CD/FNDE nº 

030 de 04 de agosto de 2006. 
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É importante demarcar que a Resolução nº 5 de 21 de fevereiro de 2002 

regulamenta que todas as escolas públicas do Ensino Fundamental, as Secretarias 

de Educação Estaduais e Municipais são beneficiárias dos LDs. O livro apresenta 

vida útil de três anos, onde a /Donatária, no caso específico a instituição escolar, é 

obrigada a manter e conservar em bom estado de uso o bem doado, pois o mesmo 

é considerado um bem público, porém vale ressaltar que são crianças que estão 

manuseando este livro, tornando mais difícil a sua manutenção. 

Quando o livro é considerado não-consumível, como mencionado na 

introdução deste trabalho, o aluno não poderá riscá-lo, ou seja, as anotações 

quando realizadas serão feitas a lápis, mesmo por que o aluno do próximo ano vai 

observá-las, e dependendo das suas anotações podem interferir indiretamente no 

seu processo de aquisição de conhecimentos. 

Após estes três anos de uso, o livro passa a ser da Donatária, no caso, da 

escola, onde a mesma adotará uma legislação específica para o desfazimento 

(ANEXO-2) desse bem, quando esse for considerado irrecuperável. 

 

Parágrafo único. Considera-se o bem irrecuperável, para os fins previstos 
no caput deste artigo, quando este não mais puder ser utilizado para o fim a 
que se destina, devido à perda de suas características ou em razão da 
inviabilidade econômica de sua recuperação. (BRASIL, FNDE, 2002) 

 

Consideram-se bem irrecuperáveis livros rasgados, amassados, ou livros 

com anotações dos alunos durante três anos seguidos.  Nota-se que o Governo 

lança campanhas para a preservação deste bem público, em que o aluno não pode 

de fato registrar no próprio livro o conhecimento adquirido, ao utilizar este recurso no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Na Resolução/CD/FNDE nº 030 de 18 de junho de 2004 os livros enviados 

às escolas são de acordo com o Censo Escolar, porém verifica-se que os livros são 
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enviados para a quantidade de estudantes equivalentes há dois anos, antes do ano 

em vigência do PNLD, isto é, número de estudantes Censo Escolar 2005 para o 

número de estudantes PNLD 2007 do ano de 2007. Isto significa um aumento de 

alunos, porém os livros enviados não atendem a demanda integral da escola. 

Para que esta falta seja suprida, o Governo Federal criou o Sistema de 

Controle e Remanejamento de Reserva Técnica (SISCORT) em que os 

responsáveis pelo controle do livro didático na escola, e nas Secretarias realizam o 

remanejamento virtualmente e verificam a disponibilidade de livros nas escolas mais 

próximas, Secretarias ou até mesmo em outras cidades. 

Pede-se que o responsável pela atualização dos dados no SISCORT, que 

se caracteriza em registro de: quantidade de matrículas, livros que a escola recebeu 

no ano em curso, ―possíveis‖ sobras e devoluções de livros ao final do ano letivo, as 

realize para que o objetivo do remanejamento virtual aconteça de forma efetiva. 

Entretanto, mesmo que os dados estejam atualizados, há uma demanda de alunos 

que permanecem sem acesso ao livro didático, por mais que o FNDE envie a 

complementação a Reserva Técnica que refere-se a 3% de livros enviados às 

Secretarias, nota-se que não é possível atender toda a demanda de estudantes 

matriculados, mesmo porque na Reserva Técnica são apenas os dois títulos de 

livros mais escolhidos pelo Estado. Neste sentido, observa-se que o professor, 

mesmo que participe do processo de seleção do livro didático, caso o livro escolhido 

não esteja disponível na reserva, ele está pré-condicionado a utilizar o livro mais 

escolhido pelo Estado, ou seja, a escolha pode ser substituída. 

 

No caso específico das políticas educacionais, é importante salientar que a 
Constituição Federal de 1988, ao incorporar a gestão democrática da 
educação como demanda dos movimentos sociais em seu texto, apontou 
novas formas de organização e administração do sistema, tendo como 
objetivo primeiro a universalização do ensino a toda população. A partir daí, 
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o que se assiste é uma tentativa de interpretação do conteúdo deste 
dispositivo, o que possibilita que diferentes políticas se efetivem por sob o 
mesmo manto da gestão democrática. (OLIVEIRA, 1997, p.94) 

 

Estudantes, professores e a sociedade, de um modo geral, demonstram-se 

preparados para pensar e agir conforme o ideário neoliberal, sendo que a sua 

atuação está ligada diretamente no processo de ensino e aprendizagem do aluno, 

ou seja, da sociedade. Nesse contexto, pode-se dizer que as políticas públicas 

educacionais atuam como instrumento manipulador da sociedade capitalista. De 

acordo com Freitas, 

 

Boa parte dos problemas que estamos enfrentando com a educação básica 
nacional advém do próprio formato ideológico do projeto liberal hegemônico, 
agora ―sob nova direção‖: Ele reduz qualidade a acesso supostamente 
como uma primeira etapa da universalização. (...) Os liberais admitem a 
igualdade de acesso, mas como têm uma ideologia baseada na 
meritocracia, no empreendedorismo pessoa, não podem conviver com a 
igualdade de resultados sem competição. Falam de igualdade de 
oportunidades, não de resultados. (FREITAS, 2007, p.967) 

 

Por mais que a meritocracia esteja pautada no princípio da igualdade, os 

direitos adquiridos ao longo da história são barrados a partir do momento que ocorre 

uma avaliação para selecionar os melhores resultados, ou seja, a partir do seu 

desempenho pessoal as desigualdades sociais surgem, pois fatores como as 

diferenças individuais em relação a sua própria sobrevivência econômico-social está 

ligada às oportunidades de trabalho, onde o seu contexto sócio-cultural gera a 

discriminação social. Ou seja, as políticas educacionais são elaboradas com o intuito 

de garantir o lucro, cultivando uma divisão de classes. 

Diante desta situação, nota-se que as políticas educacionais se articulam a 

partir de programas educacionais divulgados na sociedade, os dados estatísticos 

relacionam-se a investimentos financeiros feitos e a sua efetividade em prol da 
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melhoria na qualidade da educação. Destaca-se a Resolução/CD/FNDE Nº 030 de 

18 de junho de 2004, Art. 2º referente ao PNLD: 

 

Determinar que a distribuição da Reserva Técnica às escolas públicas do 
ensino fundamental referente ao Programa Nacional do Livro Didático – 
PNLD centralizado ou ao Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 
obedeça, prioritariamente, aos seguintes critérios: 
I – Atender escolas novas, não cadastradas no banco de dados do FNDE 
fornecido pelo INEP; 
II – Atender com complementação de livros as turmas novas e os alunos 
ingressantes. 

 

Destaca-se que a quantidade de livros da Reserva Técnica, enviadas às 

Secretarias Municipais e Estaduais, equivale a 3% do total de matrículas, porém ao 

atender esta demanda, não será possível atender todas as escolas que precisam de 

LD. Então é preciso pensar em uma forma de aproveitar os livros dos programas dos 

anos anteriores, mesmo considerados irrecuperáveis, pois o próprio PNLD não 

garante a viabilização de LD para todos os estudantes matriculados em começo de 

programa no início de ano letivo. 

Neste sentido, é importante buscar alternativas e soluções nos problemas 

levantados sobre a quantidade de livros didáticos na escola, para que o processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes ocorra, vislumbrando a contribuição para o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e atuantes na sociedade que estão inseridos. 

 

 

4.2 LIVRO DIDÁTICO: RECURSO, MATERIAL OU ―MULETA‖ DIDÁTICA? 

 

Conforme descrito na introdução deste trabalho, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96 estabelece ―[...] atendimento ao educando 
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por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.‖ (art. 4º. VIII, 1997, p.15) 

O Ensino Fundamental, além de assegurar o acesso obrigatório e gratuito 

aos estudantes, deve garantir o material didático escolar. Porém, de acordo com 

documentos publicados pelo MEC como a LDB/96, o PNE e o PDE, pode-se 

compreender por material didático apenas o livro didático, já que diferenças entre 

materiais didáticos e recursos didáticos não ficam claras nestes documentos. Para 

Saviani, 

 

―[...] o livro didático é um instrumento no qual a mensagem educativa está 
convenientemente arranjada de modo que seja adequadamente captada 
pelo receptor (educando). Essa situação acabou por dotar o livro didático de 
um caráter estático; constituía-se ele num conjunto de enunciados 
fechados, conclusivos, com os quais o educando deveria identificar-se. 
Supunha, portanto, a existência de um saber já elaborado (mensagem) e 
que por isso poderia (e deveria) ser transmitido. Essa dicotomia (elaboração 
do saber/transmissão do saber) exprime-se de modo claro na oposição 
constatada e contestada nos meios universitários entre pesquisa (ciência) e 
ensino (didática).‖ (SAVIANI, 2007, p. 134) 

 

O LD é um recurso em que os conteúdos propostos são considerados os 

materiais didáticos que têm como função facilitar o processo de ensino 

aprendizagem professor-aluno, ou seja, este recurso auxilia o professor e, 

principalmente, o aluno no processo de aquisição do conteúdo escolar. ―O livro 

didático ―[...] torna-se um elemento constitutivo de um conjunto de multimídia.‖ 

(CHOPPIN, 2004, p.553). Neste sentido, o enunciado didático não pode caracterizar-

se como um conjunto de conceitos conclusivos e fechados, e sim propostas para 

reflexões e questionamentos, os quais possibilitem a socialização dos saberes 

acadêmicos em teorias e práticas, constantes no cotidiano do estudante e do 

professor. 
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A aquisição do conhecimento não é fruto de discursos e intenções, mas sim 
de um trabalho sistemático, adequado à natureza biológica e cultural do 
desenvolvimento humano. Currículo envolve o conteúdo da área de 
conhecimento e as atividades necessárias para que o aluno se aproprie 
desse conhecimento. (LIMA, 2006, p.32) 

 

A aquisição de conhecimentos adquirida pela humanidade ao longo dos 

anos é algo que precisa ser passado em cada geração para que se possa dar 

continuidade à evolução do ser humano. Entretanto os conteúdos propostos nos 

livros didáticos podem influenciar diretamente no agir do aluno diante da sociedade, 

pois conforme os conteúdos são abordados em sala de aula, possivelmente o 

estudante compreenderá que determinado assunto é dado como verdade absoluta. 

Para Gramsci, a primeira abordagem do aluno é sempre dogmática. Cabe ao 

professor mostrar que todo conteúdo tem uma dimensão política e pode ser lido de 

perspectivas diferentes. 

Porém, de acordo com Lima, ―[...] aprender é uma atividade complexa que 

exige do ser humano procedimentos diferenciados segundo a natureza do 

conhecimento.‖ (LIMA, p.32, 2006). O professor precisa tornar o conteúdo acessível 

sem simplificar, sem perder em rigor e profundidade, além de compreender que um 

LD não reconhece as diferenças existentes entre os alunos, ou seja, as dificuldades 

e limitações de cada um. 

De acordo com Molina, 

 

O livro didático adquire especial importância quando se atenta para o fato 
de que ele pode ser, muitas vezes, o único livro com o qual a criança tem 
contato. Considerando-se o fato de que, ao deixar a escola, pode ocorrer 
que jamais tornem a pegar em livros, percebe-se que, para muitos 
cidadãos, o livro didático termina por ser ―o‖ livro. (MOLINA, 1988, p. 18) 

 

O conteúdo exposto no LD influencia no estabelecimento das atividades a 

serem trabalhadas com os alunos, durante o período escolar. Neste sentido, 
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dependendo da forma como este recurso é utilizado, pode passar a ser tão 

importante quanto a própria presença do professor. Ou seja, é questionável se o 

objetivo do Banco Mundial em relação à valorização do LD se torna efetiva, visto que 

a formação do professor em relação a sua capacitação demonstra ficar em segundo 

plano. 

O LD deve ser visto como um recurso a mais, que sugere mudanças no seu 

uso. É importante que o professor possa adaptar e complementar o livro adotado, e 

até mesmo produzir um material em conjunto com a turma a partir da inserção do 

contexto sócio-histórico para que o aprendizado do estudante aconteça de forma 

significativa e prazerosa, consequentemente, que a função e a presença do 

professor no processo de ensino e aprendizagem continue sendo indispensável na 

formação do cidadão crítico. 

 

A didática, como ela vem sendo ministrada e praticada, creio eu, acentua o 
―senso comum ideológico dominante‖ que perpassa a nossa prática 
educacional diária, seja por um descuido de uma compreensão filosófica do 
mundo e do educando, seja pela não-compreensão de uma teoria do 
conhecimento norteadora da prática educativa, seja pelo mau entendimento 
do papel de um material didático, que de subsidiário do ensino e da 
aprendizagem, passa a ocupar um papel central de transmissor de 
conteúdos e, implicitamente, de ideologias oficiais. (LUCKESI, p. 32, 1983) 

 

Sendo assim, o professor, como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem, necessita selecionar e interpretar os conteúdos ali expostos no LD, 

pois este material, se mal utilizado na realidade escolar, pode tornar-se uma 

imposição de ideologias, ou numa outra perspectiva, pode ser visto como uma base 

na qual o professor e o aluno sejam capazes de ampliar os seus horizontes, no 

processo de aprendizagem em ―aprender a aprender‖. 

Saviani em 2008 acentua em entrevista para a revista Leia Livros, que em 

1984, considerou ―os livros didáticos de os grandes pedagogos, pois os mesmos 
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acabam pautando a ação dos professores dentro da sala de aula‖. Nesta fala, 

percebe-se o valor e o poder deste material didático no processo de formação do 

aluno. Ainda em sua afirmação: ―Mas só o livro não adianta. É preciso políticas e 

ações que melhorem a formação dos professores e melhorem suas condições de 

trabalho‖. (SAVIANI, 2008c, p.1). Ou seja, é preciso problematizar a precariedade e 

a falta de investimentos na formação dos docentes para que os mesmo tenham 

condições para atuarem e efetivarem o seu trabalho na busca da qualidade 

educacional. 

Nesta perspectiva, ao contrário do que se propõe a LDB/96, o estudante não 

se tornaria um cidadão crítico e reflexivo sem a devida mediação do professor, 

podendo tornar-se passivo diante dos conteúdos propostos no livro didático. Do 

ponto de vista político-ideológico, percebe-se uma equalização dos conteúdos 

escolares, ou seja, a escola é conduzida a seguir um modelo de pensamento 

conforme está exposto no fornecimento do material didático. 

Pode-se dizer então que situações como a exposta podem ser visualizadas 

no chamado currículo oculto: 

 

―[...] currículo oculto, que envolve, dominantemente, atitudes e valores 
transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e pelas rotinas do 
cotidiano escolar. Fazem parte do currículo oculto, assim, rituais e práticas, 
relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o 
espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por grupamentos 
e turmas, mensagens implícitas nas falas dos (as) professores (as) e nos 
livros didáticos. (MOREIRA; CANDAU, p.86, 2006) 

 

O professor precisa estar atento, para evitar que o currículo oculto possa vir 

a influenciar de modo negativo a concretização dos projetos pedagógicos 

emancipatórios. Outro problema, apresenta-se na escolha dos LDs. O governo 

investe cada vez mais na compra e as editoras ganham ainda mais com a produção 
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deste material, que tem a sua procura aumentada por meio de acordos econômicos 

que garantem o lucro para a editora e a economia para o governo. Visto que os 

livros comprados passam por licitações que justificam esses acordos. Os LDs 

podem tornar-se fonte para a construção de um pensamento direcionado à lógica 

capitalista. É válido dizer que melhorias aconteceram na elaboração dos LDs após a 

criação do guia do livro Didático, porém percebe-se um direcionamento de ideias 

propostas no agir do cidadão para o consumismo. 

De acordo com estudo recente da UNESCO, destacou dados importantes 

como: 

 

Na maioria das salas de aula observadas, ou dos professores observados, 
não parecia haver preocupação com o planejamento, e este, quando havia, 
era pouco estimulante, limitando-se quase que exclusivamente a seguir o 
livro didático, tornando as aulas enfadonhas e de pouco interesse. Em geral, 
a professora chegava em sala e folheava os livros (velhos e sem capa), 
aparentemente escolhendo o que ‗passaria‘ para os alunos naquele dia. As 
aulas são monótonas, sem alegria, sem novidades, sem recursos. Entre os 
recursos mais utilizados pelos professores era a cópia da matéria do livro 
para o quadro-negro. São muitas as justificativas para o uso quase 
exclusivo desse procedimento, e as mais citadas foram à carência de livros 
didáticos ou similares (UNESCO, 2007, p. 274-275) 

 

Ao verificar as informações acima, as políticas públicas educacionais 

sugerem agir precariamente no âmbito da formação de professores. Este modelo do 

processo de aprendizagem, e esta relação professor-aluno são confirmados e 

vivenciados ao longo dos anos, pois se percebe o apoio direto do governo e, neste 

sentido, também do Banco Mundial, no estímulo ao investimento de produção deste 

recurso pedagógico, o qual pode ser utilizado de duas maneiras pelo professor: 

como recurso pedagógico de apoio, mediante o uso crítico por parte deste 

profissional da educação; ou utilizado como ―muleta‖ sem a mediação consciente e 

crítica por parte deste. Para Freitag, Motta e Costa, 
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A criança é concebida como alguém que reage a estímulos que o livro lhe 
oferece; em verdade é vista como uma tabula rasa, na qual o ensino 
programado vai depositando os seus ensinamentos. A ênfase está na 
reação a uma ação (ou estímulos) vindos de fora dela. (FREITAG, MOTTA 
E COSTA, 1989, p. 43) 

 

Nestas condições, a criança seria educada a se tornar um adulto passivo, 

que aceita as situações que lhe são expostas sem questioná-las. Assim torna-se 

menos viável um processo emancipatório com relação ao envolvimento do BM nas 

estratégias educacionais brasileiras. 

Cabe ao professor e toda equipe pedagógico-administrativa uma atitude 

mais reflexiva e prática em relação ao uso do LD, para que se tornem precursores 

de um sistema educacional o qual visa a emancipação de uma sociedade que utilize 

o LD juntamente com o auxílio de outros materiais e recursos didáticos que 

contribuem no processo de ensino e aprendizagem do estudante. Assim, passam a 

não entregar-se a um determinado contexto de aceitação do LD como modelos 

prontos e acabados que atendem apenas as necessidades dos conteúdos escolares 

como fins. 

 

 

4.3 LIVRO DIDÁTICO E AS EDITORAS: A TENSÃO DA DISPUTA 

 

O discurso democrático, em um contexto neoliberal, favorece a 

competitividade na área educacional, especificamente o mercado editorial, onde os 

LDs, especificamente, os conteúdos curriculares tornam-se produtos de consumo na 

privatização dos serviços públicos, ou seja, a responsabilidade pedagógica na 

produção de um LD cabe à editora. 
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Para Bittencourt, ―As discussões em torno do livro estão vinculadas ainda 

sua importância econômica para um vasto setor ligado à produção de livros e 

também ao papel do Estado como agente de controle e como consumidor dessa 

produção.‖ (BITTENCOURT, p.1, 2004). A iniciativa privada, no caso das editoras 

que assinalam produzir livros didáticos, quando se estruturam de tal forma que a 

produção de um LD se objetiva apenas em características de empreendedorismo. 

Ao compreender o modo de produção capitalista, onde o lucro e a 

produtividade é o que realmente importa, é possível considerar que o PNLD está 

diretamente relacionado a estes fatores, pois é o governo que controla a produção e 

a distribuição dos LDs, além de legitimar os objetivos do Banco Mundial, onde se 

investe menos na capacitação de professores e garante o lucro para a iniciativa 

privada, ou seja, o Estado nesta perspectiva se tornaria o maior consumidor na 

indústria dos LDs, além de deter o poder da escolha das obras a serem adotadas 

nas escolas. 

Em edital o MEC se refere ao LD, 

 

A falibilidade é inerente ao ser humano, no entanto, apesar disso, temos 
padrões de exigência quando utilizamos serviços de restaurantes, hospitais 
e companhias de aviação. A valorização da educação exige quanto a 
saúde. Nesse sentido propomos o mesmo patamar ético de discussão sobre 
o livro didático que é destinado à merenda escolar. Ambos são alimentos, 
cada um a seu modo, e devem ter padrões rígidos de qualidade. (BRASIL, 
1997) 

 

O próprio MEC considera o LD como um produto de consumo onde as 

editoras precisam confeccionar o melhor livro, para que o Governo Federal ofereça 

aos estudantes de todo país, livros de qualidade, capazes de transformar uma 

sociedade mais igualitária. Ou seja, igualitária no sentido de atender todos os 
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estudantes com os livros didáticos pré-determinados pelo governo, onde as 

condições sócio-econômicas não são consideradas neste contexto. 

É preciso refletir se o LD não vem sendo apenas um produto de consumo 

das editoras, e que bem elaborado a partir das solicitações feitas pelo consumidor 

MEC possam divulgar a sociedade a partir de dados estatísticos, o investimento na 

área educacional ao disponibilizar livros didáticos para todas as escolas do país. 

Nesta perspectiva, Höfling faz o seguinte apontamento, 

 

No processo decisório relativo a essa política pública, o Estado tem como 
parceiros representantes do setor privado, inserindo nessas esferas de 
decisão mecanismos de mercado mínimo discutíveis quando da definição 
de gastos de recursos públicos. É impossível supor a ausência de tais 
grupos editoriais nos rumos do PNLD, uma vez que o MEC não é produtor 
de obras didáticas. Mas o que é significativo para a discussão é a compra 
de milhões de livros didáticos, pelo Estado, de um número reduzido de 
editores, situação que vem se confirmando por um longo período, 
(HÖFLING, 2000, p.5) 

 

Ocorre a tensa disputa entre as editoras em vencer a concorrência, ou seja, 

atender o consumidor que é o Estado com o melhor LD, a partir dos critérios para a 

sua elaboração. Após ser aprovado pelo Estado, o consumidor passa a ser o 

professor, então é preciso atender esta clientela de modo que este produto seja 

aprovado na escola, visando confeccionar o melhor livro, esta demanda garantirá o 

comércio nos próximos três anos nesta empresa editorial escolhida. 

A aquisição do LD acontece por meio de licitações como prevê a Lei 

8.666/93. No processo de escolha, a escola precisa optar por duas coleções 

diferentes de editoras diferentes para que ocorra o processo de licitação e o que 

livro chegue até as escolas. E é neste momento que deveria ser priorizado o melhor 

livro, usar as resenhas propostas no Guia do Livro Didático, porém o que acontece é 

a compra do livro mais barato. 
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Uma propaganda de markentig editorial sugere a compra de uma 

determinada quantidade de livros que estão sendo distribuídos em todo país, visto 

que ―O PNLD não só é o maior programa de fornecimento de material didático do 

Brasil, como juntamente com outros programas de distribuição de livro [...]‖ 

(CASSIANO, 2004, p.6). 

Neste sentido, percebe-se que a ―qualidade educativa na concepção do BM, 

seria o resultado da presença de determinados ―insumos‖ que intervêm na 

escolaridade‖ (TORRES, 2007, p. 134). Destaca-se que algumas escolas que 

utilizaram livros de determinadas editoras recebem monitoria para melhor explorar 

este recurso. Porém, seria mais interessante que o Governo investisse 

constantemente neste profissional da Educação para que ele saiba como usar este 

LD, independente da coleção escolhida. 

Questiona-se se realmente os estudantes brasileiros de todo país têm um 

livro de qualidade, ou seja, qualidade pedagógica. Alunos que estão inseridos em 

contextos sociais brasileiros tão distintos, necessitariam de LDs que possam suprir 

as específicas necessidades para se tornarem cidadãos críticos e participativos. 

Vale refletir sobre o estabelecimento de uma lista de livros com conteúdos 

pré-determinados, que visam atender toda a clientela brasileira, com realidades tão 

distintas, nas quais o LD poderá ser a única fonte de conhecimento durante toda a 

sua vida acadêmica. Ao elaborar um livro é interessante articular as políticas 

educacionais com as condições sócio-político-culturais da clientela que este livro 

atenderá, isto é, proporcionar a esses alunos a possibilidade de ampliar em seus 

conhecimentos. Para Saviani, 

 

Na elaboração do livro didático, é preciso não esquecer as condições 
objetivas que determinam o professor que o vai utilizar. Sabe-se que o livro 
depende do professor, uma vez que não o pode substituir. Em 
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contrapartida, sabe-se também que o professor depende do livro, pois este 
se lhe apresenta como um recurso indispensável. Portanto, a questão toda 
está em se produzir o livro didático que seja um estímulo constante para a 
atividade criadora do professor e lhe mantenha vivo o gosto pelo ensino. 
Tradicionalmente, o livro didático tem sido freqüentemente, um fator de 
cristalização da rotina. Para se transformar o livro num instrumento de 
valorização do professorado, essa situação terá de ser alterada. (SAVIANI, 
2005, p. 139-140) 

 

O Governo Federal ao promover programas como o PNLD, os quais 

propõem situações em que o profissional da educação escolhe o LD, visa 

demonstrar uma gestão democrática, porém ressalta que a escolha acontece a partir 

de uma lista pré-determinada no Guia do Livro Didático, em que as editoras sugerem 

preocupação em seguir os critérios de produção, e não critérios que possam vir a 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem do educador-educando. 

As empresas privadas, como as editoras motivam-se a investirem na 

Educação por meio da produção do LD. Num sistema capitalista que estabelece 

uma concorrência entre as editoras, em nome de confeccionar o melhor LD, visto 

assim para a sociedade, o governo investe em qualidade educacional. 

Se por um lado a disputa competitiva pode gerar a produção de melhores 

livros (imagens, autores, conteúdos, propostas pedagógicas, interações com 

professor/aluno/leitores, anexos, entre outros critérios), por outro o trabalho dos 

gestores e profissionais da educação em sala de aula estarão focados tão somente 

na qualidade deste único recurso matéria, de modo a, talvez, não exercer o papel 

principal neste processo de socialização do conhecimento: a interlocução deste 

material com outros, também tão relevantes, e ainda, a não preocupação com o 

desenvolvimento do senso crítico da coletividade na qual o sistema escolar esteja 

inserido. 
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4.4 ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO 

LIVRO DIDATICO 

 

Em cada época, a consciência social de fragilidades educacionais pode se 

revelar na escola por sua organização, nas formas de trabalho que resultam em 

novas situações e novos fins almejados. Neste sentido, é importante que o sistema 

escolar acompanhe o desenvolvimento sócio-político-econômico no qual 

professores, estudantes e familiares estejam inseridos, e que proporcionem 

reflexões sobre os recursos pedagógicos a serem utilizados, tais como o LD, na 

perspectiva de propiciar o desenvolvimento crítico e reflexivo no processo de 

aquisição do conhecimento. 

Os conteúdos curriculares apresentados nos livros didáticos são saberes 

culturais que estão organizados na sociedade e fazem parte do processo de ensino 

e aprendizagem do educando; o profissional da educação, a partir de novas 

informações sobre o assunto a ser desenvolvido em sala de aula, é o mediador 

necessário ao usar o LD e demais recursos pedagógicos no dia a dia escolar. Neste 

contexto, o professor poderá propiciar atitudes questionadoras e posicionamento nos 

estudantes, visto que a compreensão dos conteúdos curriculares pode admitir mais 

de uma interpretação. 

A importância deste recurso didático, na Educação, exige como medida de 

consolidação a regulamentação legal do livro didático; com o Decreto nº 91.542, de 

19/8/1985, (ANEXO-3) implementou-se o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) com o intuito de avaliar, indicar, comprar e distribuir livros didáticos a todas 

as escolas públicas do país. A lei ressalta que partir de 1997, com o fim da 
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Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a responsabilidade pela política de 

execução do PNLD é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O Brasil participou em março de 1990 da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em Jomthien, na Tailândia, e recebeu como tarefa 

elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). Uma questão que 

mereceu destaque no evento relaciona-se ao livro didático, pois foi considerado um 

dos maiores insumos da instituição escolar, ou seja, o principal recurso pedagógico 

para os professores e estudantes no cotidiano escolar. Os pesquisadores e 

professores universitários que participaram da elaboração do Plano Decenal de 

Educação formularam estratégias para um melhor aproveitamento no processo de 

ensino e aprendizagem, no que se refere ao LD. ―Além dos aspectos físicos do livro, 

passarão a ser asseguradas a qualidade do seu conteúdo e sua capacidade de 

ajustamento a diferentes estratégias de ensino adotadas pelos professores‖. 

(BRASIL, 1993, p.25). A sugestão do Plano continha medidas relacionadas à 

qualidade do livro didático para atender a clientela - professor e estudante - da 

melhor forma. Os conteúdos curriculares eram reavaliados e os professores eram 

enquadrados neste recurso pedagógico conforme sua metodologia. 

Após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em 1990, 

o MEC ―[...] constituiu uma comissão para analisar a qualidade dos conteúdos 

programáticos e dos aspectos pedagógico-metodológicos dos livros que vinham 

sendo comprados‖. Ao considerar o termo qualidade, questionou-se se a qualidade 

mencionada do LD estava relacionada apenas à função pedagógica, a um discurso 

democrático ou apenas a qualidade almejada pelo mercado editorial, assim verifica-

se o contexto no qual esta política do livro estava inserida. A partir dessa análise, 

Cassiano (2004, p. 36) observou que o MEC ―[...] vinha comprando e distribuindo 
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para a rede pública de ensino livros didáticos com erros conceituais, 

preconceituosos e desatualizados no tocante aos conteúdos‖. Então, foi possível 

perceber a necessidade da avaliação dos livros didáticos antes de serem utilizados 

na escola, pois os mesmos exercem influência no aprendizado dos estudantes. 

A política sobre a produção do LD evidenciou-se em toda a sua significação 

com as regras estabelecidas pelos organismos internacionais para a Educação, 

mostrando a poderosa influência do capital estrangeiro nos alicerces educacionais. 

De acordo com Azzi e Bock, as políticas preconizadas pelo Banco Mundial ―[...] 

incentivam a lógica de mercado como fator de eficiência dos sistemas de ensino [...] 

franqueando os níveis educativos mais elevados à atividade capitalista por meio da 

privatização‖. (AZZI; BOCK, 2008, p.29). O Banco Mundial tem fornecido a base 

financeira para o sustento da educação básica de países periféricos, de modo a 

garantir interesses estrangeiros econômicos relacionados à globalização. Antes da 

avaliação dos livros didáticos, estudantes e profissionais da educação estavam 

submetidos aos conteúdos e, principalmente, aos interesses do sistema econômico 

muitas vezes ocultos no processo de escolha. 

O LD passou a englobar o conjunto de políticas públicas para a Educação, 

implementadas na Constituição Brasileira de 1988, (art. 208, I) descritas na Lei 

9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Conforme essas 

leis é um direito do estudante frequentar uma escola pública que esteja preparada 

para atendê-lo, nas suas peculiaridades e nas suas necessidades básicas, como a 

distribuição gratuita do LD para todos os alunos. 

A Secretaria da Educação Básica (SEB) passou a coordenar o processo de 

avaliação pedagógica sistemática das obras inscritas pelas editoras no PNLD, desde 

1996 após os resultados das pesquisas feitas pelo MEC sobre a qualidade dos livros 
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didáticos. Esse processo continuou a ser realizado em parceria com universidades 

públicas, que se responsabilizam pela avaliação de livros didáticos nas seguintes 

áreas do conhecimento: Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia; ao término desta avaliação o FNDE disponibiliza o Guia do 

Livro Didático para todas as escolas do país. (BRASIL, 2007). Neste guia são 

apresentados os princípios, os critérios, as resenhas das obras aprovadas e as 

fichas que norteiam a avaliação dos livros. Os livros que não contemplam os critérios 

de cada disciplina são excluídos. Todos os livros aprovados pelo MEC devem conter 

na capa o selo do PNLD, como uma forma de evitar fraudes no mercado editorial. A 

avaliação e a elaboração do Guia do Livro Didático permitem que livros com erros 

conceituais, entre outras questões relacionadas à elaboração do LD sejam 

suprimidos gradativamente, além do aperfeiçoamento dos critérios de seleção em 

cada programa. 

O guia é mais um material de apoio aos professores no momento da escolha 

dos LDs. De acordo com a publicação do MEC do Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental em 

2007 ―as avaliações realizadas nos livros têm como objetivo orientar os profissionais 

da educação na escolha destes‖. (BRASIL, p.9, 2007a), Entretanto, observa-se que 

o próprio MEC se contradiz ao fazer a seguinte afirmação: ―O princípio de livre 

escolha pelo professor esbarra em sua insuficiente habilitação para avaliar e 

selecionar‖ (BRASIL, 1993, p.23). O Governo Federal destaca como necessária a 

participação do professor na seleção dos livros didáticos; porém esta escolha 

pode estar condicionada pelo investimento na sua formação para que o professor 

possa estar qualificado para discernir, entre os livros disponíveis, o livro didático 

a ser adotado na escola, em conjunto com equipe pedagógico-administrativa. 
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A seleção ocorre pela coleção dos livros didáticos apresentada pelas 

editoras, por área do conhecimento. No momento de escolha, é preciso selecionar 

duas opções de livros por área do conhecimento de editoras diferentes, pois a 

negociação com essas editoras é feita por meio de preço, tiragem mínima e prazo 

de entrega. Notam-se assim possíveis interesses editoriais em relação ao processo 

de produção/consumo do LD no PNLD. Verifica-se neste âmbito que o livro didático, 

além de ser um recurso no processo de aprendizagem do estudante, passa a ser 

uma mercadoria oriunda das editoras, já que abre um mercado lucrativo no setor. As 

editoras aumentam sua produção, geram lucro e tem acúmulo de capital durante os 

três anos do programa. A Educação contribui, então, para que a base da economia 

esteja diretamente relacionada às empresas privadas. 

Parte integrante do PNLD é o Sistema de Controle e Remanejamento de 

Reserva Técnica (SISCORT), elaborado pelo FNDE/MEC, que tem por objetivo 

auxiliar as escolas e as secretarias estaduais e municipais da educação no 

gerenciamento virtual, em relação à distribuição e ao remanejamento dos livros 

didáticos. Estas Secretarias recebem do FNDE 3% de Reserva Técnica (RT) de 

livros a fim de garantir o atendimento integral às escolas e a estudantes novos. 

Sendo que estes livros didáticos são os dois títulos mais escolhidos no Estado, por 

área do conhecimento. 

O funcionamento do SISCORT ocorre a partir do cadastro da quantidade 

total de livros adotados no PNLD, em que cada escola (municipal e estadual) e 

secretarias precisam manter os dados atualizados como: quantidade de alunos no 

ano em curso, número de livros devolvidos no final do ano, bem como, o destino dos 

livros didáticos remanejados. O SISCORT possibilita a escola que está com faltas de 

livros à verificação de possíveis sobras do livro desejado em outras instituições de 
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ensino. Se não encontrar estas sobras, poderá solicitar o título da reserva técnica, 

porém pode acontecer que o título disponível não seja o escolhido na escola, neste 

sentido, precisará adotar um novo título de livro. Na realização do remanejamento, 

cabe à escola/secretaria providenciar o envio do livro que está disponível em outra 

escola, cidade e/ou estado. (BRASIL, 2009, p. 01) 

Em relação ao cadastro da quantidade de alunos no ano em curso, torna-se 

necessário a sua atualização no SISCORT, pois apesar da projeção estatística feita 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(MEC/Inep) pode ocorrer diferença entre o alunado estimado e a quantidade de 

matrículas efetivamente realizadas no ano em curso, ocasionando uma defasagem 

ou até mesmo possíveis sobras de livros didáticos em algumas instituições. 

Destaca-se que após a atualização dos dados, automaticamente, a escola já sabe 

quantos livros faltam/sobram em sua instituição. 

Destaca-se que mesmo com a implantação do SISCORT pelo FNDE e o 

cálculo para o envio de LDs, ainda é possível verificar que ocorre falta destes nas 

escolas. Neste caso, percebem-se dúvidas em relação à finalidade do PNLD: ―livros 

didáticos para todos os alunos‖. O termo ―todos‖ dissolve-se na medida em que nem 

todos os estudantes são contemplados com os livros escolhidos. É importante 

destacar que os livros distribuídos pelo FNDE são enviados às escolas na 

quantidade relacionada no censo anterior do ano de escolha. O número de 

matrículas no ano que os livros chegam à escola é, em geral, superior a quantidade 

de livros que são enviados pelo MEC/FNDE. Ex.: PNLD/2007, ano do processo de 

escolha, 2006, livros enviados pelo censo de 2005 para serem utilizados em 2007. 

Ao examinar estes dados, observa-se uma possível pré-condição ao utilizar livros 

disponibilizados na reserva técnica: ou a escola fica sem livro, ou adota o livro 
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didático pelo qual não optou, por questões consideradas pertinentes pelo corpo 

docente da escola, no momento de selecionar a coleção por área do 

conhecimento/disciplina. 

O processo de escolha do LD pressupõe o seguinte encaminhamento: antes 

de ser escolhido pelo professor no guia, o livro foi selecionado por um corpo docente 

universitário proposto pelo Governo Federal, de modo que esta escolha foi 

referendada pelo Estado. Submetido posteriormente à negociação, o livro didático 

passa a ser um objeto do mercado editorial, ocasionando uma tensa disputa entre as 

editoras para conseguir fornecer o melhor LD, de acordo com os critérios em edital 

estabelecidos pelo MEC/FNDE (ANEXO-4). As regras para inscrição das obras a 

serem avaliadas no PNLD é publicado em edital no Diário Oficial e no site do FNDE, 

para que posteriormente estes livros sejam adquiridos com verbas públicas e sejam 

distribuídos em território nacional, após a escolha realizada pela escola. 

O edital de convocação das obras inscritas no PNLD/2007 indica o modo de 

inscrição das editoras para participarem do processo de análise do livro, 

especificações técnicas de layout na produção, como formato, matéria prima, 

acabamento, para livros com até 96 páginas, com mais de 96 páginas e até 160, e 

livros com mais de 160 páginas. Princípios e critérios em comum de aprovação para 

avaliação do que deve constar ou não nos LDs, nas áreas do conhecimento: 

Alfabetização, Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. 

Os critérios caracterizados, em comum, são eliminatórios e de qualificação; 

eliminatórios relacionam-se a conceitos, imagens e informações básicas 

apresentadas nas disciplinas específicas, coerência na fundamentação teórica-

metodológica apresentada na obra e aquela de fato concretizada pela proposta 

pedagógica; e regulamentação de materiais didáticos a partir de preceitos éticos 
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relacionados ao convívio social e à cidadania fundamentados na Constituição 

Federal de 1988, ECA, LDB, Lei nº 10.639/2003, Diretrizes Nacionais do Ensino 

Fundamental, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação, em 

especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 04/07/2000, o Parecer CNE/CP nº 003/2004, 

de 10/03/2004 e Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Os critérios de 

qualificação são abordados de acordo com a construção de uma sociedade cidadã, 

ao manual do professor e à estrutura editorial e aspectos gráfico-editoriais. Além dos 

critérios comuns, são analisados os critérios específicos em cada área do 

conhecimento. 

O LD, em uma sociedade capitalista, pode ser caracterizado como uma 

mercadoria produzida pelas editoras, que atendem as exigências do consumidor que 

é o MEC/FNDE. Após a definição dos livros no guia, os professores escolhem uma 

coleção por área do conhecimento. No contexto econômico, o livro refere-se a uma 

mercadoria submetida às leis de mercado, visto que no momento de negociação do 

MEC/FNDE entre as duas editoras escolhidas pelas escola, a avaliação pedagógica 

realizada deixa de ser considerada. 

Destaca-se que a reserva técnica é composta de 3% das duas coleções de 

livros didáticos mais escolhidos nas escolas em todo o Estado. Assim, a editora 

escolhida terá garantido o lucro sobre a produção, pelo menos nos próximos três 

anos. Segundo Höfling, a forte presença de setores privados – no caso, os grupos 

editoriais – na arena de decisão e definição da política pública para o LD pode 

comprometer a natureza, a própria conceituação de uma política social, com 

contornos mais democratizantes. (HÖFLING, 2000, p. 163). A relação de dominação 

do mercado editorial na produção do LD pode vir a demonstrar os interesses 

próprios do capital, condicionando os professores à escolha do seu produto. 
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O FNDE classifica os livros em consumíveis e não-consumíveis10. Os 

consumíveis são os livros didáticos do 1º e 2º ano de alfabetização matemática e 

alfabetização lingüística, e os livros do 2º ano de Ciências, História e Geografia. 

Estes livros são enviados às escolas durante os três anos de programa, pois os 

alunos escrevem neles inviabilizando a sua reutilização. Para os não-consumíveis, é 

preciso realizar um trabalho de conscientização com estudantes e pais para 

estimular a manutenção do livro, que permaneça em bom estado de uso durante 

todo o PNLD, de forma a auxiliar a complementação enviada pelo FNDE/MEC, pois 

provavelmente, não será suficiente para suprir grandes perdas e danos. A partir de 

do PNLD/2011 contemplará no processo de escolha das escolas do 6º ao 9º ano, o 

livro didático de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). 

Os estudantes do Ensino Médio também recebem livros didáticos pelo 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), e a partir de 

2012 o PNLEM oferecerá livros consumíveis de língua estrangeira (Inglês ou 

Espanhol), Filosofia e Sociologia. Já os estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos recebem livros pelo Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização 

de Jovens e Adultos (PNLA). Os programas do livro didático são executados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A partir de 2001, o 

PNLD ampliou o atendimento, de forma gradativa, aos educandos com deficiência 

visual distribuindo livros em Braille. 

O LD pode ser considerado por muitos um material essencial de 

aprendizagem dos estudantes para sua formação acadêmica, o qual nota-se que a 

pesquisa sobre este objeto ocorre [...] ―enquanto produto cultural; como mercadoria 

                                                 
10

 O termo consumíveis e não-consumíveis é utilizado no guia do livro didático, sendo que 

consumíveis são os livros que os estudantes realizam as atividades nos próprios livros e não 
precisam ser devolvidos no final do ano, e não-consumíveis são os livros reutilizáveis, ou seja, são 
utilizados para leitura e cópia das atividades no processo de ensino e aprendizagem. 
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ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista; como suporte de 

conhecimentos e de métodos de ensino das diversas disciplinas.‖ (BITTENCOURT, 

2004, p.471). Assim, o LD possibilita a análise ao menos sob três perspectivas: 

conteúdos curriculares, políticas públicas que determinam sua escolha e 

participação de editoras em processos de negociação. 

Segundo Cassiano, ―[...] a presença das editoras nas escolas justifica-se 

porque a venda do livro didático só se concretiza por meio da adoção que é feita‖, 

então esta elaboração além de seguir os critérios sugeridos pelo MEC, contempla os 

anseios do professor que o utiliza diariamente, para que o mesmo seja adotado nas 

escolas a fim de garantir o retorno do investimento feito na produção do LD, pois 

sabe que, ―[...] dificilmente algum leitor irá a uma livraria para escolher um livro 

didático para ler ou para presentear alguém.‖ (CASSIANO, 2005, p.282). Neste 

sentido, o PNLD pode proporcionar a uma editora a compra do LD em duas mil 

vezes de uma só vez. 

A produção dos livros deve estar de acordo com o edital determinado pelo 

governo, caso contrário, os livros são excluídos do PNLD/2007. Depois do processo 

de escolha nas escolas, ocorre a compra de livros do governo para com as editoras. 

O investimento é alto, existe uma burocracia na qual editora e governo esforçam-se 

por defender a produção e introdução deste material didático nas escolas visando 

custos reduzidos ao governo. 

Para que a política do LD se efetive, como um meio para melhorar a 

formação básica dos estudantes, é importante que esteja vinculada à maneira como 

a proposta está sendo discutida e desenvolvida na escola, tomando como prioridade 

o desenvolvimento pedagógico em detrimento aos demais. 
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O LD, além de ser tratado como mais um, dentre outros recursos 

pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem, é principalmente um recurso 

cultural que insere o estudante em um determinado contexto histórico-político, que 

reproduz verdades na transmissão do conhecimento. A sua contribuição está 

relacionada diretamente à forma como o professor conduz este material de apoio no 

seu planejamento. Neste âmbito, a escola pode ser compreendida como um veículo 

onde a cultura dissemina-se no entorno escolar por meio do LD. Esse material torna-

se um instrumento de formação de idéias com valores éticos, morais, sociais e 

culturais. 

É importante que a escola ao organizar reuniões para análises e reflexões, 

na escolha de um livro/coleção da lista estabelecida no Guia do Livro Didático, tenha 

clareza de que este recurso pedagógico atenda às necessidades específicas e 

culturais, as quais estará inserido nos próximos três anos. Para tanto, urge uma 

visão crítica do contexto sócio-cultural e da clareza de como e para quê este livro 

didático está sendo adotado. A reflexão engloba ainda a adequação dos conteúdos 

à Proposta Pedagógica da escola e às Diretrizes Curriculares do município. 

Destaca-se que o professor, ao realizar o planejamento, desenvolverá estratégias 

para superar possíveis limitações do LD. 

Do mesmo modo, ao considerar-se o LD como objeto de estudo, não se 

pode contemplá-lo de forma absolutamente neutra como indicado pelo Positivismo11. 

Numa perspectiva contrária, considerar as variáveis sócio-político-econômico-

                                                 
11

 Desde meados do século XIX, como consequência da filosofia de Augusto Comte - chamada de 

positivismo -, foi feita uma separação entre Filosofia e ciências positivas (matemática, física, química, 
biologia, astronomia, sociologia). As ciências, dizia Comte, estudam a realidade natural, social, 
psicológica e moral e são propriamente o conhecimento. Para ele, a Filosofia seria apenas uma 
reflexão sobre o significado do trabalho científico, isto é, uma análise e uma interpretação dos 
procedimentos ou das metodologias usadas pelas ciências e uma avaliação dos resultados 
científicos. A Filosofia tornou-se, assim, uma teoria das ciências ou epistemologia (episteme, em 
grego, quer dizer ciência). (CHAUÍ, 2000, p. 65) 
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culturais existentes de forma não lineares em nosso contexto histórico, torna-se 

imprescindível no processo de conscientização social. Este fato não deve impedir 

que o processo de escolha e tratamento dos livros didáticos seja efetivamente 

científico. É importante possibilitar recursos existentes para que o processo de 

escolha do LD seja um processo onde todos possam contribuir, para um ensino de 

qualidade, comprometido com a formação do cidadão crítico e reflexivo. 

Segundo o Guia do Livro Didático 2007 – Matemática – elaborado no ano de 

2006, a escolha do livro didático é um momento de muita responsabilidade, pois se 

decide sobre um interlocutor que vai dialogar com o professor e com seus alunos 

durante o ano letivo inteiro. Cabe ao professor fazer dele um material ativo, que 

possibilite uma interlocução com o pensamento historicamente produzido, 

principalmente, porque esse material continuará presente em sua escola por três 

anos, no mínimo. (BRASIL, 2007b) 

As Diretrizes Curriculares do Município de Curitiba apontam que o LD 

precisa ser escolhido segundo o ponto de vista conceitual e metodológico. Esta 

visão conceitual e metodológica baseia-se na Proposta Pedagógica da escola, que 

por sua vez sedimenta-se nas Diretrizes Curriculares do Município de Curitiba 

(CURITIBA, 2006). É fundamental que o LD apresente preocupação com a 

integridade física dos estudantes e com o tratamento dado à diversidade cultural. O 

livro atua como um apoio efetivo tanto para o professor quanto para os estudantes, 

oferecendo informações corretas e adequadas à realidade e à fase de 

desenvolvimento em que se encontram. 

A educação é um dever do Estado, da sociedade e da família, como consta 

na Constituição Federal e na LDB/96. Porém, sendo a escola uma das protagonistas 

na formação de cidadãos críticos, é importante que o professor utilize o livro didático 
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com responsabilidade e comprometimento com a promoção humana. É necessário 

refletir e conhecer sobre os conteúdos explorados em sala de aula e sua relação 

com o conteúdo exposto no LD, a fim de verificar as possibilidades e os limites do 

livro no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

4.5. A CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DO LIVRO DIDÁTICO NO PROCESSO 

DE ESCOLHA 

 

A política educacional brasileira é apresentada de forma a promover as 

reformas de ensino, que estão vinculadas a um discurso neoliberal e expressas 

como qualidade total, as quais ampliem as oportunidades educacionais e reduzem 

as desigualdades sociais para índices qualitativos satisfatórios. 

 

A escola de qualidade total defendida pelos neoliberais é aquela que 
apresenta um ensino e uma gestão eficiente para competir no mercado, 
referendando a idéia de que o aluno é um consumidor do ensino e o 
professor um profissional bem treinado, tendo como principal incumbência 
preparar os educandos para, mais tarde, inserirem-se no mercado de 
trabalho. (GIRON, p.21, 2008) 

 

Observa-se que a qualidade de ensino é definida de acordo com as 

transformações históricas da sociedade que pressupõe as relações de poder 

político, econômico e ideológico visando a resultados que contribuam para a 

melhoria do ensino. As políticas educacionais fundam-se em projetos políticos que 

se apresentam em programas governamentais educacionais; uma das expressões 

da qualidade de ensino pode ser observada na quantidade de livros enviados nas 

escolas de todo o país, bem como, na sua utilização. 
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A proposta do processo de escolha do PNLD/2007 está vinculada a livros 

didáticos gratuitos, de qualidade, a todo país. Nota-se no objetivo do PNLD um 

discurso democrático emancipatório, no qual o governo mostra-se preocupado com 

a educação e oferta recursos didáticos, enquanto que a concepção pedagógica 

proposta é de um trabalho diferenciado para estudantes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, entretanto, a diferença entre nível de escolaridade, 

faixa etária, ritmo de aprendizagem acontecem no dia a dia escolar, problema que 

não transparece no processo de escolha do livro, que não se consegue adequar às 

dificuldades encontradas. 

Na elaboração do texto ―Antigos e novos livros didáticos de Língua 

Portuguesa e Alfabetização‖ perguntaram aos professores e professoras sobre uso 

do livro didático e uma das respostas foi que os professores ―[...] não usam livro, 

pois os que têm chegado à escola não lhe parecem adequados, porque apresentam 

um nível muito elevado para seus alunos e são ―difíceis de trabalhar‖. (BRASIL, 

PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 6). Neste sentido, no processo de escolha é preciso 

colocar em pauta alternativas para que não aconteça uma padronização dos 

conteúdos. Ou seja, compreende-se que o livro não é a aula do professor e sim o 

recurso pedagógico. 

Os livros são escolhidos pelos professores, a partir da lista pré-determinada 

(Guia do Livro Didático), porém nem sempre podem ser usados pelos estudantes 

visto as dificuldades de aprendizagem que apresentam. Embora profissionais da 

Educação saibam desta situação, precisam adotar o livro para aquele ano de 

escolaridade. Sendo assim, ter um LD de qualidade não significa ter qualidade 

educacional. Essa questão é muito mais ampla e envolve não só a formação dos 
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profissionais da Educação, como também a relação entre o poder e o saber 

educacionais.  

O LD pode ser um material de adequação da prática dos profissionais da 

Educação, que pode condicionar sua autonomia na forma como irá utilizá-lo. Sendo 

assim, no processo de escolha do livro a ser adotado na escola é necessário 

problematizar o que será ensinado nas áreas do conhecimento, percebendo-o como 

um recurso didático que possibilita indagações e diferentes formas de uso, o qual 

possa favorecer um pensar e um agir crítico, além da reflexão sobre como as 

políticas educacionais permeiam na escola. 

 

Intensificar o processo de educação das massas significa aprofundar a sua 
consciência política, isto é, evidenciar a extensão e o significado do trabalho 
pedagógico no conjunto da estrutura social. (...) Questionar as relações de 
poder centradas em um saber cristalizado que exige submissão e 
obediência a quem pretensamente sabe mais, isto é, redimensionar o saber 
na sua relação com a prática e na sua dinamicidade são objetivos comuns 
para as classes subalternas e poderiam dar um novo significado ao 
processo de formação escolar. (SCHLESENER, p. 94, 2009) 

 

A Educação está relacionada à formação social e econômica da sociedade. 

A participação consciente da comunidade, dos profissionais da educação e dos 

estudantes em debates e discussões de situações que tenham como aporte a 

realidade a qual estão inseridos. Proporcionar questionamentos e conhecimentos, 

que possibilitam o atuar com comprometimento e respeito em relação aos diferentes 

pontos de vista, promovendo condições do indivíduo vivenciar a diversidade de 

opiniões e de argumentos que o instiguem a busca de novos saberes. É importante 

pensar em uma Educação cuja finalidade seja a socialização de conhecimentos 

necessários, entre os estudantes para que se tornem reflexivos e críticos, diante da 

realidade na qual estão inseridos. 
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A compreensão que a Educação pode ser construída a partir das relações 

sociais, pode ocupar lugar central na sociedade, pois se as escolas oportunizarem 

ações educativas reflexivas para a tomada de consciência irá predispor a 

organização de uma sociedade transformadora. 

 

Um dos pressupostos que sobressaem dos escritos de Gramsci é a 
convicção de que não é possível construir as bases de uma nova ordem 
social e política sem criar, ao mesmo tempo, uma nova cultura de capaz de 
exprimir-se em valores universais fundantes de uma nova civilização. Nesse 
contexto, política e educação se entrelaçam. (SCHLESENER, p. 61, 2009) 

 

Gramsci expressa a necessidade de discutir a função da escola a partir de 

uma visão crítica, que permita integrar a atividade política e econômica à Educação. 

Cabe ao Estado a manutenção desses direitos no atual contexto sócio-cultural para 

o crescimento econômico, além da formação integral do homem enquanto indivíduo 

ativo e reflexivo. 

Ao refletir sobre as políticas públicas e políticas do livro didático, Saviani 

aponta que tradicionalmente o LD tem sido um fator de cristalização da rotina. Para 

transformar o livro num instrumento de valorização do professorado, essa situação 

terá de ser alterada. (SAVIANI, 2007, p.140). O LD acaba por sugerir um 

aprendizado mecânico, em que o ensino passa a ser controlado e centralizado pelo 

Estado. Entretanto, o livro pode ser visto como um recurso onde o estudante tem 

acesso a determinadas informações, que podem ser pesquisadas e refletidas por 

meio de outros recursos didáticos, para que assim aconteça uma avaliação crítica 

em relação ao tema pesquisado. 

 

―[...] o bom livro didático será, em suma, aquele que, reconhecendo-se um 
dentre os diversos recursos que concorrem para o êxito do ensino, for 
capaz de reunir o maior número de estímulos que permitam a professores e 
alunos dinamizar o dia-a-dia do processo ensino e aprendizagem na direção 
do objetivo fundamental da educação: promoção do homem. Esse tipo de 



106 

 

livro não surgirá, porém, espontaneamente. Estas notas são, pois apenas 
um convite para se examinar de modo mais profundo o problema 
concernente ao livro didático.‖ (SAVIANI, 2007, p.141) 

 

A política educacional vigente indica que em uma sociedade democrática, a 

escola e o ensino devem ser padronizados no processo de promoção do homem. A 

escola como instituição de ensino ao oferecer educação a partir da aquisição de 

conhecimentos, entende que ocorre diferenças socioculturais e cognitivas no 

processo de ensino aprendizagem do estudante, e o LD não atende esta demanda, 

mesmo sendo usado como um recurso e de forma diferenciada. O estudante que 

apresenta dificuldades de aprendizagem não conseguirá acompanhar o restante da 

turma, vivenciando as desigualdades sociais e culturais em relação as suas 

produções no contexto escolar. Mesmo, as escolas cicladas que respeitam o ritmo 

de aprendizagem do aluno, podem vir a não utilizar o LD naquele respectivo ano, 

mesmo escolhendo um livro que esteja estruturado em ciclos. 

Neste sentido, convém dizer que a escola (indiretamente) contribui para a 

manutenção das desigualdades diante das situações que lhe são impostas pelas 

políticas educacionais, e que o ensino passa a se configurar como artefato 

extremamente relevante na promoção do homem, cujo princípio norteador tem sido, 

reflexões de como melhor agir diante da realidade a qual está sendo imposta. 

A suposição que novas práticas sejam incorporadas propõe que são 

possíveis mudanças no processo de construção do conhecimento, que repercutem 

nas ações responsáveis dos indivíduos na análise e compreensão histórica das 

relações existentes na sociedade, especificamente na escola, refletindo sobre os 

valores e ideologias que se quer alcançar. O sistema escolar sozinho não consegue 

mudar a atual realidade social. Entretanto, a escola a partir de suas próprias 

mudanças na promoção humana pode iniciar alterações significativas, a longo prazo, 
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para que possam refletir na estrutura de classes da sociedade capitalista. É preciso 

pensar em ações que visem além da igualdade sócio-político-cultural, mas a 

melhoria do desempenho do estudante em sala de aula. Ou seja, pensar em ações 

conjuntas com a equipe pedagógico administrativa da escola, família e comunidade, 

considerando a realidade do entorno escolar, além das características da sociedade 

contemporânea. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso deste estudo foi levantar elementos presentes nos documentos e 

nas referências bibliográficas, a fim de salientar características centrais do LD no 

PNLD, como política pública relevante para o processo de ensino-aprendizagem. A 

base de reflexão foi a LDB/96, aliada aos demais documentos referentes a escolha 

do livro.  

A LDB/96 regulamenta a gestão democrática do ensino público e estabelece 

autonomia para as escolas, na qual o gestor escolar tem um papel significativo, pois 

é por meio da sua articulação entre escola e comunidade que oferece um espaço de 

debate no qual, de forma integrada, possa ocorrer o processo de ensino e 

aprendizagem, visto assim, cumprir-se o objetivo da existência do estabelecimento 

escola a partir do exercício da cidadania. 

O gestor precisa estar atento às mudanças educacionais para propor 

situações que enriqueçam o debate, para interpretações e soluções diversas dos 

problemas do entorno escolar. As ações pedagógicas precisam promover uma 

metodologia que o estudante possa receber a formação adequada para a sua 

inserção na sociedade. Trata-se do uso da intencionalidade no processo de gestão 

de modo a deixar bastante claros os motivos de cada decisão tomada ou a ser 

tomada, isto é, que o referido processo não se dê ao acaso num mero cumprimento 

de deveres burocráticos e de conteúdos curriculares. 

A gestão democrática exige maior conhecimento das políticas educacionais, 

no qual o uso da autonomia aconteça de forma crítica, e principalmente, esteja 

articulado coerentemente na fundamentação teórica, nas experiências e opiniões 

dos envolvidos neste processo, na qual busca resultados que vislumbrem a 
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transformação social comprometida com a formação do cidadão crítico e 

participativo. Ou seja, a gestão democrática se fundamenta em uma vivência social 

que se justifica na prática dos deveres e direitos humanos. 

Diante deste quadro, o estudo permitiu compreender alguns aspectos das 

políticas públicas, a partir dos autores referendados, no entendimento das 

tendências das políticas públicas educacionais que se articulam no processo de 

escolha do LD na Educação Básica - Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Neste 

sentido, observou o modelo de Estado num contexto neoliberal, o qual divide a 

sociedade em classes dominantes que se mantém no poder com o intuito de 

solucionar os problemas impostos pelo capitalismo e a classe trabalhadora, que é 

dominada a partir de sua mão de obra. E este modelo de Estado corresponde a uma 

proposta educacional que visa à formação do homem; e de acordo com o Banco 

Mundial, para que se tenha um aprendizado efetivo e que apresente qualidade 

aponta-se uma sequência de prioridades nos investimentos: bibliotecas; tempo de 

instrução; tarefas de casa; livros didáticos; conhecimentos do professor; experiência 

do professor; laboratórios; salário do professor; tamanho da classe. 

Outro aspecto, relaciona-se com as empresas privadas que se motivam a 

investir na Educação por meio da produção do LD. Produção capitalista que 

estabelece uma concorrência entre as editoras e promove uma disputa em nome de 

confeccionar o melhor LD, fator que pode influir na escolha. Para a sociedade, o 

investimento em livros didáticos sugere qualidade educacional, porém este estudo 

possibilitou refletir se este investimento não é uma forma de diminuir os gastos em 

relação à capacitação dos profissionais da educação. 

Nesta perspectiva, um efeito que se percebe é que a escola, indiretamente, 

contribui para a manutenção das desigualdades diante das situações que lhe são 
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apresentadas pelas políticas educacionais, como o processo de escolha do LD. 

Após a escolha do livro didático realizada pelo professor, o ensino com o livro 

didático passa a se configurar de forma padronizada a partir dos conteúdos 

propostos; esse estudo procurou mostrar a necessidade de novas práticas no 

processo de escolha, a partir de um debate maior e mais participativo. 

Cabe apontar a importância de reconhecer a lei como um instrumento que 

acompanha a promoção da cidadania como ação exercida de modo mais coerente, 

o qual as leis não sejam cumpridas apenas como um processo mecanicista, mas de 

forma que o cidadão garanta os seus direitos para oportunizar a transformação 

social tão almejada. 

Ao pensar no processo de escolha do LD em uma escola que está 

organizada, a partir de uma gestão democrática, é importante ter consciência que ao 

adotar determinada coleção oferecida no guia do livro didático a instituição de ensino 

precisa disponibilizar informações atualizadas sobre o material a ser escolhido, 

reflexões sobre a proposta pedagógica da escola estabelecida em conjunto com a 

comunidade, bem como a troca de experiências para verificar a melhor forma de uso 

deste recurso pedagógico e colaborar para o desenvolvimento integral do estudante 

em sua ação e efeito no processo de ensino e aprendizagem, e no exercício pleno 

da cidadania. 

O professor, mediador no processo de ensino e aprendizagem, é 

fundamental, porém ele não é o fim, mas sim mais um meio o qual pode despertar 

um leque de ideias no estudante a partir dos objetivos educacionais que pretende 

desenvolver. Entende-se também que uma gestão comprometida com o 

desenvolvimento integral do aluno compreende que todas as pessoas participantes 
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na escola, independente da função que desempenhem, podem colaborar para uma 

educação de um cidadão consciente e crítico. 

O ambiente escolar, com um gestor que proporcione discussões e reflexões 

entre todos os segmentos da escola e da comunidade de forma organizada, 

inclusive sobre o processo de escolha do LD, podem iniciar um processo de 

transformação social, no qual cada indivíduo sente-se comprometido e motivado a 

solucionar problemas do cotidiano, por meio de ações conscientes e alcançar 

objetivos que visem a qualidade no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, um 

processo de conscientização permanente que promova o homem em seu contexto 

social e político. 

A dimensão política educacional em uma gestão democrática implica a 

participação e o agir consciente da escola, família e comunidade nas decisões 

tomadas para implementá-las, visto que o objetivo a ser alcançado relaciona-se à 

melhoria da qualidade de ensino que consequentemente proporcionará a 

transformação social a partir das vivências que a escola pode vir a proporcionar. 

Posturas mais críticas e reflexivas, por parte dos profissionais da Educação, 

precisam ser revistas no agir educacional, para que seja possível acontecer o 

aprendizado significativo e prazeroso, cujos conteúdos estudados nos livros 

didáticos apresentem objetivos reais e que sejam interpretados e analisados pelos 

professores com o intuito de serem vislumbrados na realidade do estudante. Esta 

prática pedagógica merece destaque quando alunos que ali estão inclusos em 

escolas de realidades distintas utilizam o mesmo livro didático como fonte de 

conhecimento. 

Não se pode aceitar a proposição do LD descontextualizada ou distante da 

realidade de estudantes e vice-versa. A reflexão sobre a prática não ocorre de forma 
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paralela, mas como fluido vital da ação consciente, seja ela por parte do corpo 

docente, seja por parte do corpo discente. O professor precisa realizar escolhas 

conscientes, incluindo o LD em sua prática docente. Para tanto, essa reflexão deve 

perpassar pelas bases editorias intrínsecas a este processo de escolhas, bem como, 

por todas as políticas que envolvem o social, econômico e cultural. 

O PNLD desde a sua implantação passou por mudanças significativas, tanto 

do ponto de vista pedagógico, como econômico, social e cultural. Mostrou suas 

intencionalidades e interesses, como LD de qualidade para todos os estudantes. 

Permitiu-se um processo de avaliação com critérios específicos para cada área do 

conhecimento, além da elaboração do Guia do Livro Didático. Destaca-se que este 

guia já vem com uma lista de livros pré-determinados. Percebe-se que a intenção do 

governo é propor LDs de qualidade, entretanto, a partir do momento que ocorre o 

processo de escolha, o profissional da educação limita-se a escolha somente dos 

livros que o compõem. 

Neste sentido, ao realizar a escolha do LD proposto no guia, sugere-se que 

esteja o mais próximo possível da realidade da escola. Sendo assim, é preciso 

propor discussões para que se possa compreender a proposta pedagógica da 

escola, as diretrizes curriculares do município, a análise do manual do professor que 

acompanha a obra, a troca de experiências entre os professores para verificar a 

melhor forma de usar o livro, a realização de pareceres a seu respeito, utilizado 

durante o PNLD vigente e a troca entre as escolas, e até mesmo refletir como os 

estudantes irão receber determinada obra. 

Diante das situações expostas, o desafio é visto no âmbito de lembrar que a 

Educação é um dever do Estado, da sociedade e da família. Porém, é a escola que 

está diretamente ligada na formação de cidadãos críticos. Neste sentido, o professor 
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precisa participar do processo de escolha e utilizar o LD com responsabilidade e 

comprometimento. Dispor de um acervo que contemple os conteúdos curriculares, a 

partir de outros recursos didáticos, é imprescindível refletir em relação aos 

conteúdos explorados em sala de aula, verificar as possibilidades e limites do livro 

no processo de ensino e aprendizagem. 

A Educação, especificamente no âmbito escolar, pode ser compreendida 

como um espaço que permite a promoção humana em suas dimensões sociais, 

políticas, econômicas e culturais, pois além de abordar o conhecimento 

sistematizado, permite reflexões acerca dos rumos da educação em uma sociedade 

capitalista, a partir de atividades sociais desenvolvidas nas escolas de realidade 

distintas. 

Por lei, a escola é passagem obrigatória de todo cidadão a partir dos seis 

anos de idade. A escola, ao reconhecer as relações de poder que a cerca, precisa 

estabelecer um redirecionamento pedagógico e administrativo para que seja 

possível pensar em uma proposta pedagógica que oportunize a reflexão crítica em 

sua elaboração e que, a partir de suas próprias mudanças, possa envolver a 

comunidade numa atitude de transformação social voltada para a promoção do 

homem. 
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ANEXO 1  
 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

 
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº030, DE 04 DE AGOSTO DE 2006 

 

 
Dispõe sobre a execução do Programa Nacional 
do Livro Didático – PNLD 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
Lei nº 10.406, de 10/01/2002 
Decreto nº 99.658, de 30/10/1990 
Decreto nº 5.159, de 28/07/2004 
Constituição Federal – 1988, artigos 205, 206, 208, 211 e 213 
Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 
Lei n.º 9.394 - LDB, de 20/12/1996 
Instrução Normativa n.º 01, de 15/01/1997 

 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  –  FNDE,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são 
conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção IV, do Anexo I, do Decreto n.º 5.157, de 27/07/2004, 
e os artigos 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30/09/2003, e 

 
CONSIDERANDO ser a educação um direito de todos e um dever do Estado, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO os propósitos de universalização, valorização e melhoria do ensino, 

emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 
CONSIDERANDO as diversidades sociais e culturais que caracterizam a população e a 

sociedade brasileira, demandando a garantia de oportunidades e a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência dos alunos na escola; 

 
CONSIDERANDO  ser  o  livro  didático  um  direito  constitucional  do  educando,  e  a 

importância  da  participação  do  professor  no  processo  de  escolha  dos  livros,  em  função  do 
conhecimento da realidade do aluno e da escola; 
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RESOLVE “AD REFERENDUM”: 
 

 
Art. 1º - Prover as escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal, e as escolas de educação especial públicas, comunitárias e filantrópicas, 
mantidas  por  sindicatos  de  trabalhadores,  patronais,  associação,  organização  não- 
governamental, nacional e internacionais, Apae e Pestalozzi, definidas no Censo Escolar, que 
prestem atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, com livros didáticos de 
qualidade, abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, bem como com materiais didáticos, no âmbito do Programa Nacional do 
Livro Didático – PNLD. 

 

 
Parágrafo  primeiro  -  O  PNLD  será  financiado  com  recursos  consignados  no 

orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 
 

 
Art. 2º - A execução do PNLD obedecerá aos seguintes critérios: 

 
I - as escolas mencionadas no artigo 1º deverão estar cadastradas no Censo 

Escolar  realizado,  anualmente,  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais 
―Anísio Teixeira‖ – INEP. 

 
II - A definição do quantitativo de exemplares a ser adquirido será feita com 

base nas projeções de matrículas, previstas para o ano letivo objeto do atendimento, elaboradas 
pelo INEP. 

 
III - o quantitativo de exemplares de que trata o parágrafo anterior, poderá ser 

acrescido de até 3% destinado à reserva técnica. 
 

 
 

Art. 3° - A execução do PNLD ficará a cargo do FNDE e contará com a participação das 

seguintes instituições: 

 
I -  Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC 
II - Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC 
III- Secretarias/Órgãos Estaduais ou Municipais de Educação 
IV- Escolas 

 
Parágrafo único - as instituições de que trata o caput deste artigo terão as 

seguintes atribuições: 

 
 
compete: 

I-  Ao  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE/MEC 

 

 

a) Elaborar, em conjunto com a SEB e a SEESP, os Editais de Convocação do 
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 

 
b) viabilizar a inscrição e a triagem dos livros e materiais didáticos; 
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c) promover a produção e a distribuição do Guia de Livros Didáticos e dos 
formulários de escolha impressos às escolas; 

d) disponibilizar o Guia de Livros Didáticos e a escolha dos livros por meio da 

Internet; 
 

e) processar os dados das escolhas dos livros didáticos; 

 
f) contratar os titulares de direitos autorais dos títulos escolhidos pelas 

escolas/professores para produção das obras; 

 
g)  acompanhar  e  monitorar,  ―in  loco‖,  por  amostragem,  a  produção  e  a 

expedição dos livros e materiais didáticos, bem como a execução do Programa nas escolas e 
Secretarias; 

 
h) definir, em conjunto com a SEESP, o atendimento aos alunos portadores de 

necessidades especiais, a serem atendidos pelo PNLD; 
 

i) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a melhoria 
da execução do Programa. 

 

 
II- À Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC compete: 

 

 
a) elaborar, em conjunto com o FNDE e a SEESP, os Editais de Convocação do 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 

 
b) promover  a pré-análise e a avaliação pedagógica  dos livros e materiais 

didáticos inscritos para o Programa; 

 
c) efetivar a análise e aprovação do Projeto e respectivos valores, referente à 

avaliação pedagógica das obras didáticas inscritas para o Programa, bem como manifestar-se 
conclusivamente acerca da execução do Projeto e das contas apresentadas; 

 
d)  elaborar  o  Guia  de  Livros  Didáticos  para  escolha  dos  livros  do  PNLD 

selecionados na avaliação; 

 
e) monitorar o processo de escolha dos livros do PNLD; 

 

 
pedagógicos; e 

f) avaliar a eficiência do Programa nas questões que envolvem os aspectos 

 

g)  propor,  implantar  e  implementar  ações  que  possam  contribuir  para  a 
melhoria da execução do Programa. 

 

 
III- À Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC compete: 

 

 
a) Elaborar, em conjunto com o FNDE e a SEB, os Editais de Convocação do 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 
 
 

b) definir, em conjunto com o FNDE, o atendimento aos alunos portadores de 
necessidades especiais, a serem atendidos pelo Programa; 



125 

 

c) avaliar a eficiência do Programa nas questões que envolvem os aspectos 
pedagógicos, no atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais; e 

 
d)  propor,  implantar  e  implementar  ações  que  possam  contribuir  para  a 

melhoria da execução do Programa. 
 

 
IV- Às Secretarias/Órgãos Estaduais ou Municipais de Educação compete: 

 

 
a) Dispor de infraestrutura e de equipe técnica e pedagógica adequada para 

acompanhar a execução do Programa no Estado/Município; 

 
b) orientar o processo de escolha dos livros pelas escolas/professores, no prazo 

definido  pelo  FNDE,  bem  como  acompanhar  a  distribuição  dos  guias  e  a  devolução  dos 
formulários; 

 
c) monitorar a distribuição dos livros e materiais didáticos no Estado/Município, 

até a chegada efetiva na escola e/ou ao aluno; 

 
d) promover,  com  base  na  Resolução  n.º  30,  de  18/06/2004,  do  Conselho 

Deliberativo do FNDE, a distribuição da Reserva Técnica; 

 
e) promover o remanejamento  de todo e qualquer livro ou material  didático 

referente ao Programa, não utilizado pela escola, para atender outras unidades que necessitem 
de complementação; 

 
f)  definir,  no  âmbito  da  sua  respectiva  esfera  administrativa,  procedimentos 

eficazes a serem cumpridos pelas escolas, alunos e pais, para garantir a devolução do livro pelo 
aluno; 

g) acompanhar, junto à escola, o cumprimento dos procedimentos definidos 
para garantir a devolução do livro, avaliando os resultados; e 

 
h)  propor,  implantar  e  implementar  ações  que  possam  contribuir  para  a 

melhoria da execução do Programa, no âmbito daquele Estado/Município. 
 

 
 

V - Às Escolas compete: 
 

 
a) inserir e manter atualizados os dados relativos ao alunado e à escola no 

Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica – SISCORT; 

 
b)   promover   ações   para   conscientização   de   pais   e   alunos   quanto   à 

necessidade e importância da conservação e da devolução do livro; 

 
c) promover ações eficazes para garantir a devolução do livro pelos alunos; 

 
d) promover o remanejamento de todo e qualquer livro ou material  didático 

referente ao Programa, não utilizados pela escola, para atender outras unidades que necessitem 
de complementação; 
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Art. 4º - Ficará à cargo da escola atribuir ao  responsável pelo aluno a responsabilidade 
pela  conservação e devolução dos livros entregues, mediante firmatura de instrumento próprio, 
cujo modelo sugestivo consta do ANEXO II desta Resolução. 

 
Art. 5º - O processo de avaliação e escolha de livros ocorrerá a cada três anos. 

 

 
Parágrafo Primeiro - Os títulos escolhidos trienalmente para o Programa terão 

validade  de  no  mínimo  três  anos,  a  partir  do  processo  de  escolha,  conforme  cronograma 

constante no Anexo I desta Resolução. 

 
Parágrafo Segundo – Os livros adquiridos no 1º ano deverão ser utilizados, no 

mínimo, por três anos e os livros enviados a título de reposição/complementação nos dois anos 

subseqüentes deverão ser utilizados, no mínimo, por 2 e 1 ano, respectivamente. 

 
Art. 6º - O atendimento com livros didáticos aos alunos de 1ª a 8ª série/2º ao 9º ano 

ocorrerá da seguinte forma: 

 
Parágrafo Primeiro – Os livros didáticos para atendimento ao alunado da 1ª série/2º 

ano do ensino fundamental serão repostos anualmente. 

 
Parágrafo  Segundo  –  A  aquisição  dos  livros  didáticos,  necessários  à 

complementação anual dos componentes curriculares de 2ª a 8ª série/3º ao 9º ano do ensino 
fundamental  e  às  escolas  de  educação  especial,  tem  por  finalidade  atender  a  eventuais 
acréscimos de matrícula e/ou à reposição de livros danificados ou não devolvidos ao final do ano 
letivo. 

 
Art. 7º - A entrega dos livros do PNLD às Escolas Públicas, às Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais,  se  processará  na  forma  de doação, cuja  eficácia  se subordinará ao 
cumprimento de encargo, nos termos dos arts.121 a 125, 135, 136 e, 538 a 564 da  Lei nº 10.406, 
de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), c/c o art.17 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 

 
Art. 8º - O encargo a que se refere o artigo anterior é a obrigatoriedade da Donatária 

manter e conservar em bom estado de uso o bem doado, durante o prazo de 3 (três) anos, 
contados da tradição do bem. 

 
Parágrafo Primeiro - No período de 3 (três) anos, os livros serão repassados aos 

alunos  para  uso,  durante  o  ano,  a  título  de  cessão  temporária,  sendo  que  o  aluno,  pai  ou 
responsável se obriga a devolvê-lo ao final de cada ano. 

 
Parágrafo Segundo – Os governos estaduais e municipais poderão instituir 

regulamentação específica, respeitada a  legislação  vigente,  imputando  responsabilidades aos 
gestores escolares e aos alunos, pais ou responsáveis. 

 

 
Art. 9º - Após decorrido o prazo estabelecido no art. 7º, o bem doado passará a integrar, 

definitivamente, o patrimônio da entidade Donatária, que adotará a sua legislação específica para 
o desfazimento desse bem, quando esse for considerado irrecuperável. 

 
Parágrafo Único - Considera-se o bem irrecuperável, quando este não mais puder 

ser utilizado para o fim a que se destina, devido a perda de suas características ou em razão da 
inviabilidade econômica de sua recuperação. 
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Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Art.  11º  -  Revogam-se  as  Resoluções  CD/FNDE  nº  5,  de  21/02/2002  e  nº  40,  de 

24/08/2004, e as demais disposições em contrário. 
 

 
 
 

FERNANDO HADDAD 
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(Anexo da Resolução/CD/FNDE nº030, de 04 de agosto de 2006) 
 

 
ANEXO - I 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DO PNLD 

 

 
 

Avaliação Aquisição Distribuição 
até janeiro 

Séries/Anos Reposição Complementação 

2004/2005 2006 2007 1ª/2º a 4ª/5º - 5ª/6º a 8ª/9º 
2005/2006 2007 2008 5ª/6º a 8ª/9º 1ª série/2º ano 2ª/3º a 4ª/5º 
2006/2007 2008 2009 - 1ª série/2º ano 2ª/3º a 8ª/9º 
Os mesmos procedimentos nos anos subseqüentes 
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(Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 030, de 04 de agosto de 2006) 

ANEXO II – SUGESTÃO DE DOCUMENTO A SER ADOTADO PELAS ESCOLAS 

 

 

 

NOME DO MUNICÍPIO:   

 

NOME DA ESCOLA:   

 

NOME DO(A) DIRETOR(A):   

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO 
 

 

ANO LETIVO: SÉRIE:   

 

Assumo,  sob  as  penalidades  da  Lei,  a  responsabilidade  de  devolver  no  final  do  ano  letivo  ou  em  caso  de 

transferência/desistência, os livros que ora recebo, em perfeito estado de conservação. 
 

 
 

 
NOME DO ALUNO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL PELO 

ALUNO 

 

DISCIPLINAS 

(colocar data de recebimento e devolução) 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDADE 

 
ASSINATURA 

PORTUGUÊS HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS MATEMÁTICA 
 

REC. 
 

DEV. 
 

REC. 
 

DEV. 
 

REC. 
 

DEV. 
 

REC. 
 

DEV. 
 

REC. 
 

DEV. 

             

             

             

             

             

 
REC.: RECEBIMENTO 

DEV.: DEVOLUÇÃO 
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ANEXO 2 

 

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO 

                          Conselho Deliberativo 
 

RESOLUÇÃO Nº 5, 

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002 
 

 
Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático PNLD. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei 

nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 Decreto nº 91.542, de 19 de 

agosto de 1985 Decreto nº 99.678, de 09 de novembro de 1990 Decreto nº 99.658, de 30 de outubro 

de 1990. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 6º, Inciso VI, 

do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, aprovado pela Resolução CD/FNDE nº 49, de 21 de novembro de 2001, 

e. 

CONSIDERANDO que são beneficiários dos livros didáticos, distribuídos no âmbito do PNLD-Programa Nacional do 

Livro Didático, todas as Escolas Públicas do Ensino Fundamental, as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais; 

CONSIDERANDO a vida útil de 3 (três) anos dos livros didáticos, determinada no art. 7º da Resolução 

CD/FNDE nº 22 de 05 de setembro de 2000; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regulamentar a destinação e utilização dos livros didáticos do PNLD 

após o período de sua vida útil; resolve, "AD REFERENDUM": 

Art. 1º. A entrega dos livros do Programa Nacional do Livro Didático às Escolas Públicas do Ensino 

Fundamental, às Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, se processará na forma de doação, cuja eficácia se 

subordinará ao cumprimento de encargo, nos termos dos arts.114 usque 118, 124, 1165 usque 1187 da Lei nº 3.071, de 

1º.01.1916 (Código Civil Brasileiro), c/c o art.17 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 

Art. 2º. O encargo a que se refere o artigo anterior é a obrigatoriedade da Donatária manter e conservar em bom 

estado de uso o bem doado, durante o prazo de 3 (três) anos, contados da tradição do bem. 

Art. 3º. Após decorrido o prazo estabelecido no art.2º desta Resolução, o bem doado passará a integrar, 

definitivamente, o patrimônio da entidade Donatária, que adotará a sua legislação específica para o desfazimento desse 

bem, quando esse for considerado irrecuperável. 

Parágrafo único. Considera-se o bem irrecuperável, para os fins previstos no caput deste artigo, quando este não 

mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido a perda de suas características ou em razão da inviabilidade 

econômica de sua recuperação. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

PAULO RENATO SOUZA 

 

 

Publicada no Diário Oficial da União de 25 de fevereiro de 2002 
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ANEXO 3 

 

 

DECRETO N.º 91.542 DE 19 DE AGOSTO DE 1985 
(Publicado no Diário Oficial de 20 de agosto de 1985, Pág. 12178 Seção I) 

 
 

Institui o Programa Nacional do Livro Didático, 
dispõe sobre sua execução e dá outras 
providências 

 
 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que 

lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e 

 

Considerando os propósitos de universalização e melhoria 

do ensino de 1º grau, contidos no Programa “Educação para Todos”; 

 

Considerando a necessidade de promover-se a 

valorização do magistério, inclusive mediante a efetiva participação do professor na 

indicação do livro didático; 

 

Considerando, finalmente, o objetivo de reduzir os gastos 

da família com educação 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º - Fica instituído o Programa Nacional do Livro Didático, com a finalidade de 

distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas escolas públicos de 1º 
Grau. 

 
Art. 2º - O Programa Nacional do Livro Didático será 

desenvolvido com a participação de professores do ensino de 1º Grau, mediante análise 
e indicação de títulos dos livros a serem adotados. 
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§ 1º - A seleção far-se-á por escola, série e componente 
curricular, devendo atender às peculiaridades regionais do país. 

 
§ 2º - Os professores procederão a permanentes avaliações 

dos livros adotados, de modo a aprimorar o processo de seleção. 
 
Art. 3º - Constitui requisito para o desenvolvimento do 

Programa, de que trata este Decreto, a adoção de livros reutilizáveis. 
 

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, deverá ser considerada a 
possibilidade da utilização dos livros nos anos subsequentes à sua distribuição, bem 
como a qualidade técnica do material empregado e o seu acabamento. 

 
§ 2º - A reutilização deverá permitir a progressiva 

constituição de banco de livros didáticos, estimulando-se seu uso e conservação. 
 
Art. 4º - A execução do Programa Nacional do Livro Didático 

competirá ao Ministério da Educação, através da Fundação de Assistência ao Estudante 
– FAE, que deverá atuar em articulação com as Secretarias de Educação dos Estados, 

Distrito Federal e Territórios, e com órgãos municipais de ensino, além de associações 
comunitárias. 

 

Parágrafo Único. A execução prevista neste artigo 
compreenderá a seleção final, a aquisição e a distribuição do livro didático às escolas da 

rede pública de ensino de 1º Grau, bem como atividades de acompanhamento e 
controle do Programa. 

 
Art. 5º - A Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus – SEPS, 

do Ministério da Educação, assistirá a FAE na execução do Programa Nacional do Livro 

Didático, participando, também, de sua supervisão e avaliação. 
 

Art. 6º - O Programa Nacional do Livro Didático instituído 
por este Decreto entrará em vigor no ano letivo de 1986. 

 

Art. 7º - O Ministro de Estado da Educação expedirá as 
normas que se fizerem necessárias à execução deste Decreto. 

 
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 

Brasília,     em        de                           de 1985; 
 

164º da independência   e 97º  da República 
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PORTARIA N.º 863 DE 30 DE OUTUBRO DE 1985 
(Publicado no Diário Oficial de 31 de outubro 1985, Pág. 15901, Seção I) 

 
 

O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o disposto no Art. 4º do Decreto 91.542, de 19 de agosto de 1985, 
resolve 

 
I – Estabelecer, na forma desta Portaria, os procedimentos 

a serem observados na execução do Programa Nacional do Livro Didático, de acordo 
com as disposições contidas no Decreto n.º 91.542, de 1985. 

 

II – A Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, 
mediante articulação com as Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios, com os órgãos municipais de ensino, com associações comunitárias, e sob a 
supervisão da Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus – SEPS, do Ministério da Educação, 
deverá: 

 
a) estabelecer mecanismos que garantam a participação 

direta de todos os professores regentes de classes e demais representantes da 
comunidade escolar, no processo de análise, seleção e indicação de livros didáticos, a 
serem adotados nas escolas de 1º grau das redes públicas federal, estadual e 

municipal; 
 

b) fixar critérios para indicação dos livros didáticos, no que 
diz respeito ao seu quantitativo por aluno e ao respectivo componente curricular, em 
função das peculiaridades regionais; 

 
c) constituir instrumentos operacionais que ofereçam ao 

professor subsídios para análise, seleção, indicação e utilização do livro didático, bem 
como para a avaliação dos resultados de sua adoção; 

 

d) estabelecer as especificações técnicas sobre a qualidade 
do material empregado no livro didático e respectivas condições de apresentação e 

acabamento, com vistas a assegurar sua reutilização durante o período mínimo de três 
anos; 

 

e) promover a implantação e implementação do Banco do 
Livro em todas as escolas públicas do 1º Grau, como repositório do livro didático 

reutilizável; 
 
f) providenciar no sentido de que o livro didático seja 

escolhido mediante consenso dos professores, por série/componente curricular; 
 

g) selecionar, para aquisição, o livro didático que, entre 
duas opções indicadas pela escola para cada componente curricular/série, apresentar 

melhores condições de negociação; 
 
h) promover a reposição de exemplares dos títulos 

indicados, em função de perdas ou expansão de matrículas; 
 

i) firmar convênios com Secretarias de Educação dos 
Estados, Territórios e Distrito Federal, órgãos municipais de educação e associações 
comunitárias com vistas à fixação de condições, prazos, quantitativos de livros e 

participação financeira na execução do Programa; 
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J) regulamentar as condições para aquisição de livros 
indicados pela escola, bem como, de comum acordo com partes convenientes, as datas 

e os locais para a respectiva entrega. 
 

III – Compete, ainda, à FAE, acompanhar, com a 
participação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, o 
desenvolvimento do referido Programa, mediante cooperação técnica, supervisão e 

avaliação de atividades, devendo os respectivos resultados ser encaminhados à 
Secretária de Ensino de 1º e 2º Graus – SEPS, para efeito do disposto no artigo 5º do 

mencionado Decreto n.º 91.542, de 1985. 
 
IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

V – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

 
MARCO MACIEL 
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ANEXO 4 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
 

PNLD/2007 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Básica – 

SEB e do  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, faz saber aos 
titulares de direito autoral  que se encontram abertas as inscrições para o processo de 
avaliação e seleção de obras didáticas destinadas aos alunos de 1ª a  4ª série do ensino 
fundamental, a serem incluídas no GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS do Programa Nacional 
do Livro Didático – PNLD/2007. 

 
 
1. DO OBJETO 

 
Este Edital  tem  por  objeto  a  convocação  de  titulares  de  direito  autoral  para 

inscrição no processo de avaliação e seleção de obras didáticas das áreas de Língua 
Portuguesa,  inclusive  Alfabetização,  Matemática,  Geografia,  História  e  Ciências, 
destinadas  aos  alunos  de  1ª  a  4ª  série  do  ensino  fundamental,  observadas  as 
condições e as especificações nele constantes e em seus anexos. 

 
2. DOS PRAZOS 

 
As  etapas  de  cadastramento  de  titulares  de  direito  autoral,  pré-inscrição  e 

inscrição das obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
 

2.1. Cadastramento dos Titulares de Direito Autoral 

 
Do dia 16/11/2004 até às 18h do dia 15/02/2005. 

 

 
 

2.2. Pré-Inscrição da(s) obra(s) 

 
Do dia 16/11/2004 até às 18h do dia 15/02/2005. 

 

 
 
 

1 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

2.3. Inscrição 

 
Do dia 23/02/2005 até às 18h do dia 07/03/2005. 

2.3.1. Entrega da Documentação e das Obras 
 

2.3.1.1. A entrega da documentação e das obras para os titulares de 
direito  autoral que inscreverem até 03 coleções será em uma única etapa, de 23 a 
25/02/2005, no horário das 08h às 17h. 

 
2.3.1.2. A entrega da documentação e das obras dos que inscreverem 

mais de 03 coleções será em até três etapas, conforme abaixo: 
 

1ª Etapa: entrega de, no mínimo, 20% das coleções, no período de 23 
a 25/02/2005, no horário das 8h às 17h; 

 
2ª Etapa:  entrega  de  mais  30%,  perfazendo,  no  mínimo,  50%  das 

coleções, no período de 28/02 a 02/03/2005, no horário das 
8h às 17h; 

 
3ª Etapa:  entrega  do  restante,  perfazendo  100%  das  coleções,  no 

período de 03 a 07/03/2005, no horário das 8h às 17h. 
 

 

3. DA CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS 
 

3.1. Serão aceitas, para participar do processo de avaliação e seleção, as obras 
didáticas  inéditas ou reapresentadas, elaboradas para serem utilizadas no processo de 
ensino-aprendizagem escolar, tendo em vista um uso tanto coletivo (em sala de aula, sob 
a direção do professor), quanto individual (em casa). Esses materiais devem organizar-se 
em relação a um programa curricular, de  acordo com uma progressão de conteúdos 
definida em termos de séries ou ciclos. 

 
3.1.1. As obras didáticas deverão estar acompanhadas, obrigatoriamente, 

dos respectivos manuais do professor, que não devem ser uma cópia do livro do aluno 
com os exercícios resolvidos. É necessário que ofereçam orientação teórico-metodológica 
e de articulação dos conteúdos do  livro entre si e com outras áreas do conhecimento; 
ofereçam, também, discussão sobre a proposta de avaliação da aprendizagem, leituras e 
informações adicionais ao livro do aluno, bibliografia, bem como sugestões de leituras que 
contribuam para a formação e atualização do professor. 

 
3.1.2. Somente será(ão) aceita(s) coleção(ões) completa(s), inscrita(s) sob 

um mesmo título, exceto nos seguintes casos: 
 

 
 
 
 
 

2 
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

a) livros de destinação regional de Geografia ou História, entendidos 
como aquelas obras didáticas voltadas para a análise de realidades 
locais, estaduais e/ou regionais; 

 
b) livros de alfabetização. 

 
3.1.3. Entende-se por coleção o conjunto de volumes destinados ao ensino 

de 1ª a 4ª  série, organizados em torno de uma proposta pedagógica única e de uma 
seqüência articulada às séries ou ciclos desse segmento. 

 
3.1.4. Considera-se coleção inédita a obra cujos volumes foram produzidos 

sem  tomar  por  base  livros/coleções  já  avaliados  nos  PNLD  anteriores,  mesmo  que 
apenas parcialmente, ou sob outro título ou autoria diversa. 

 
3.1.5. Considera-se coleção reapresentada a obra já avaliada nos PNLD 

anteriores, reinscrita com ou sem reformulações. 
 

3.1.6. O programa previsto para cada série ou ciclo a que se destina a obra 
didática deverá estar contemplado em um único volume. 

 
3.2. Não serão aceitas obras consumíveis, tais como definidas no Anexo I deste 

Edital, exceto os livros de alfabetização e de 1ª série. 
 

3.3. Não será aceita a pré-inscrição de cadernos de atividades. 
 

3.4.  Somente  poderão  ser  pré-inscritas  obras  didáticas  cuja  edição  esteja 
finalizada. 

3.5. Em caso de a obra conter anexos indispensáveis para a sua adequada 
utilização, esses materiais deverão, obrigatoriamente, fazer parte do corpo da obra, não 
podendo constituir volume em separado, nem ser consumíveis. 

 
3.6.  Exclusivamente  para  o  processo  de  avaliação,  além  dos  acabamentos 

definidos nas especificações técnicas, será aceito o acabamento espiralado. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. São vedadas aos titulares de direito autoral e/ou seus representantes, cujas 
obras inscritas forem selecionadas para compor o Guia de Livros Didáticos, as seguintes 
condutas: 

 
4.1.1.  Oferecer  vantagem(ns)  de  qualquer  espécie,  a  qualquer  pessoa, 

vinculada(s) à escolha dos livros referentes ao Programa; 
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4.1.2.  veicular  catálogo  ou  outro  material  que  induza  os  professores  a 
acharem que se trata do ―Guia de Livros Didáticos‖, produzido pelo FNDE/MEC; 

 

4.1.3. utilizar, nas formas de divulgação, livros de conteúdo diferente dos 
livros inscritos e das especificações técnicas definidas no Anexo VIII; 

 

4.1.4., utilizar a senha e/ou o formulário, enviados pelo FNDE, que são de 
uso exclusivo das escolas; 

 

4.1.5.  utilizar  logomarcas  oficiais,  bem  como  do  PNLD,  para  efeito  de 
propaganda  e  publicidade,  em  especial  aquelas  que,  de  alguma  forma,  induzam  ao 
entendimento de que as obras, objeto da propaganda, publicidade ou divulgação, sejam 
indicadas, preferencialmente, pelo  Ministério para adoção nas escolas, ou que o sejam 
em detrimento de outras. 

 

4.2. Do Não Cumprimento das Condutas 
 

4.2.1. Será instituída pelo Ministro de Estado da Educação, por meio de 
Portaria,  Comissão  Especial  de  Julgamento,  soberana,  para  decisão  final  sobre  o 
descumprimento das condutas descritas no subitem 4.1., e seus casos omissos. 

 

4.2.2. O não cumprimento das condições estabelecidas no subitem 4.1., 
devidamente   julgado  pela  Comissão  mencionada  no  subitem  4.2.1.,  acarretará  a 
suspensão da participação do  titular de direito autoral do processo de negociação dos 
livros de 1ª a 4ª série, para a composição do  PNLD/2007 e, conseqüentemente, das 
negociações  para  o  PNLD/2008  e  2009,  ou  seja,  a  suspensão  será  até  a  próxima 
convocação  para  inscrição  de  obras  em  novo  processo  de  avaliação  e  seleção.  A 
suspensão  de  participação  se  dará  no(s)  Estado(s)  no(s)  qual(is)  ocorreu(ram)  a(s) 
transgressão(ões) das condições definidas no  item 4,  definitivamente  julgada(s)  pela 
Comissão Especial de Julgamento, instituída pelo Ministério da Educação. 

 

4.2.2.1. Além das medidas estabelecidas no presente Edital, a Comissão 
Especial de Julgamento deverá noticiar ao órgão competente, em caso de ocorrência de 
fato que tenha repercussão civil ou criminal. 

 

4.3. Da Divulgação dos Materiais 
 

4.3.1. A forma de divulgação dos materiais, pelos titulares de direito autoral 
diretamente nas escolas, será regulamentada por Portaria Ministerial. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

5.1. Do Cadastramento de Titulares de Direito Autoral 
 

Os titulares de direito autoral formalizarão seu cadastramento no PNLD/2007, 
por meio do  endereço eletrônico www.fnde.gov.br (no campo Pré-Inscrição relativo ao 
PNLD). 

5.1.1. Concluído o cadastramento, os interessados receberão a confirmação 
do mesmo, via e-mail, bem como o ―login‖ e as senhas de acesso. 

 

5.1.2. O acesso ao sistema de pré-inscrição se dará via ―login‖ e senha, 
enviados pelo FNDE. 

 

4 
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5.2. Da Pré-Inscrição das Obras 
 

A Pré-inscrição é o prévio cadastramento, pelos titulares de direito autoral, 
de obras didáticas que atendam às disposições deste Edital, no sistema informatizado do 
FNDE, exclusivamente por  meio da Internet, no endereço eletrônico citado no subitem 
5.1. deste Edital. 

 
5.2.1. Os títulos das obras pré-inscritas deverão estar em conformidade com 

os títulos  constantes nas Declarações de Edição e de Originalidade, no Contrato de 
Edição e na capa da obra. 

 
5.2.2. Os titulares de direito autoral interessados em participar do 

PNLD/2007 deverão manter seus dados permanentemente atualizados no FNDE, por 
intermédio do endereço eletrônico citado no subitem 5.1. deste Edital. 

 
5.2.3. Poderão, também, participar do processo de inscrição e seleção de 

que trata este Edital, os consórcios. 

 
5.2.3.1. No caso de participação em consórcio, a liderança caberá à 

empresa consorciada que detiver o maior capital social. 
 

5.2.3.2.  No  consórcio  de  empresas  brasileiras  e  estrangeiras,  a 
liderança caberá à empresa brasileira que detiver o maior capital social. 

 
5.2.3.3. A empresa consorciada não poderá participar da inscrição no 

processo de avaliação e seleção em mais de um consórcio ou isoladamente. 
 

5.3. Da Inscrição 
 

A inscrição deverá ser realizada, pessoalmente, pelo titular de direito autoral 
e/ou por procurador legalmente constituído, ambos devidamente cadastrados no sistema 
informatizado do FNDE para fins de participação no PNLD/2007. Essa fase compreenderá 
a entrega da documentação e das obras. 

 
5.3.1. A obra inscrita deverá ter um único titular, o qual detenha o direito 

autoral de todos os volumes que a compõem. 
 

5.3.2. Da Entrega da Documentação 
 

Os titulares de direito autoral serão convocados pelo FNDE de acordo 
com o período citado no subitem 2.3 para entrega dos seguintes documentos: 

 
 
 
 
 
 

5 



140 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

5.3.2.1. Declaração de Edição, conforme modelo apresentado no 
Anexo II, de que a(s) obra(s) apresentada(s) no ato da inscrição corresponde(m) à sua 
última edição; 

 
5.3.2.2. Declaração de Originalidade, assinada pelo(s) titular(es) do 

direito  autoral  e pelo(s) autor(es), conforme modelo expresso no Anexo III de que a(s) 
obra(s) apresentada(s) no ato da inscrição não é(são) uma versão ou variante parcial ou 
total de outra(s) obra(s) inscrita(s) no PNLD/2007, sob pena de incidir no item de exclusão 
sumária, conforme subitem 6.2.1.1., além das  eventuais penalidades cíveis e penais 
cabíveis. 

 
5.3.2.3. Declaração de Primeira Avaliação, para obra(s) inédita(s), 

conforme modelo apresentado no Anexo IV, na qual se afirma, sob as penas da lei, que 
essa(s) obra(s) não foi(ram) produzida(s) tomando por base livros/coleções já avaliados 
em PNLD anteriores. 

 
5.3.2.4. Declaração de Reinscrição, para obra(s) reapresentada(s), 

conforme modelo constante no Anexo V, informando que a(s) obra(s) apresentada(s) no 
ato da inscrição, ou parte dela(s), foi(ram) submetida(s) a avaliação(ões) anterior(es), e 
discriminando  o(s)  título  e  autor(es)  da  obra  avaliada,  bem  como  a(s)  menção(ões) 
recebida(s). 

 
5.3.2.5. Declaração de Revisão e Atualização para obra(s) 

excluída(s), conforme modelo apresentado no Anexo VI deste Edital. A nova edição 
deverá  estar  acompanhada  da  versão  anterior  excluída,  contendo  identificação  dos 
pontos alterados/corrigidos, sob pena de incidir no item de exclusão sumária, conforme 
subitem 6.2.1.1., além das possíveis penalidades cíveis e penais cabíveis. 

 
 

5.3.2.6. Ficha de Correção, para obra(s) excluída(s), de acordo com 
modelo do  Anexo VII deste Edital, sob pena de incidir no item de exclusão sumária, 
conforme subitem 6.2.1.1., além das eventuais penalidades cíveis e penais cabíveis. 

 

 
 

5.3.2.7. Cópia do Contrato de Edição e/ou  do  instrumento  legal 
pertinente, inclusive de sub-rogação e/ou representação, que obrigam autores da obra e o 
titular do direito autoral entre si ou com terceiros, no(s) qual(is) deverá constar o título da 
obra, idêntico ao título informado no cadastramento efetuado na fase da Pré-Inscrição. 

 
5.3.3. Da Entrega das Obras 

 
Os titulares de direito autoral que realizarem a Pré-Inscrição de obras 

serão  convocados pelo FNDE, em dia, horário e local previamente agendados, para 
entrega dos  exemplares,  de acordo com o período estabelecido no subitem 2.3. deste 
Edital. 
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5.3.3.1. Para participar do Programa, os titulares de direito autoral 
deverão apresentar obras didáticas assim definidas: 

 
Obra(s) caracterizada(s) – aquela(s) que deverá(ão) estar 

claramente identificada(s), de acordo com o Anexo I. 
 

 
 

Obra(s) descaracterizada(s) – aquela(s) que não 
poderá(ão) conter qualquer identificação, conforme especificado no Anexo I. 

 
5.3.3.2. Deverão ser entregues 10 (dez) exemplares do livro do aluno, 

acompanhados  de  10  (dez)  exemplares  do  respectivo  manual  do  professor,  sendo, 
obrigatoriamente,  06  (seis)  exemplares  do  livro  do  aluno  e  do  manual  do  professor 
caracterizados e 04 (quatro)  exemplares do livro do aluno e do manual do professor 
descaracterizados, conforme definido no subitem 5.3.3.1. Os volumes a serem entregues 
deverão corresponder a mais recente edição. 

 
5.3.3.3. Todas as obras a serem entregues deverão estar embaladas 

por  componente  curricular,  por  título,  série  ou  ciclo,  além  de  estarem  identificadas 
externamente, em cada embalagem. 

 
5.3.3.4. Os exemplares das obras deverão ser entregues em edição 

finalizada, com todos os textos e imagens, inclusive com diagramação, cores e número de 
páginas definitivas. 

 
5.3.4. Do Local 

 
O local para entrega da documentação e das obras relativas ao objeto 

deste Edital será informado, posteriormente pelo FNDE, aos titulares de direito autoral. 
 

5.3.5. Da Comprovação de Inscrição 
 

Para efeito de confirmação da inscrição, as obras e a documentação 
serão conferidas e emitido Comprovante de Entrega da documentação e das obras. 

 

 
 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS OBRAS 
 

6.1. Da Triagem 
 

A triagem consiste na análise das obras inscritas, de acordo com critérios 
estabelecidos no Anexo I deste Edital. 

 
6.1.1. As obras que não atenderem às exigências contidas no Anexo I deste 

Edital serão automaticamente excluídas. 
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6.2. Da Pré-Análise e da Avaliação Pedagógica 
 

Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade das obras destinadas 
ao ensino fundamental e utilizadas nas escolas públicas do País, caberá à Secretaria de 
Educação Básica – SEB realizar a pré-análise das obras inscritas que se enquadrarem no 
subitem 3.1. deste Edital, bem como proceder à avaliação do seu conteúdo pedagógico, 
obedecendo  aos  princípios  e  critérios  estabelecidos  no  Anexo  IX,  com  base  nas 

experiências acumuladas na avaliação dos livros didáticos de 1ª  a 4ª  série inscritos nos 
PNLD anteriores. 

 
6.2.1. Da Pré-Análise 

 
6.2.1.1. Na pré-análise serão sumariamente excluídas do PNLD as 

obras didáticas que: 
 

a) constituam versões ou variantes de outras obras inscritas; 
 

b)  não atendam ao disposto no subitem 5.3.2; 
 

c) tenham sido excluídas em avaliação pedagógica anterior e não 
apresentem documentação comprobatória de reformulação, 
conforme estabelecem os subitens 5.3.2.5 e 5.3.2.6 deste Edital. 

 
 

6.2.2. Da Pré-Análise das Obras Adaptáveis ao Sistema Braille 
 

6.2.2.1. Ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Educação 
Especial –  SEESP a indicação das obras que poderão ser adaptadas para o sistema 
Braille, entre aquelas aprovadas pela pré-análise da SEB. 

 
6.2.3. Da Avaliação Pedagógica 

 
6.2.3.1.  Na  avaliação  pedagógica  serão  considerados  os  critérios 

estabelecidos no Anexo IX, além dos previstos no subitem 6.2.1.1. 
 

6.2.3.2.  As  obras  selecionadas  farão  parte  do  GUIA  DE  LIVROS 
DIDÁTICOS  DE 1ª a 4ª SÉRIE - PNLD/2007, a ser encaminhado às escolas atendidas 
pelo Programa em todo o País. 

 
6.3. Do Guia 

 
Constarão do  Guia  de  Livros  Didáticos  de  1ª  a  4ª  série  os  princípios, 

critérios, modelos das fichas de análise e resenhas das coleções, livros regionais e livros 
de  alfabetização   selecionados.  Constará  ainda,  do Guia, a indicação das obras que 
poderão ser adaptadas ao sistema Braille. O Guia será encaminhado às escolas públicas 
do  ensino  fundamental  e  disponibilizado  na  Internet  com  o  objetivo  de  auxiliar  os 
professores  na  escolha  das  obras  didáticas,  que  serão  utilizadas  durante  três  anos 
consecutivos, a partir de 2007. 
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6.4. Da Escolha das Obras 
 

Os professores, em consenso, com base na análise das resenhas dos títulos 
contidos no Guia, escolherão as obras a serem utilizadas em sala de aula de acordo com 
a proposta pedagógica da escola. 

 

Após a  escolha  dos  professores,  ficará  a  cargo  do  diretor  da  escola  o 
preenchimento e encaminhamento dessa escolha ao FNDE, via internet ou formulário. 

 

 
7. DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO, AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA 

 
7.1. Da Habilitação 

 
A habilitação do titular de direito autoral será feita por Comissão Especial de 

Habilitação, instituída pelo FNDE, e consistirá na análise da documentação prevista na Lei 
nº 8.666/93 e na IN/MARE nº 05/95 e respectivas modificações posteriores, no Decreto-lei 
nº 3.722/01, bem como da documentação  exigida no subitem 7.1.2., a ser apresentada 
pelo titular de direito autoral, quando convocado pelo FNDE, na forma do disposto neste 
Edital. 

 
7.1.1. Nessa fase deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

 

a) toda e qualquer documentação necessária à habilitação deverá ser 
apresentada,  datada e assinada pelo titular de direito autoral ou por seu procurador 
legalmente constituído, por meio de instrumento hábil; 

 

b) os documentos necessários à habilitação, em conformidade com o 
disposto no subitem 7.1.2., poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
desde  que  autenticada   por   cartório  competente  ou  pela  Comissão  Especial  de 
Habilitação, mediante a apresentação do documento original; 

 

c) nos casos em que o Contrato de Edição vigente não determinar o 
número de exemplares em quantidade suficiente para atender à aquisição a ser realizada 
pelo FNDE, o titular  de direito  autoral  obrigar-se-á a celebrar instrumento específico com 
o  autor,  como, por  exemplo,  Adendo   Contratual,  Instrumento  de  Retificação  ou 
Ratificação, novo Contrato de Edição etc. para a celebração  das novas circunstâncias 
contratuais; 

 

d) o novo instrumento, previsto na alínea anterior, deverá especificar 
a  possibilidade da nova tiragem, ratificar as cláusulas não alteradas do Contrato de 
Edição original e alterar ou complementar o que for necessário, conforme a legislação que 
regulamenta os direitos autorais; 

 

e) a Comissão Especial de Habilitação, no curso do processo de 
análise da documentação, poderá promover diligências, solicitar esclarecimentos, 
estabelecer  exigências  a  serem  cumpridas,  tudo  objetivando  certificar-se  da  licitude, 
veracidade e eficácia da documentação e respectivos dados fornecidos. 
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7.1.2. Da Documentação Exigida 
 

7.1.2.1. Da Documentação Referente à Obra 
 

 
a) Contrato de Edição – instrumento mediante o qual o editor 

obriga-se a reproduzir, divulgar e comercializar as obras didáticas, ficando autorizado, em 
caráter de exclusividade, a publicá-la e explorá-la, pelo prazo e nas condições pactuadas 
com o autor, com base no que preceitua a legislação que rege a matéria, em especial as 
Leis nº 9.610/98 e nº 5.988/73. 

 

b) Adendo ao Contrato de Edição – instrumento legal que 
possibilite a produção da obra didática com as características e tiragens necessárias para 
atender o PNLD/2007, caso não esteja previsto no contrato original. 

 

c) Declaração de Vigência – nos casos de contratos com 
prazo de vigência indeterminado, ou não expresso, deverá ser apresentada, sob as penas 
da lei, declaração complementar com firmas reconhecidas em cartório, na qual os titulares 
do direito autoral declarem que o Contrato de Edição apresentado encontra-se em plena 
vigência. Nos casos de contratos com previsão de renovação automática, deverá constar 
na Declaração o período renovado, conforme estabelecido no contrato. 

 
 

 

e Fiscal 
7.1.2.2. Da Documentação Comprobatória de Habilitação Jurídica 
Por ocasião da etapa de habilitação o titular de direito autoral deverá 

apresentar ao FNDE os seguintes documentos: 
 

a) cédula de identidade e CPF do titular do direito autoral e 
quando  tratar de representante legal, deverá ser apresentado também, instrumento de 
procuração; 

b)  declaração  de  que  a  empresa  não  emprega  menor, 
conforme dispõe o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/99; 

 

c) declaração de inexistência de fato impeditivo, ratificando a 
inexistência de circunstâncias que impeçam o titular do direito autoral de contratar com a 
Administração Pública Federal; 

 

d) contrato/estatuto social da empresa, alterações contratuais 
e atas de reuniões/assembléias; 

 

e)  extrato de Sistema Unificado de Cadastramento de 
Fornecedores – SICAF, conforme previsto na Lei nº 8.666/93 e na IN/MARE nº 05/95 e 
respectivas modificações posteriores, bem como no Decreto nº 3.722/02. 

 
7.1.2.3.  Da  Documentação  Referente  à  Situação  Financeira  do 

Titular de Direito Autoral 
A Comissão Especial de Habilitação verificará, ainda, os seguintes 

documentos:  
 
Extrato dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC). Caso quaisquer desses índices estejam inferiores ou 
iguais a 01 (um), será exigida prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) 
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do valor do contrato em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 
8.666/93, e respectivas modificações posteriores, devendo ser entregue ao FNDE até a 
data da assinatura do contrato. A sua liberação e restituição ocorrerão somente após 

 
a execução do contrato. 

 
No caso da apresentação de título da dívida pública que venha 

requerer  tratamento  especial,  ficará  a  cargo  da  empresa  a  ser  contratada  o  devido 
acondicionamento do documento, de forma a garantir sua integridade física. 

 
7.1.2.4. No caso de consórcio, além da documentação exigida nos 

subitens anteriores, serão exigidos os itens I, II e III do art. 33 da Lei 8.666/93, bem como 
o registro do consórcio nos termos do parágrafo segundo, item V, art. 33, da mesma Lei. 

 
7.2. Da Aquisição 

 
Com base na escolha dos professores e no Censo Escolar realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, o FNDE convocará, por 
meio  de  comissão  especial  instituída  para  esse  fim,  os  titulares  de  direito  autoral 
habilitados para proceder à negociação de preços, visando adquirir os livros e as coleções 
a serem produzidas, conforme especificações técnicas mínimas contidas no Anexo VIII 
deste  Edital,  e  postados/entregues  conforme   as  Instruções  Operacionais  a  serem 
fornecidas no momento da negociação. 

 
7.3. Da Produção 

 
Após a assinatura dos contratos, os titulares de direito autoral, participantes 

do PNLD, estarão aptos a iniciarem a produção dos livros a serem distribuídos aos alunos 
da rede pública do País, de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo 
VIII.  Nessa  etapa  de  produção  não  serão  aceitas  quaisquer  alterações  nas  obras 
avaliadas e selecionadas para o PNLD/2007, ou seja,  os livros deverão ser impressos 
com conteúdo idêntico àqueles inscritos no Programa, inclusive com o mesmo número de 
páginas, conforme subitem 5.3.3.4 deste Edital. 

 
7.3.1. Do Controle de Qualidade 

 
Por ocasião da produção das obras, o FNDE, ou a instituição por ele 

contratada para esse fim, poderá realizar Controle de Qualidade, mediante amostragem 
definida na NBR 5426/1985 – ABNT, em nível de inspeção a ser definido em contrato, que 
consistirá na análise dos itens de não conformidade constantes da Resolução n.º 20, de 
30/04/2002, do Conselho Deliberativo do FNDE, com vistas à verificação da qualidade do 
produto a ser entregue. 

 

 

11 



146 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

7.4. Da Entrega 
 

As obras serão entregues/postadas diretamente pelos titulares de direito 
autoral à empresa responsável pela distribuição, a ser contratada pelo FNDE, conforme 
Instrução Operacional a ser fornecida no momento da negociação. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1. A inscrição das obras implica aceitação, pelo participante, de forma integral e 

irretratável dos termos deste Edital, bem como da legislação aplicável, especialmente em 
matéria de direito autoral, não cabendo impugnações posteriores. 

 
8.2. O titular de direito autoral deve manter toda a documentação atualizada 

durante o período de execução do contrato, especialmente no que se refere ao SICAF. 

 
8.3.  A  documentação  constante  no  subitem  7.1.2  deste  Edital  deverá  ser 

apresentada pelos titulares em tempo hábil, sob pena de ser a obra excluída. 
 

8.4. O FNDE/MEC poderá, a qualquer tempo, desde que devidamente 
comprovado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar, 
total ou parcialmente, o presente processo. 

 
8.5.  As  etapas  do  processo  referente  ao  PNLD/2007  estarão  sob  a  integral 

responsabilidade: 
 

8.5.1. do FNDE: pré-inscrição; 
 

8.5.2. da instituição a ser contratada pelo FNDE: recepção das obras e da 
documentação  (prevista  no  subitem  5.3.2.),  bem  como  a  triagem  efetiva  dos  títulos 
inscritos; 

 
8.5.3.  da  Secretaria  de  Educação  Básica/MEC:  pré-análise,  avaliação 

pedagógica e elaboração do Guia de Livros Didáticos; 
8.5.4. dos professores/diretores de escolas: escolha dos livros; 

 
8.5.5.  da  Comissão  Especial  de  Habilitação/FNDE:  habilitação  dos 

titulares de direitos autorais; 
 
 

 

obras; 
8.5.6.  da  Comissão  Especial  de  Negociação/FNDE:  negociação  das 

8.5.7. do Titular de Direito Autoral: produção e postagem; 
 
 

 

qualidade; 
8.5.8.  do  FNDE  e  da  empresa  a  ser  por  ele  contratada: controle de 

 

8.5.9. da empresa a ser contratada pelo FNDE: distribuição; 
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8.5.10. do FNDE e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação: 
acompanhamento/monitoramento da execução do Programa. 

 
8.6. De acordo com as responsabilidades, conforme definido no item 8.5. deste 

Edital,  os  pedidos  de  esclarecimentos  deverão  ser  dirigidos  ao  FNDE, por  meio  da 
Coordenação-Geral dos Programas do Livro, no Setor Bancário Sul – Quadra 02 – Bloco 
―F‖ – Edifício Áurea – Sala 1.401 – CEP: 70070-929 – Brasília/DF – telefones (61) 212- 
4915/212-4945, fax (61) 212-4193, ou à Secretaria de Educação Básica – SEB, por meio 
da Coordenação-Geral de Estudo e Avaliação de Materiais, na Esplanada dos Ministérios 
– Bloco ―L‖ – 6º andar – Sala 626 – CEP: 70047-900 – Brasília/DF – telefone (61) 2104- 
8636. 

 
8.6.1. Os pedidos de esclarecimentos serão aceitos se postados, 

comprovadamente por Aviso de Recebimento – AR, até o prazo máximo de 10 (dez) dias 
anteriores à data final para inscrição. 

 
8.7. Será de inteira responsabilidade dos titulares de direito autoral a validade das 

informações fornecidas ao FNDE, no cadastramento das obras, tendo em vista que essas 
informações subsidiarão a montagem do Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª série, a ser 
enviado às escolas, e serão, também,  utilizadas nas demais etapas do processo de 
seleção e aquisição. Essas informações serão a única  fonte de referência e deverão 
conter todos os dados atualizados relativos à editora e às obras inscritas. 

 
8.8. A inscrição da(s) obra(s) não implica na obrigatoriedade de firmatura de 

contrato de  aquisição por parte do FNDE, tampouco confere direitos a indenizações a 
título de reposição de despesas realizadas no cumprimento de etapas deste Edital e na 
produção da obra ou direito a lucro cessante, em caso da não aprovação no processo de 
triagem e/ou avaliação pedagógica, escolha e negociação. 

 
8.9. O FNDE poderá solicitar, a seu critério, antes da escolha e da negociação, 

planilha de  preços  a  serem praticados  pelos  editores,  conforme  diferentes níveis de 
tiragem, em formulário próprio a ser enviado pelo FNDE. 

 
8.10. Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo FNDE e pela 

SEB, de acordo com as suas competências e com a natureza do assunto. 
8.11. Integram o presente  Edital,  como  se  transcritos fossem e como partes 

indissolúveis, os seguintes anexos: 
a)  Anexo I – Triagem 
b)  Anexo II – Modelo de Declaração de Edição 
c)  Anexo III – Modelo de Declaração de Originalidade 
d)  Anexo IV – Modelo de Declaração de Inscrição em Primeira Avaliação 
e)  Anexo V – Modelo de Declaração de Reinscrição 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Revisão e Atualização da Obra 
g)  Anexo VII - Modelo de Ficha de Correção da Obra 
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h)  Anexo VIII - Especificações Técnicas Mínimas para Produção das Obras 
i) Anexo IX - Princípios e Critérios para a Avaliação das Obras de 1ª a 4ª 

Série – PNLD/2007 
 

 
 

Brasília, de de 2004. 
 
 
 
 

 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 
Presidente do FNDE 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 
Secretário de Educação Básica 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 

(PNLD/2007) 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
ANEXO I 

TRIAGEM 

 
1. DEFINIÇÕES 

 
1.1. Livros consumíveis – livros com lacunas ou espaços que 

possibilitem  a  realização  das  atividades  e  exercícios  propostos  ou  que  utilizem 
espaçamento entre as questões e textos que induzam o aluno a respondê-los no próprio 
livro, inviabilizando a sua reutilização. 

 
1.2. Livros  não-consumíveis  –  livros  sem  lacunas  ou  espaços  para 

realização das atividades ou exercícios propostos, possibilitando a sua reutilização. 
 

1.3. Livros  multisseriados  –  livros  que  combinem,  em  um  mesmo 
volume, conteúdos de mais de uma série. 

 
1.4.  Livros  destinados  a  ciclos  –  livros  que  apresentam  conteúdo  e 

atividades,  num único volume, com o propósito de atender duas ou mais séries que 
compõem um ciclo de ensino-aprendizagem. 

 
1.5. Livros suplementares – livros auxiliares às matérias mínimas oficiais, 

tais como: livros de consulta, referência, literatura, exercícios, jogos e outros; 
 

1.6. Coleção – conjunto de volumes destinados ao ensino de 1ª a 4ª série, 
organizados em torno de uma proposta pedagógica única e de uma seqüência articulada a 
séries ou ciclos desse segmento. 

 
1.7. Encarte – impressos consumíveis complementares a um livro didático, 

apensos ao livro do aluno. 
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1.8. Livros Caracterizados – Livros que contenham todos os elementos 
essenciais à obra, discriminados neste Anexo. 

 
1.9.  Livros  Descaracterizados  –  Livros  que  não  contenham  qualquer 

identificação de um ou mais elementos definidos neste Anexo. 
 

1.10. Autor – pessoa física criadora da obra literária. 

 
1.11.  Colaborador  –  qualquer  pessoa  que  tenha,  a  qualquer  tempo, 

contribuído  como assessor, consultor, prefaciador  ou  apresentador, na confecção de 
trechos da obra submetida ao PNLD e que tenha seu nome citado como tal em qualquer 
parte da obra. 

 

 
 

2. ESTRUTURA EDITORIAL 
 

2.1. Livro Didático Caracterizado 
 

2.1.1. Livro do Aluno 
 

2.1.1.1. Na primeira capa: 

 
Título da coleção e título do livro 

A palavra série ou ciclo, bem como o número correspondente. 

Nome do autor ou autores, ou pseudônimo 

Componente curricular 

Nome da Editora 

Indicação de livro consumível ou não-consumível. 
 

2.1.1.2. A segunda e terceira capas: 

 
Não devem conter textos ou ilustrações, podendo o MEC incluir 
mensagens institucionais por ocasião do processo de 
aquisição. 

 
No caso  de  a  obra  ser  considerada  adaptável  ao  sistema 
Braille,  após  a negociação a Editora deverá fazer constar na 
segunda capa do Livro do Aluno e do Manual do Professor a 
seguinte indicação: ―esta obra é adaptável ao sistema Braille‖. 

 
2.1.1.3. Na quarta capa: 

 
Hino Nacional 

Código de barras referente ao livro do aluno 

Número do ISBN 
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2.1.1.4. Na folha de rosto: 

 
Frente 

Título da coleção e título do livro 

A palavra série ou ciclo, bem como o número correspondente 

Nome do autor ou autores, ou pseudônimo 

Dados  sobre  a  formação  e  experiência  profissional  do(s) 
autor(es) 

Componente curricular 

Nome da Editora 

Nome do ilustrador, quando houver 

Nome do tradutor, quando houver 

Nome do adaptador, quando houver 

Número da edição, local e data de publicação 
 

Verso 

Ficha catalográfica 

Título original da obra com o respectivo copyright 

Nome e endereço completo da Editora 

Ano da publicação em algarismos arábicos 
 

2.1.1.5. Na lombada: 
 

Para livros com lombada quadrada: 

 
Título do livro Série ou 

Ciclo Componente 

curricular 
 

 
 

2.1.2. Manual do Professor 
 

2.1.2.1. Na primeira capa: 

 
Título da coleção e título do livro 

A palavra série ou ciclo, bem como o número correspondente 

Nome do autor ou autores, ou pseudônimo 

Componente curricular 

Nome da Editora 

A expressão Manual do Professor, em local e tamanho de fácil 
identificação 

 
 
 
 

2.1.2.2. A segunda e terceira capas: 
17 
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Não devem  conter  textos  ou  ilustrações,  podendo  o  MEC 
incluir  mensagens institucionais por ocasião do processo de 
aquisição. 

 
No caso  de  a  obra  ser  considerada  adaptável  ao  sistema 
Braille, após a negociação, a Editora deverá fazer constar na 
segunda capa do Livro do Aluno e do Manual do Professor a 
seguinte indicação: ―esta obra é adaptável ao sistema Braille‖. 

 

 
 

2.1.2.3. Na quarta capa: 

 
Hino Nacional 

Código de barras referente ao Manual do Professor 

Número do ISBN 
 

2.1.2.4. Na folha de rosto: 

Frente 

Título da coleção e título do livro 

Série ou ciclo 

Nome do autor ou autores 

Dados  sobre  a  formação  e  experiência  profissional  do(s) 
autor(es) 

Componente curricular 

Nome da Editora 

Nome do ilustrador, quando houver. 

Nome do tradutor, quando houver. 

Nome do adaptador, quando houver. 

Número da edição, local e data de publicação. 

A expressão Manual do Professor, em local e tamanho de fácil 
identificação 

 
Verso 

Ficha catalográfica 

Título original da obra com o respectivo copyright 

Nome e endereço completo da Editora 

Ano da publicação em algarismos arábicos 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.5. O miolo: 
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Deve conter instruções e orientações teórico-metodológicas 
ao  professor, acompanhadas do livro do aluno de forma 
integral, com ou sem comentários adicionais. 

 
2.2. Livro Didático Descaracterizado 

 
2.2.1. Livro do Aluno 

 
2.2.1.1. A primeira capa: 

 
Deve trazer  única  e  exclusivamente  os  elementos  a  seguir 

denominados, não sendo permitida a inserção de ilustrações ou outros textos: 

 
Componente curricular (Alfabetização, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História e Geografia) 

Complemento (Livro do Aluno ou Manual do Professor) 

Série ou Ciclo 
 

 
 

2.2.1.2. A segunda, terceira e quarta capas: 

 
Não devem conter textos ou ilustrações, podendo o MEC 
incluir mensagens institucionais por ocasião do processo de 
aquisição 

 
2.2.1.3. A folha de rosto: 

 
Não deve possuir textos ou ilustrações 

 
2.2.1.4. O miolo: 

 
Não deve  conter texto ou  elementos  que  identifiquem a 
editora,  e/ou  o(s)  autor(es),  e/ou  colaborador  (es),  e/ou 
título da coleção ou do livro 

 
2.2.2. Manual do Professor 

 
2.2.2.1. A primeira capa: 

Deve trazer  única  e  exclusivamente  os  elementos a seguir 
elencados, não sendo permitida a inserção de ilustrações ou outros textos: 

 
Componente (Alfabetização, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História e Geografia). 

 
Complemento (Livro do Aluno ou Manual do Professor) 
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Série ou Ciclo 
 

2.2.2.2. A segunda, terceira e quarta capas: 

 
Não devem conter textos ou ilustrações, podendo o MEC 
incluir mensagens institucionais por ocasião do processo de 
aquisição. 

 
2.2.2.3. A folha de rosto: 

 
Não devem possuir textos ou ilustrações 

 
2.2.2.4. O miolo: 

 
Não deve  conter texto ou  elementos  que  identifiquem a 
editora, e/ou o(s) autor(es), e/ou colaborador(es), e/ou título 
da coleção ou do livro. 

 

 
 

3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

3.1. Nesta etapa serão excluídas as obras didáticas que apresentarem as 
seguintes características: 

 
3.1.1. livros consumíveis, de 2ª a 4ª série; 

 
 

 

ciclos; 
3.1.2. livros multiseriados, exceto aqueles inscritos como destinados a 

 

3.1.3. livros suplementares; 
 

3.1.4. livros consumíveis convertidos em não-consumíveis; 
 
 

 

ou ciclo; 
3.1.5. livros apresentados em mais de um volume para uma única série 

3.1.6. livro do aluno que adote sinal gráfico referencial ou textos que 
induzam à obrigatoriedade do uso do caderno de atividades ou outros materiais didáticos; 

3.1.7. livros não acompanhados do manual do professor; 
 

3.1.8. livros que apresentem encartes e/ou cadernos de atividades que 
constituam volume em separado; 

 
3.1.9. livros com páginas faltantes e/ou com rasuras; 

 
3.1.10. toda a coleção quando um dos seus volumes for excluído nessa 

etapa de triagem; 

20 



155 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

3.1.11. não atender ao subitem 2.3 do Edital. 
 
 

 

Anexo; 
3.1.12. não atender às especificações constantes do subitem 2.2, deste 

 

3.1.13.  Não contiver os seguintes elementos de estrutura editorial: 
 

Livro do Aluno 
 

Na primeira capa: 

 
Título da coleção e título do livro 

A palavra série ou ciclo, bem como do número 
correspondente 

Nome do autor ou autores, ou pseudônimo 

Componente curricular 

Nome da Editora. 

Indicação de livro consumível ou não-consumível 
 

Na quarta capa: 

 
Número do ISBN 

 
Na folha de rosto 

 
Verso 

Ficha catalográfica 

Título original da obra com o respectivo copyright 
 

 
 

Manual do Professor 

 
Na primeira capa: 

 
Título da coleção e título do livro 

A palavra série ou ciclo, bem como o número 
correspondente. 

Nome do autor ou autores, ou pseudônimo. 

Componente curricular 

Nome da Editora 

A expressão Manual do Professor, em local e tamanho de 
fácil identificação. 

Na quarta capa 
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Número do ISBN 

Na folha de rosto: 

Verso 

Ficha catalográfica 

Título original da obra com o respectivo copyright 
 

O miolo: 
 

Deve conter instruções e orientações teórico-metodológicas ao 
professor, acompanhadas do livro do aluno de forma integral, com ou sem comentários 
adicionais. 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EDIÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Declaro, sob as penas da Lei, que os exemplares da obra 
 

  ,  do(s)  autor(es)     
 

, apresentado(s) por esta 
 

Editora no ato da inscrição no processo de seleção de obras, que poderão ser incluídas 

no Guia de Livros Didáticos de 1ª  a 4ª  Série – PNLD/2007 do Programa Nacional do Livro 

Didático, correspondem à   edição. 

(preencher com o nº da última edição) 
 

Brasília, de de 2004. 

Assinatura do Autor 
Nome Legível 

 
 
 
 
Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 

 
 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Declaro, sob  as  penas  da  Lei,  que  a  obra    , 
 

do(s) autor(es)  , 
 

apresentada  em     
 

edição, não é uma versão ou variante parcial ou total de 
 

outra(s) obra(s) inscrita(s) no PNLD/2007 para ser(em) avaliada(s) e selecionada(s) para 

integrar(em) o Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª Série – PNLD/2007. 

 
 

 
Brasília, de de 2004. 

 
 
 
 
Assinatura do Autor 
Nome legível 

 
 
 
 
Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª   A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRIMEIRA AVALIAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Declaro, sob  as  penas  da  Lei,  que  a  obra   , 

do(s) autor(es)   foi integralmente produzida sem tomar 

por base livros/coleções/dicionários já avaliados em outros Programas, mesmo sob outro 

título ou outra autoria ou publicada por outra editora. 

 
 
 
 
Brasília, de de 2004. 

 
 
 
 
Assinatura do Autor 
Nome legível 
(Firma reconhecida em cartório) 

 

 
 
 
 
 

Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REINSCRIÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 
 
 

 
intitulada 

Declaro, sob as penas da Lei, que a obra (ou qualquer de suas partes) 
 

  , do(s) 
 

autor(es)       foi(foram) inscrita(s) no(s)  processo(s) de 

avaliação do PNLD/1997 ( ) e/ou do PNLD/1998 ( ) e/ou PNLD/2001  (  ) e/ou PNLD 2004 

( )  com o(s) título(s)      , do(s) autor(es) 

  , tendo recebido a(s) menção(ões)   _. 

(preencher com a menção RD, REC, RR ou EX) 

 

 
 

Brasília, de de 2004. 
 
 
 
 
Assinatura do Autor 
Nome legível 
(Firma reconhecida em cartório) 

 

 
 

Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
ANEXO VI 

 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA OBRA 
 
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que     

(Nome  do  Titular de Direito 
 

Autoral) 
 

procedeu à revisão e atualização da totalidade da obra   , 

do(s) autor(es)   , excluída em avaliação anterior, realizada 

pela   Secretaria  de  Educação  Básica  do  Ministério  da  Educação  –  SEB/MEC,  no 

Programa Nacional do Livro Didático. 
 

 
 
 
 
 

Brasília, de de 2004. 
 
 
 
 
Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE  DO PNLD/2007. 

 
ANEXO VII 

MODELO DE FICHA DE CORREÇÃO DA OBRA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Esta ficha deverá expressar de forma clara e precisa as correções feitas na 
 

obra, pelo autor/editor, descrevendo os problemas e suas respectivas correções. 
 

 
 

 
 

VERSÃO ANTERIOR – INSCRITA NO 

PNLD/1997  e/ou  PNLD  1998  e/ou  PNLD 

2001 e/ou  PNLD/2004 

 
 

VERSÃO ATUALIZADA – INSCRITA NO 

PNLD/2007 

  

  

  

Brasília, de de 2004. 
 

 
 

Assinatura do Titular de Direito Autoral ou seu procurador 
Nome legível e cargo 
(Firma reconhecida em cartório) 
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ANO DE 2007 
(PNLD/2007) 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A  4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 
 

ANEXO VIII 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA PRODUÇÃO DOS LIVROS 
 

 
 

Livros didáticos consumíveis de 1ª série e não consumíveis de 2ª a 4ª série – livro 
do aluno e manual do professor. 

 

 
 

1 - Formato: 
 

1.1 - 205 mm x 275 mm, com desvio de mais ou menos 3 mm 
 
2 - Matéria Prima 

 

2.1 - CAPA: Cartão branco de 250 g/m2 a 300 g/m2  nominais, com tolerância 
de  variação  de 4% (quatro por cento), nas gramaturas nominais, revestido na frente, 
plastificado ou envernizado com verniz UV. 

 

2.2 - MIOLO: Papel ―off set‖ branco de 75 g/m2  nominais, com tolerância de 
variação de  4% (quatro por cento), nas gramaturas nominais. Alvura mínima de 80% 
(oitenta por cento) e opacidade mínima de 82% (oitenta e dois por cento) 

 

 
 

3 - Acabamento 
 

3.1 - Para livros com até 96 páginas de miolo: 
 

a)  Tipo de lombada: canoa; 

b)  miolo  e  capa:  grampeados  com  2  (dois)  grampos  acavalados  na 
lombada; 

c)  características do grampo: galvanizado com bitola n.º 26 ou 25; 
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d)  grampeamento: distribuídos simetricamente em relação à extensão pé à 
cabeça  do   livro  com  variação  de  2  cm,  e  tolerância  máxima  de 
desalinhamento de 0,5 mm em relação ao vinco da dobra; 

e)  a distância nominal entre a lombada e a mancha deve ser de 20 mm, 
com tolerância de variação de  menos 2 mm, respeitada a diagramação 
original do livro 

f) 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. 

 
3.2 - Para livros com mais de 96 páginas e até 160 páginas de miolo: 

 
a)  Tipo de lombada: quadrada; 
b)  miolo costurado com linha, ―falsa/termo costura‖, ou costura de cola, ou 

colagem PUR, ou grampeado com 2 (dois) grampos internos e colado à 
capa em toda a extensão da lombada; 

c)  características do grampo: galvanizado com bitola n.º 26 ou 25; 
d)  grampeamento: distribuídos simetricamente em relação à extensão pé à 

cabeça do livro com variação de 2 cm, afastado 4 mm da lombada 
e)  capa com vinco de manuseio a 7 mm da lombada com tolerância de mais 

ou menos 1 mm; 
f) colagem lateral de capa até o vinco de manuseio, com tolerância de até 

menos 1,5 mm; 
g)  a distância nominal entre a lombada e a mancha deve ser de 20 mm, 

com tolerância de variação de  menos 2 mm, respeitada a diagramação 
original do livro 

h)  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 

 
3.3 - Para livros com mais de 160 páginas de miolo: 

 
 

a)  Tipo de lombada: quadrada 
b)  miolo costurado com linha, ou ―falsa/termo costura‖, ou costura de cola, 

ou colagem PUR 
c)  o miolo deve ser colado à capa, em toda extensão da lombada; 
d)  capa com vinco de manuseio a 7 mm da lombada com tolerância de mais 

ou menos 1 mm; 
e)  colagem lateral de capa até o vinco de manuseio, com tolerância de até 

menos 1,5 mm; 
f) a distância nominal entre a lombada e a mancha deve ser de 20 mm, 

com tolerância de variação de  menos 2 mm, respeitada a diagramação 
original do livro 

g)  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. 
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3.4 - Para os livros definidos no item 3.1 deste anexo, poderá ser utilizado 
também os seguintes tipos de acabamento: 

 
a)  costura de linha 
b)  falsa/termo costura 
c)  costura de cola 
d)  colagem PUR 

 
3.5 - Para os livros costurados com linha, a linha deve ser de algodão, 

sintética ou mista, com resistência suficiente para garantir a integridade física do miolo 
 

3.6 - Para os livros com acabamento ―falsa/termo costura‖,  a linha deve ser 
mista, a base de polipropileno, com resistência suficiente para garantir a integridade física 
do miolo 

 
3.7 - Para os livros costurados com cola o processo deverá ser ―Burst‖, 

―nottched‖ ou ―slotted binding‖, de forma a garantir a integridade física do miolo 
 

3.8 - Para os livros com a lombada raspada e colada, ou raspada, frezada e 
colada, o processo de colagem deverá ser com a utilização de cola de poliuretano reativo 
(PUR), ou cola com a qualidade a ser definida por ocasião do contrato 

 
3.9 - Toda cola utilizada deverá ser flexível após secagem 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO  DE  OBRAS  DIDÁTICAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NO  GUIA  DE  LIVROS 

DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DO PNLD/2007. 

 

 
 

ANEXO  IX 
 
PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE 1ª A 4ª 
SÉRIE – PNLD/2007 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O contexto educacional contemporâneo exige, cada vez mais, um professor atuante, 
capaz de  suscitar  nos alunos experiências pedagógicas significativas, diversificadas e 
alinhadas com a sociedade em que estão inseridos. A realidade educacional brasileira, no 
entanto, é bastante heterogênea: ao mesmo tempo em que há movimentos em torno de 
uma  educação  voltada  para  a  prática  social,  que  se  apropria  da  realidade  como 
instrumento pedagógico e que faz do livro didático material de auxílio ao processo ensino- 
aprendizagem,  devidamente  contextualizado,  este  mesmo  livro,  em  outras  situações, 
continua a ser a única referência para o trabalho do professor, passando a assumir até 
mesmo o papel de currículo e de definidor das estratégias de ensino. 
No âmbito do PNLD, a avaliação dos livros didáticos baseia-se, portanto, na premissa de 
que o livro deve auxiliar o professor na busca por caminhos possíveis para sua prática 
pedagógica. Esses caminhos não  são únicos, posto que o universo de referências não 
pode se esgotar no restrito espaço da sala de aula ou do livro didático, mas atuam como 
uma orientação importante, até mesmo para que o professor busque, de forma autônoma, 
outras fontes e experiências para complementar seu trabalho em sala de aula. 
Dessa forma, os livros didáticos não podem, sob hipótese alguma, veicular preconceitos, 
estar  desatualizados em relação aos avanços da teoria e prática pedagógicas, repetir 
padrões estereotipados ou conter informações erradas,  equivocadas ou superadas pelo 
desenvolvimento  de  cada  área  do  conhecimento  –  sejam  sob  a  forma  de  texto  ou 
ilustração – ou ainda, informações que contrariem, de alguma forma, a legislação vigente, 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por  exemplo. Devem, ao contrário, 
favorecer o diálogo, o respeito e a convivência, possibilitando a alunos e professores o 
acesso a informações corretas e necessárias ao crescimento pessoal, intelectual e social 
dos atores envolvidos no processo educativo. 
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Ao longo de quase uma década, o processo de avaliação dos livros didáticos vem sendo 
aprimorado. Esse aprimoramento é decorrente da experiência acumulada em avaliações 
anteriores,  da  melhoria  da  qualidade  dos  livros  apresentados  em  cada  edição  do 
Programa e, também, produto do debate e da pesquisa que vêm ocorrendo, 
principalmente  no  meio  acadêmico,  a  partir  de  1995. Assim  como  se  busca  um 
aprimoramento constante do processo, espera-se, em contrapartida, livros didáticos cada 
vez  mais  próximos  das  demandas  sociais  e  coerentes  com  as  práticas  educativas 
autônomas dos professores. Entende-se que é preciso  considerar os avanços obtidos 
pelas áreas do conhecimento, bem como os avanços das teorias pedagógicas, sem com 
isso  perder  de  vista  o  compromisso  fundamental  com  o  conhecimento  socialmente 
produzido e historicamente acumulado, pois é função social da escola estabelecer o 
diálogo com estes diferentes contextos. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96 - preconiza como 
princípios do ensino a ―liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber‖, o ―pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas‖, o 
―respeito à liberdade e apreço à  tolerância‖, a ―garantia do padrão de qualidade‖, a 
―valorização da experiência extra-escolar‖ e a  ―vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais‖ (Título II, art. 3o). 

 
Com base nesses princípios, o livro didático deve oferecer ao professor liberdade de 
escolha  e  espaço  para  que  ele  possa  agregar  ao  seu  trabalho  outros  instrumentos. 
Entende-se que a prática do professor não deve se respaldar tão somente no uso do livro 
didático, mas que este material deve contribuir para que o professor organize sua prática, 
encontre sugestões de aprofundamento e proposições metodológicas coerentes com as 
concepções pedagógicas que postula e com o projeto político-pedagógico desenvolvido 
pela escola. Por seu alcance, o livro didático deve atuar, ainda, como  propagador de 
conceitos e informações necessários à cidadania e ao convívio democrático, como o 
respeito, a ética, o reconhecimento da diversidade, entre outros. 

 
Finalmente, o livro didático deve desempenhar um duplo papel: um papel social, ao 
contribuir para a formação da cidadania, incentivar a autonomia do professor, valorizar a 
liberdade de expressão e pensamento e promover o respeito mútuo entre os sujeitos e um 
papel pedagógico, ao garantir a veiculação de conceitos e informações corretos, assumir 
uma  postura  coerente  diante  de  sua  opção  metodológica  e  fornecer  ao  professor 
subsídios para o aprimoramento de sua prática docente. 

 
Diante do  até  agora  exposto,  definem-se  como  critérios  para  a  avaliação  dos  livros 
didáticos inscritos para o PNLD/2007: 

 

CRITÉRIOS COMUNS 
 
Os critérios comuns são de duas naturezas: eliminatórios e de qualificação. 

 
 

 
33 



168 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

Serão sumariamente eliminadas as obras que não observarem os seguintes critérios: 

(i) correção dos conceitos e informações básicas; 
(ii) coerência e adequação metodológicas; 
(iii) observância aos preceitos legais e jurídicos (Constituição Federal, Estatuto da 

Criança e do Adolescente,  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
10.639/2003,  Diretrizes  Nacionais  do  Ensino  Fundamental, Resoluções  e 
Pareceres  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  em  especial,  o  Parecer  CEB 
nº15/2000, de 04/07/2000,  o Parecer CNE/CP  nº  003/2004,  de  10/03/2004 e 
Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004). 

 
A não-observância  de  qualquer  um  desses  critérios,  por  parte  de  um  livro  didático, 
resultará  em  uma  proposta  contrária  aos  objetivos  a  que  ele  deveria  servir,  o  que 
justificará, ipso facto, sua exclusão do PNLD. 

 
Tendo em vista preservar a unidade e a articulação didático-pedagógica entre os volumes 
que integram uma coleção, será excluída toda a coleção que  tiver um ou mais volumes 
excluídos no presente processo de avaliação. 

 
Correção dos conceitos e informações básicas 

 
Respeitando as conquistas científicas das áreas de conhecimento, uma obra didática não 
poderá, sob pena de descumprir seus objetivos didático-pedagógicos: 

 
(i) apresentar de modo errado conceitos, imagens e informações fundamentais das 

disciplinas científicas em que se baseia; 
(ii) utilizar de modo errado esses conceitos e informações em exercícios, atividades ou 

imagens,  induzindo o aluno a uma equivocada apreensão de conceitos, noções ou 
procedimentos. 

Coerência e adequação metodológicas 
Por mais diversificadas que sejam as concepções e práticas de ensino e aprendizagem, 
propiciar  ao  aluno  a  apropriação  do  conhecimento  implica  escolher  uma  opção  de 
abordagem, ser coerente em relação a ela e, ao mesmo tempo, contribuir 
satisfatoriamente para a consecução dos objetivos, quer da educação geral, quer da 
disciplina e do  nível de ensino em questão. Para isso, considera-se fundamental que a 
obra didática: 

 
(i) explicite a fundamentação teórico-metodológica em que se baseia; 
(ii) apresente coerência entre a fundamentação teórico-metodológica explicitada e 

aquela de fato  concretizada pela proposta pedagógica; no caso de o livro 
didático recorrer a mais de um modelo didático-metodológico, deve indicar 
claramente sua articulação; 
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(iii) apresente articulação pedagógica entre os diferentes volumes que integram 
uma coleção didática; 

(iv) contribua para: 

o desenvolvimento  de  capacidades  básicas  do  pensamento  autônomo  e 
crítico  (como   a  compreensão,  a  memorização,  a  análise,  a  síntese,  a 
formulação de hipóteses, o  planejamento, a argumentação), adequadas ao 
aprendizado de diferentes objetos de conhecimento; 

a  percepção  das  relações  entre  o  conhecimento  e  suas  funções  na 
sociedade e na vida prática. 

 
Preceitos éticos 

Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a construção da 
ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra didática não poderá: 

 
(i) veicular preconceitos de condição econômico-social, étnico-racial, gênero, 

linguagem e qualquer outra forma de discriminação; 
(ii) fazer doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter laico e autônomo 

do ensino público; 
(iii) utilizar  o  material  escolar  como  veículo  de  publicidade  e  difusão  de  marcas, 

produtos ou serviços comerciais. 
 
Além desses critérios, cada área poderá estabelecer critérios eliminatórios específicos. 

 
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 

 

As coleções diferem-se em maior ou menor grau no que diz respeito aos aspectos teórico- 
metodológicos  ou  de conteúdo. Para melhor orientar os professores no momento da 
escolha, são utilizados critérios  de qualificação comuns, os quais permitem distinguir, 
entre si, as coleções selecionadas. 
São os seguintes os critérios de qualificação: 

Quanto à construção de uma sociedade cidadã, espera-se que o livro didático: 

1) promova positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação 
em diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder; 

2) aborde a temática de gênero, da não violência contra a mulher, visando à 
construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária; 

3) promova  a  imagem  da  mulher  através  da  linguagem  escrita  dos  livros 
didáticos, reforçando sua visibilidade; 

4) promova positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes das 
etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes trabalhos e 
profissões e espaços de poder; 

5) promova  positivamente  a  cultura  afrobrasileira  e  dos  povos  indígenas 
brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e saberes sócio- 
científicos; 

6) aborde a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da 
discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade anti- 
racista, justa e igualitária. 
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Quanto ao manual do professor, conforme explicitado no item 3.1.1 deste Edital, 
é  fundamental  que  ele  apresente orientações  ao  professor  e explicite  os 
pressupostos teórico-metodológicos, os quais, por sua vez, deverão ser coerentes 
com a  apresentação dos conteúdos e com as atividades propostas no livro do 
aluno. 

 
Quanto à estrutura editorial e aos aspectos gráfico-editoriais, além de seguir as 
orientações contidas no Anexo I, item 2, espera-se que: 

 
1. o texto principal esteja impresso em preto e que títulos e subtítulos apresentem- 
se numa estrutura hierarquizada, evidenciada por recursos gráficos; 

 
2. o desenho e tamanho da letra, bem como o espaço entre letras, palavras e 
linhas, atendam a critérios de legibilidade e também ao nível de escolaridade a 
que o livro se destina; 

 

3. a impressão não prejudique a legibilidade no verso da página. É desejável que 
textos mais  longos sejam apresentados de forma a não desencorajar a leitura, 
lançando-se mão de recursos de descanso visual; 

 

4. o texto e as ilustrações estejam dispostos de forma organizada, dentro de uma 
unidade  visual;   que  o  projeto  gráfico  esteja  integrado  ao  conteúdo  e  não 
meramente ilustrativo; 

 

5. as  ilustrações  auxiliem  na  compreensão  e  enriqueçam  a  leitura  do  texto, 
devendo reproduzir adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, 
não  expressando,  induzindo  ou  reforçando  preconceitos  e  estereótipos. Essas 
ilustrações devem ser adequadas à finalidade para as quais foram elaboradas e, 
dependendo  do  objetivo,  devem  ser  claras,  precisas,  de  fácil  compreensão, 
podendo, no entanto, também intrigar, problematizar, convidar a pensar, despertar 
a curiosidade; 
6. o livro recorra a diferentes linguagens visuais; que as ilustrações de caráter 
científico indiquem a proporção dos objetos ou seres representados; que os mapas 
tragam legenda dentro das convenções cartográficas, indiquem orientação e escala 
e apresentem limites definidos; 

 

7. todas as ilustrações estejam acompanhadas dos respectivos créditos, assim 
como os gráficos e tabelas tragam os títulos, fonte e data; 
8. a parte pós-textual contenha referências bibliográficas, indicação de leituras 
complementares e glossário. É fundamental que esse glossário não contenha erros 
conceituais ou contradições com a parte textual e 
9. o sumário reflita a organização interna da obra e permita a rápida localização 
das informações. 
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PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 
PNLD 2007 

 
Além dos critérios eliminatórios e de qualificação comuns anteriormente relacionados, 
serão  explicitados a seguir os critérios específicos das áreas de Ciências, Geografia, 
História Língua Portuguesa, inclusive Alfabetização, e Matemática. 

 
 

ÁREA: CIÊNCIAS 

INTRODUÇÃO 
 
A avaliação dos livros didáticos submetidos à inscrição no PNLD 2007 atende à política 
de incentivo à produção e qualificação de livros didáticos no país. Mais que determinar 
parâmetros para a produção, o  PNLD se coaduna com o dever legal de promover a 
participação de professores e professoras na  elaboração do projeto político-pedagógico 
de  sua  escola, fornecendo elementos para discussão e  participação  na escolha dos 
materiais didáticos e para o exercício competente de sua profissão.  Espera-se sobretudo 
que o debate sobre o livro didático contribua para o acesso de professores,  alunos  e 
famílias  a  fatos,  conceitos,  práticas,  valores  e  a  possibilidade  de  compreender, 
transformar e ampliar o modo de ver e fazer ciência. 
no âmbito  da  educação  para  a  ciência,  iniciativas  editoriais  que  associem  correção 
conceitual,   adequação  de  procedimentos  experimentais,  atualização  pedagógica  e 
reflexão sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade constituem importante 
instrumento  de  apoio  e  qualificação  do  ensino.  Formar,  mais  que  informar;  enfatizar 
processos mais que resultados; conceitos, mais que conteúdos; apresentar a ciência mais 
como questionamento do que como resposta são características necessárias aos livros 
didáticos, posto que os interesses dos alunos estão centrados na ação, no  diálogo,  na 
confrontação de idéias, no trabalho em equipe, na experimentação, na reflexão conjunta, 
na busca de novos questionamentos.  Os livros de ciências devem, portanto, transmitir o 
caráter de empresa vital, humana, fascinante, indagadora, aberta, útil e criativa que tem a 
atividade científica. 
Os  critérios  a  seguir,  referenciados  nos  aspectos  gerais  anteriormente  descritos  e 
detalhados de modo a atender às especificidades da área de Ciências, serão utilizados na 
avaliação das obras inscritas e serão selecionados os livros didáticos que atenderem a 
estes critérios. Também serão utilizados para distinguir as diversas coleções selecionadas 
em relação ao grau de excelência que cada uma apresenta. 
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CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 
 

Serão eliminadas as coleções que não atenderem aos aspectos abaixo especificados: 
1. Aspectos teórico-metodológicos 

estar em consonância com conceitos atuais da teoria pedagógica e do 
conhecimento  científico,  veiculando  informação  correta,  precisa,  adequada  e 
atualizada; 

ser coerente com a proposta pedagógica expressa no manual do professor; 

garantir o  acesso a conceitos  fundamentais  para  cada etapa de escolaridade, 
respeitando-se o princípio da progressão; 

considerar, na seleção de conceitos, textos e atividades, que o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos se caracteriza por estruturas diferenciadas de pensamento; 
contemplar a iniciação às  diferentes áreas do conhecimento científico, buscando 
um equilíbrio com a seleção de aspectos centrais em física, astronomia, química, 
geologia, ecologia e biologia (incluindo zoologia, botânica, saúde, higiene, fisiologia 
e corpo humano); 

integrar o tratamento de fatos, conceitos, valores e procedimentos através de uma 
coerência de princípios, evitando-se a segmentação entre os volumes da coleção; 
considerar que ensinar  ciência  é estimular o fazer ciência, utilizando o método 
científico como procedimento para a construção do conhecimento; 

assegurar que os experimentos descritos são factíveis, com resultados confiáveis e 
interpretação teórica correta; 

privilegiar a apresentação da terminologia científica, fazendo uso, quando 
necessário, de aproximações adequadas, sem, no entanto, ferir o princípio da 
correção conceitual; 

explicitar termos que têm diferentes significados e contextos, tomando o cuidado 
de evitar confusões terminológicas; 

veicular ilustrações adequadas, que induzam à construção de conceitos corretos; 

trazer, nas  ilustrações (fotos, esquemas e desenhos), citação de fontes, locais, 

datas e outras informações necessárias ao crédito; 

zelar pela  integridade  física  de  alunos,  professores,  funcionários,  familiares  e 
população em  geral. A seleção dos experimentos e atividades de investigação 
científica deverá partir de uma distinção não ambígua entre riscos aceitáveis e não- 
aceitáveis. Assim, considerando que a teoria do risco zero é superada, a coleção 
deverá  alertar  sobre  os  riscos  e  recomendar  claramente   os  cuidados  para 
prevenção de acidentes na realização das atividades propostas. 

 
 

2. Aspectos sócio-culturais e preceitos éticos 

respeitar a diversidade cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa ou qualquer 
outra  forma  de  manifestação  individual  ou  coletiva,  evitando  estereótipos  e 
associações que depreciem grupos étnicos ou raciais, ou que desvalorizem a 
contribuição de todos os diferentes segmentos da comunidade; 
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contemplar as  diversidades  geográfica,  social  e  política  na  exploração  dos 
contextos locais ou específicos; 

incentivar uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo correto; 

enfatizar temas atuais, objetos de debate na sociedade, estabelecendo relações 

entre conhecimento científico e exercício da cidadania; 

respeitar as  leis,  normas  de  segurança  e  os  direitos  do  trabalhador  e  do 
cidadão; 

respeitar crenças  e  mitos,  permitindo  o  debate  sobre  as  relações  entre  o 
conhecimento popular e o conhecimento científico. 

 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
Espera-se que o livro didático de Ciências observe, ainda, os seguintes aspectos: 

 

 
 

1.  Aspectos teórico-metodológicos 

 
valorizar a manifestação pelo aluno e a identificação pelo professor do 
conhecimento que o aluno detém sobre o que se vai ensinar; 

favorecer o reconhecimento, pelo aluno, de que a construção do conhecimento é 
um empreendimento laborioso e que envolve diferentes pessoas e instituições, às 
quais se deve dar o devido crédito; 

relacionar o conhecimento construído com o historicamente acumulado, 
considerando que a descoberta tem um ou mais autores e um contexto histórico 
que deve ser enfatizado e trabalhado; 

propiciar situações, tanto coletivas como individuais, para observações, 
questionamentos,  formulação  de  hipóteses,  experimentação  e  elaboração  de 
teorias  e  leis  pelo  aluno,  submetendo-as  à  validação  no  processo  de  troca 
professor-classe; 

buscar a sistematização de conhecimentos através de textos, desenhos, figuras, 
tabelas e outros registros característicos das áreas de ciências; 

estimular  o  emprego  (construção  e  análise)  de  recursos  de  comunicação 
comumente utilizados em ciências, como tabelas, diagramas e gráficos; 

utilizar recursos  (cores,  escalas,  etc.)  que  assegurem  a  formação  correta  do 
conceito na apresentação das ilustrações; 

estimular a  leitura  de  textos  complementares,  revistas  especializadas  e  livros 
paradidáticos; 

propor o uso de computadores para pesquisa em internet, simulações, argumento e 
registro; 

valorizar a comunicação da ciência, utilizando diferentes propostas (seminários, 
teatro, painéis, exposições, experimentos), linguagens e formatos apropriados para 
o público ao qual se dirige; 
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selecionar  adequadamente  as  ilustrações  (fotos,  esquemas,  gráficos,  tabelas 
desenhos,  molduras, pano de fundo, etc.), apresentando uma diagramação que 
encoraje a leitura. 

 

 

2 . Aspectos sócio-culturais e preceitos éticos 

realizar o debate sobre a ética da ciência e as relações entre conhecimento e 
poder, abordando de forma sistemática as repercussões, relações e aplicações 
do conhecimento; 

considerar uma visão humanística da Ciência. 
 

 

3. Manual do Professor 
 

O manual é o instrumento com o qual o professor interage mais diretamente no 
processo  de  ensino-aprendizagem;  portanto,  sua  qualidade  é  fundamental  para  a 
realização  de  um  trabalho   pedagógico  adequado  às  condições  exigidas  pela 
sociedade moderna. Para tanto, o manual do professor deverá: 

 
expressar e discutir a proposta pedagógica da coleção; 

apresentar  referências  bibliográficas  de  qualidade  e  facilmente  acessíveis, 
estimulando o professor para leituras complementares; 

apresentar propostas de avaliação; 

valorizar o papel do professor como um problematizador e não um simples 
facilitador ou monitor de atividades; 

propor outras atividades e experimentos, além dos indicados no livro; 

observar e justificar devidamente as eventuais supressões de abordagem de 
qualquer  área  do  conhecimento  científico,  indicando  uma  bibliografia  que 
permita compensar tais lacunas; 

propor a integração das linguagens, especialmente as midiáticas e o uso de 
computadores para pesquisa na internet, simulações, argumentação e registro. 
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ÁREA: GEOGRAFIA 
 

INTRODUÇÃO 
A Geografia  é  uma  ciência  que  estuda  processos,  dinâmicas  e  fenômenos  que  se 
desenvolvem por intermédio das relações entre a Sociedade e a Natureza,  constituindo o 
espaço geográfico. O objetivo da Geografia é compreender a dinâmica espacial, que se 
desenvolve diacrônica e sincronicamente,  produzindo, reproduzindo e transformando o 
espaço geográfico nas escalas local, regional, nacional e mundial. As relações temporais 
devem  ser  consideradas  tendo  em  vista  a  historicidade  do  espaço,  não  como  uma 
enumeração  ou  descrição  de  fatos  que  se  esgotam  em  si  mesmos,  mas  como  um 
processo de construção social, cuja gênese se constitui no espaço e no tempo. 

 
O raciocínio geográfico é formado a partir de um corpo teórico-metodológico assentado 
sobre os conceitos de natureza, paisagem, espaço, território, região e lugar, incorporando 
dimensões  de  análise  que  contemplam  tempo,  cultura,  sociedade,  poder  e  relações 
econômicas e sociais. Esse corpo  teórico-metodológico, se traduzido numa linguagem 
científica adequada e coerente, e não for apenas a  apresentação de uma listagem de 
fatos, fenômenos e acontecimentos desarticulados, permitirá ao aluno  compreender os 
processos formadores da realidade. 

 
Além disso, o corpo teórico explicativo da Geografia não é estático, de modo que as 
coleções devem incorporar, efetiva e coerentemente, as discussões e renovações na área 
e se mostrarem atualizadas em  relação aos avanços teórico-metodológicos recentes, 
aceitos pela comunidade científica e incorporados  à corrente de pensamento que for 
adotada pela coleção ou livro didático. A opção por uma dada corrente teórica  não será 
indicadora de critério de qualidade; mas deverá ser avaliado se a coleção é  coerente, 
adequada e correta em relação à corrente adotada. 

 
Para a compreensão da realidade, a Cartografia é indispensável ao ensino, na medida em 
que possibilita ao aluno entender a distribuição das relações entre Sociedade e Natureza, 
e localizá-las no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, o educando se apropria de uma 
linguagem necessária para o desenvolvimento de habilidades de representar e interpretar 
o mundo em suas diversas escalas. 

 
No Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, além da orientação pedagógica bem dirigida, o 
conteúdo é de  fundamental importância para que o educando possa compreender seu 
espaço imediato, assim como as escalas mais amplas: regional, nacional e internacional e 
refletir sobre seu cotidiano, o local, articulado às várias escalas espaciais. Uma coleção de 
livros didáticos de Geografia deve preparar o aluno para atuar  num mundo complexo, 
localizar-se nele, decodificá-lo, compreender seu sentido e significado, fazê-lo desenvolver 
o  espírito  crítico,  a  capacidade  de  problematizar  a  realidade,  formular  proposições  e 
reconhecer  os  obstáculos  a  sua  implantação.  Com  conteúdos  adequados  e  proposta 
pedagógica  desenvolvida em estágios sempre maiores de dificuldade, a Geografia irá 
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atender às exigências do mundo contemporâneo, que pressupõe a aceleração global das 
mudanças, trazidas para o âmbito do aluno. 
O estudo  espacial deve estar  voltado  para  a  identificação das variáveis básicas que 
permitam apreender a totalidade: distância, localização, semelhanças, diferenças, 
hierarquias, atividades e sistemas de relações, de maneira a articular formas, conteúdos, 
processos e  funções, observando as articulações e contradições existentes entre essas 
dimensões da realidade. Isso  pressupõe ultrapassar a mera descrição dos elementos 
constituintes do espaço, enfatizando sua  gênese, motivação e interesses dos agentes 
sociais e suas determinações econômicas, políticas e  culturais. A problematização dos 
temas de estudo, tanto nos textos como nas atividades, deverá permitir a discussão e a 
crítica e fazer o aluno tomar consciência de seu papel de agente social, indispensável para 
desenvolver habilidades e procedimentos que estimulem a formação de atitudes para o 
exercício da cidadania. 
Ao se analisar a articulação entre Sociedade e Natureza deve-se evitar relações de causa 
e  efeito  da  influência  de  uma  sobre  a  outra  que  possam  se  revelar  deterministas  e 
preconceituosas. Como a Geografia aborda questões contemporâneas e muito próximas 
das  realidades  dos  professores  e   alunos,  torna-se  um  campo  privilegiado  para  a 
veiculação de preconceitos e estereótipos, além de representações do senso comum dos 
aspectos naturais e sociais. Muitas vezes sutis e difíceis de  detectar, problemas dessa 
ordem localizam-se no limiar entre o preconceito, o estereótipo e a linguagem inadequada. 
O  avaliador  estará  atento  às  diferenças  políticas,  econômicas,  sociais  e  culturais 
apresentadas  de  maneira  negativa,  quando  povos  e  países  não  seguem  o  padrão 
hegemônico de conduta da Sociedade Ocidental. Os textos, nesses casos, podem induzir 
os alunos a visões distorcidas  da  realidade, pois veiculam, subliminarmente, ideologias 
antropocêntricas e políticas, ou ambas. Dessa maneira, nos livros didáticos, deverá estar 
presente a articulação dos processos históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais 
para a explicação do estágio de desenvolvimento dos povos, países e regiões, mantendo- 
se, porém, o direito à diversidade dentro de padrões éticos e de respeito à liberdade de 
indivíduos e grupos. 

 
É necessário  integrar  o  conhecimento  do  aluno  ao  processo  de  aquisição  de  novos 
conhecimentos,  respeitando-se  as  possibilidades  de  elaboração  do  pensamento  do 
educando em cada nível de desenvolvimento cognitivo, partindo-se das experiências que 
os alunos já possuem, tanto em seus  espaços de vivência, como os adquiridos nos 
veículos  de  comunicação.  Em  ambos  os  casos,   encontram-se  noções  de  cunho 
geográfico apreendidos pelo aluno como senso comum e que o  processo de ensino- 
aprendizagem deve desenvolver como conhecimento científico. 

 
O encaminhamento coerente e correto das questões didático-pedagógicas deve estimular 
e explorar a  curiosidade do aluno para o aprendizado científico de conhecimentos e 
conteúdos de caráter geográfico, processos cognitivos, tanto os básicos quanto os mais 
complexos tais como: observação, identificação, memorização, comparação, 
compreensão, interpretação e síntese. 

 
A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade devem ser estimuladas, de maneira a 
proporcionar uma compreensão integrada dos fenômenos naturais e sociais com outras 
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áreas de  conhecimento,  considerando-se  sempre  o  recorte  geográfico  da  realidade. 
Dessa maneira, a Geografia, no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, haverá de formar 
um indivíduo com pensamento lógico, nas etapas iniciais de elaboração do conhecimento 
científico,  apreendendo  os  conceitos  gerais  da  área  e particularizando-os  em  seu 
ambiente social, econômico, cultural e político, além de desenvolver a capacidade de 
resolver problemas, enfrentar situações complexas, de expor e compreender idéias, cada 
vez mais necessárias no mundo atual. 

 
O  manual  do  professor  tem  importância  muito  grande  no  processo  de  ensino- 
aprendizagem e deve conter orientações para o docente exercer suas funções em sala da 
aula, sugerindo ações pedagógicas e organizando o ensino. Deve evitar que o manual do 
professor seja apenas cópia do livro  do  aluno com os exercícios resolvidos. Ele deve 
favorecer  e  orientar  a  relação  professor aluno,   apresentar  orientação  teórico- 
metodológica  coerente  com  a  linha  de  pensamento  geográfico  que  for  adotada  e 
orientação  pedagógica  que  permita  ao  docente  a  abordagem  e  a  articulação  dos 
conteúdos do livro entre si e com outras áreas do conhecimento. É preciso que apresente, 
também, referencial teórico coerente com a abordagem verificada no livro ou na coleção; 
bibliografia  diversificada   e   sugestões  de  leitura  que  contribuam  para  a  formação 
continuada do professor; assim como propostas de atividades individuais e em grupo e 
sugestões de diferentes formas de avaliação. 

 
Tendo  por  base  esses  princípios  mais  gerais  identificados  na  área  de  Geografia, 
estabeleceram-se  os  critérios  para  avaliação  das  coleções  de  livros  didáticos,  que 
constam abaixo. 

 

 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 
1. Aspectos teórico-metodológicos 

 
É indispensável que a coleção contenha possibilidades para que, no contexto da sala de 
aula, a consecução de atividades referentes aos conteúdos e materiais geográficos levem 
à realização da  interação  professor-aluno por intermédio de um diálogo que permita a 
expressão de significados pelo professor e a re-significação do conhecimento pelo aluno, 
com a finalidade de vinculá-lo à prática social. Devem, portanto, ser flexíveis, de maneira 
a atender a projetos pedagógicos diversificados e, ao mesmo  tempo, claros, corretos, 
coerentes e articulados. 
O exame  da  coleção  principia  pela  comparação  entre  os  objetivos  da  obra  com  os 
objetivos gerais  do ensino de Geografia, como explicitados anteriormente. Verifica-se, 
ainda, a coerência e a adequação metodológicas internas dos livros e entre os livros da 
coleção, tanto no que se refere à linha de pensamento geográfico adotada quanto à 
orientação pedagógica. Em síntese, é necessário que haja compatibilidade entre a opção 
teórico-metodológica adotada, os conteúdos geográficos desenvolvidos e a maneira como 
são desenvolvidos. É importante que as propostas sejam explicitadas e que o livro seja 
coerente com elas e coerente internamente, de maneira que o aluno seja alfabetizado na 
linguagem científica geral e na linguagem particular da Geografia. 

 
 
 

43 



178 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

No que se refere à orientação pedagógica adotada, é importante que a coleção seja 
adequada ao  estágio  de  desenvolvimento  cognitivo  do  aluno  e  privilegie  os  vários 
processos cognitivos básicos. 

 
Os  conceitos  em  Geografia  só  se  entendem  plenamente  a  partir  dos  processos, 
dinâmicas  e  fenômenos,  em  suas  relações  espaço-temporais.  Devem,  portanto,  ser 
elaborados  atendendo a essa característica. 

 
Os conteúdos e conceitos geográficos devem ser aceitos pela comunidade científica e 
aplicados a  todas  as regiões do país, não se devendo, em princípio, utilizar conceitos 
ainda  em  discussão  ou  conteúdos  ainda  não  devidamente  comprovados.  Caso  tal 
aconteça, deve ser explicitamente mencionada a fase de discussão em que se encontra o 
conteúdo ou o conceito. Isso pressupõe o conhecimento atualizado dos avanços teóricos 
e das pesquisas publicadas na área. 
2. Conceitos e informações básicas 
O livro didático é, também, avaliado quanto à correção dos conceitos e informações. Para 
efeito desta análise, são considerados erros conceituais: 

- idéias  inadequadas  ou  errôneas,  bem  como  lacunas  que  não  permitam  a 
compreensão das relações entre Sociedade e Natureza; 

- relações  espaço-temporais  que  não  possibilitem  compreender  a  construção 
histórica do espaço geográfico; 

- idéias  inadequadas,  ou  errôneas,  bem  como  lacunas  que  não  permitam  a 
compreensão da formação, desenvolvimento e ação dos elementos 
constituintes do espaço físico, suas formas e suas relações; 

- idéias  inadequadas,  ou  errôneas,  bem  como  lacunas  que  não  permitam  a 
compreensão da formação, desenvolvimento e ação dos elementos 
constituintes do espaço humano, assim como os processos sociais, 
econômicos, políticos e culturais, suas formas e suas relações. 

 
A indução ao erro é aspecto importante na avaliação do livro didático. Ocorre indução ao 
erro quando  conceitos  ou  informações são  apresentados  de  maneira inadequada ou 
incompleta, quer em atividades, comentários ou associação entre conceitos, de tal forma 
que o aluno tenha dificuldade em compreender corretamente os conteúdos geográficos. 

 
A confusão  conceitual  é  outro  aspecto  considerado  na  avaliação  e  ocorre  quando 
diferentes  conceitos  e  informações  são  relacionados  de  maneira  errada  ou  confusa, 
dificultando os relacionamentos próprios da análise geográfica da realidade. 

 
Reducionismos podem  ser  fonte  de  erros  ou  podem  induzi-los,  quando  conceitos  e 
conteúdos  são  apresentados de forma incompleta ou relacionados tão resumidamente 
que os processos envolvidos não podem ser corretamente compreendidos. 

 
Por fim, o livro didático não deve conter informações incorretas e desatualizadas ou 
informações que  demonstrem falta de embasamento teórico-metodológico na área de 
Geografia. 
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3. Preceitos Éticos 
 
Os livros didáticos são instrumentos do processo educativo de que o professor dispõe 
para  seu   trabalho   didático-pedagógico.  Nessas  condições,  devem  ser  isentos  de 
preconceitos,  tanto  de   origem,  etnia,  gênero,  religião,  idade  ou  outras  formas  de 
discriminação. Entretanto, não só os  textos devem ser isentos de preconceitos, como 
também as ilustrações, tais como fotos, mapas,  tabelas, quadros ou outros tipos de 
ilustrações necessárias para a compreensão dos conteúdos geográficos. Considerando- 
se, ainda, o caráter laico do ensino público, as coleções evitarão exprimir  doutrinação 
religiosa nos textos e nas ilustrações. 

 
Eventualmente,  para  compreender  a  realidade  de  um  ponto  de  vista  geográfico  é 
necessário que sejam introduzidos, para o desenvolvimento de certos temas e conteúdos, 
a apresentação, seja em textos ou em ilustrações, de mercadorias (bens ou serviços), de 
marcas, de símbolos ou outros identificadores de corporações ou empresas. Entretanto, 
esses temas e conteúdos devem ser  apresentados sem objetivo de publicidade e se 
mostrarem com a necessária diversificação para explicar os processos espaciais. Não se 
deve veicular, em hipótese alguma, publicidade de fumo, bebidas, medicamentos, drogas 
e armamentos, de acordo com a legislação em vigor. 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
Se os  livros  didáticos  da  coleção  mostrarem-se  corretos  quanto  aos  critérios  serão 
selecionados.  Entretanto,  as  coleções  não  se  apresentam  com  o  mesmo  grau  de 
excelência, ocorrendo problemas nos aspectos teórico-metodológicos, nos conteúdos ou 
nas representações cartográficas e ilustrações. Dessa maneira, Critérios de qualificação 
permitem distinguir, entre si, as diversas coleções selecionadas. 

 
Numa boa coleção de livros didáticos devem estar presentes: 

 
-  Linguagem adequada ao estágio de desenvolvimento cognitivo do aluno  e à 

transmissão dos conhecimentos geográficos É importante que se estimule a 
apropriação de vocabulário específico da Geografia, tendo em vista o domínio 
de conceitos e conteúdos. Será verificado se são utilizados diferentes tipos de 
linguagem e se estes contribuem para o desenvolvimento do vocabulário e dos 
conhecimentos lingüísticos do educando, evitando reducionismos e 
estereótipos. 

- Atividades que favoreçam a formação do pensamento, estimulando a 
observação, a investigação, a comparação, a compreensão, a interpretação, a 
criatividade, a análise e a síntese. 

- Trabalho com diferentes pontos de vista, de forma a colaborar para a formação 
de  conceitos,  permitir a  correta  compreensão  dos  conteúdos  e  estimular  o 
exercício da cidadania. 

- Problematização,  nos  textos  e  atividades,  das  questões  espaço-temporais, 
desenvolvendo o senso crítico do aluno e sua capacidade de indicar soluções, 
estimulando a curiosidade e a criatividade. 
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- Questões abertas e desafios, envolvendo a seleção e a interpretação de dados 
provenientes de diferentes fontes. 

- Fontes e autorias dos dados e classificações utilizadas. 
- Leituras complementares de fontes científicas reconhecidas e atualizadas, que 

ampliem conceitos e conteúdos, coerentes com o texto principal e 
acrescentando novas visões de maneira pertinente e adequada. 

- Presença  de  glossário,  referências  bibliográficas  e  indicações  de  leituras 
complementares,  como  parte  pós-textual,  nota  de  rodapé  ou  outra  forma 
igualmente adequada e cientificamente aceita. 

 
Os aspectos gráficos são importantes para o estudo da Geografia. Dessa maneira, é 
necessário  que  sejam  corretos  quanto  à  concepção  e  às  informações  veiculadas, 
adequados  para  o  fim  a  que   se  destinam,  integrados  ao  texto,  auxiliando  sua 
compreensão e evitando estereótipos. 
A estrutura editorial deve constar de texto principal impresso em preto; títulos e subtítulos, 
apresentados numa estrutura hierarquizada, evidenciada por recursos gráficos e texto e 
ilustrações dispostos de forma  organizada, com ritmo e continuidade, dentro de uma 
unidade visual. 
Mapas e ilustrações (fotos, gráficos, tabelas, quadros ou outros) devem conter título, fonte 
de  informação  e  data  de  elaboração,  além  de  autoria,  legenda,  orientação e escala 
quando ou onde se fizerem necessários. 
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ÁREA: HISTÓRIA 
 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 
O ensino de História para os primeiros anos de escolaridade pauta-se primordialmente 
pelos objetivos  do  ensino fundamental que são, em última análise, os esforços para 
propiciar a todos os alunos a formação básica necessária para o exercício da cidadania, 
auxiliando-os a se tornarem conscientes de seu papel na sociedade. Nesse sentido, aos 
conteúdos  históricos apresentados e desenvolvidos  deverão  se  somar às estratégias 
adequadas que auxiliem a criar condições de aprendizagem para o desenvolvimento da 
capacidade de compreender a trama social que caracteriza a sociedade em que vivemos. 

 
O objetivo  central da História  é  a  compreensão  dos  diferentes  processos e sujeitos 
históricos, das  relações que se estabelecem entre os grupos humanos, nos diferentes 
tempos e espaços, sempre a partir de uma efetiva dimensão de contemporaneidade. A 
História é um processo de compreensão humana das diferentes e múltiplas possibilidades 
existentes na sociedade, a partir da experiência do presente. O livro de História, portanto, 
deve possibilitar ao aluno a compreensão ativa da realidade, que  é condição para o 
desenvolvimento e a formação da cidadania. 

 
O ensino de qualidade supõe práticas educativas adequadas às necessidades sociais e 
culturais da sociedade brasileira, que levem em consideração os interesses e motivações 
dos alunos; exige, ainda,  que garanta aprendizagens essenciais para a formação da 
autonomia, da crítica e da participação;  deve, também, colaborar para o despertar de 
capacidades que auxiliem o aluno a atuar na sociedade em que vive com competência, 
dignidade e responsabilidade. 

 
O livro didático, como um dos instrumentos utilizados na prática escolar, não pode ser a 
exposição  fria  e  mecânica  de  conhecimentos  adquiridos  e  transmitidos.  Tendo  por 
objetivo desvendar a experiência dos homens no tempo, em sociedade, e empreender a 
compreensão ativa da realidade social, a História  quer ser um elemento de tomada de 
consciência para as pessoas que a ela se achegam. Assim, o texto deve ser capaz de 
envolver o aluno, considerado como sujeito que tem consciência de estar, a seu modo, 
fazendo História. 

 
A adequação do livro didático aos objetivos do ensino fundamental supõe um complexo 
mecanismo de  articulação entre, de um lado, os saberes socialmente construídos no 
processo do conhecimento científico e, de outro, os conteúdos e objetivos do ensino e da 
aprendizagem escolar. Os conhecimentos advindos da pesquisa dos especialistas não se 
opõem aos conteúdos que fazem parte do currículo  escolar. Este, por sua vez, é uma 
parcela significativa do saber escolar, que é construído no e para o espaço da escola. A 
experiência e as representações de mundo e de história que são elaboradas pelos alunos 
e  professores  dão  a  possibilidade  de  uma  re-elaboração  contínua  e  criativa  do 
conhecimento que é produzido pelos historiadores. 
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No estágio de escolaridade em que o aluno se encontra no Ensino Fundamental, é 
importante que ele seja introduzido no desenvolvimento da observação atenta do mundo 
em que vive,  identificando relações sociais que estão ao seu redor. A percepção das 
semelhanças, diferenças,  permanências, transformações que ocorrem na multiplicidade 
das vivências sociais, no presente e no passado, é o ponto de partida para a construção 
significativa dos conceitos históricos básicos. As  estratégias pedagógicas, presentes na 
elaboração do texto principal, nas atividades propostas, e no  tratamento adequado das 
fontes de informação, estão ligadas de forma indissociável à elaboração e re-elaboração 
dos  conceitos  que  são  próprios  e  fundantes  da  área  como:  tempo,  espaço,  sujeito 
histórico, fato. 

 
A conjugação desses fatores (objetivos do ensino fundamental, objetivos da História, e 
necessidade de adequação dos materiais didáticos) fornece base para o estabelecimento 
dos critérios de avaliação que nortearão a análise dos livros didáticos de História inscritos 
no PNLD/2007. 

 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 
 
A partir dos princípios acima enunciados foram estabelecidos os critérios eliminatórios 
que serão ponto  de referência na avaliação dos livros didáticos da 1ª a 4ª séries do 
Ensino  Fundamental,  neste   PNLD/2007.  É  imprescindível  que  os  livros  didáticos 
assegurem a: 

 
1.  Correção dos conceitos e das informações básicas 

 
Trata-se de um direito de todos ter acesso ao conjunto de conhecimentos que foram 
socialmente elaborados com os esforços dos historiadores e dos cientistas sociais. Esses 
conhecimentos não podem  ser apresentados de maneira errônea ou distorcida no livro 
didático. A presença de conceitos usados  erroneamente levam à exclusão da coleção. 
Neste nível de ensino fundamental, os conceitos aos quais  o livro didático deve estar 
particularmente atento são: história, acontecimento, seqüência, encadeamento, períodos, 
fato,  tempo,  simultaneidade,  ritmos  de  tempo,  medidas  de  tempo,  sujeito  histórico, 
espaço,   historicidade,  identidade,  semelhança,  diferença,  contradição,  continuidade, 
permanência, mudança. 

 
Os erros conceituais mais comuns estão presentes naquilo que se convencionou chamar 
de: 

 
Anacronismo,  que  consiste  em  atribuir  aos  agentes  históricos  do  passado  razões  ou 
sentimentos  gerados  no  presente,  interpretando-se,  assim,  a  História  em  função  de 
critérios inadequados, como se os atuais fossem válidos para todas as épocas. Trata-se, 
com efeito, de distorção grave, que implica  explicações que comprometem totalmente a 
compreensão do processo histórico. 

 
Voluntarismo, que consiste em aplicar a documentos e textos uma teoria a priori, em 
função do que  se quer demonstrar. Desta forma, a narrativa dos fatos passados, ou 
presentes, é utilizada apenas  para confirmar as explicações já existentes na mente do 
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autor, que  parte  de  convicções  estabelecidas  por  motivos  ideológicos,  religiosos  ou 
pseudocientificos. Pode, ainda, originar-se da tentativa da aplicação de teorias 
explicativas, tomadas acriticamente. 

 
Nominalismo, quando a análise proposta abstrai-se de realidades vividas pelos sujeitos 
históricos,  em  proveito  da  mera  descrição  de  quadros  jurídicos,  regulamentares  ou 
institucionais. Ao invés de dar prioridade às relações sociais dos agentes históricos, que 
efetivamente  são  os  autores  da  História,  atribui-se  vida  e  vontade  a  instituições  ou 
categorias de análise. 
A constatação da presença de erros de informação ou de informações desatualizadas 
também é motivo de exclusão da obra, pois não é possível permitir, pelos motivos acima 
referidos, que sejam transmitidos  aos alunos conteúdos inadequados ao processo de 
aquisição de conhecimentos escolares. 

 

2. Coerência e adequação metodológicas 
 
Os pressupostos teórico-metodológicos, seja em relação à História seja em relação ao 
ensino/aprendizagem, embasam e orientam o trabalho com a História e com as práticas 
de ensino.  Conseqüentemente, devem estar presentes, explícita ou implicitamente, na 
elaboração dos livros didáticos. 

 
A opção teórica mais global (como as concepções de sociedade, de mundo, de natureza), 
porém, não será  um indicador de critério na análise dos livros. O respeito às opções 
teóricas dos autores, como de resto de qualquer interlocutor, é um princípio respeitado. O 
que caracteriza, de fato, um bom livro didático de História é sua coerência e adequação 
metodológicas. 
Por mais diversificadas que sejam as concepções e práticas de ensino e aprendizagem, 
propiciar  ao  aluno  a  apropriação  do  conhecimento  implica  escolher  uma  opção  de 
abordagem e ser coerente em relação a ela e, ao mesmo tempo, contribuir 
satisfatoriamente para a consecução dos objetivos, quer da disciplina quer do nível do 
ensino em questão. 

 
Ponto central da análise é a capacidade que o livro tem de propor trabalho adequado no 
plano  metodológico, isto é, a forma como os conteúdos são desenvolvidos e como as 
estratégias pedagógicas  são concebidas e aplicadas. É importante que o autor do livro 
explicite suas propostas metodológicas e,  principalmente, que seja coerente com elas. 
Não  é  suficiente  enunciar,  de  maneira  até  sofisticada,   proposições  metodológicas 
tentadoras e, no decorrer da exposição, continuar com as velhas fórmulas de descrever 
os processos históricos e listar atividades sem criatividade e pouco instigantes para a 
consecução dos objetivos educacionais. Ou, o que é pior, anunciar um método e praticar 
o inverso. 

 
As questões metodológicas fundamentais são as que se elencam a seguir: 

 
- Coerência  e  adequação  metodológicas.  É  imprescindível  que  haja  adequação  dos 
objetivos da obra, explicitados ou abordados de forma implícita, aos objetivos gerais do 
ensino fundamental e do  ensino de História. É, igualmente, fundamental a coerência 
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entre,  de  um  lado,  a  exposição  dos  conteúdos  selecionados  juntamente  com  as 
estratégias metodológicas adotadas e, por outro, o desenvolvimento da proposta do autor 
no livro didático. A falta de coerência comprovada entre os objetivos gerais do ensino de 
História propostos pelo autor, e os conteúdos e metodologias desenvolvidos na coleção, 
será motivo de exclusão da coleção em análise. 

 
- A  articulação  pedagógica  entre  os  conteúdos  e  estratégias  pedagógicas  de  cada 
volume, assim como a articulação dos diferentes volumes que integram a coleção didática 
é  essencial  para  a  obtenção  dos  objetivos  propostos  para  o  ensino  de  História.  A 
ausência dessas articulações é, igualmente, motivo de exclusão. 

 
- Há estratégias metodológicas, seja em relação às práticas do conhecimento histórico, 
seja em relação  ao ensino/aprendizagem, que contribuem para o desenvolvimento de 
competências e habilidades do pensamento autônomo e crítico (como a compreensão, a 
memorização, a análise, a síntese, a formulação de hipóteses adequadas ao aprendizado 
de  diferentes  objetos  de  conhecimento).  A  ausência  dessas  estratégias  compromete 
substancialmente  o  livro  didático.  As  principais  estratégias  metodológicas   são  as 
seguintes: 

- Mecanismos  metodológicos  apropriados  para  que  se  atinja  o  conhecimento  em 
níveis cada vez mais amplos de abstração e generalização, assim como para que se 
estabeleça a percepção das relações entre esse conhecimento e as funções que ele 
desempenha  na  sociedade,  sejam  elas   relativas  ao  campo  científico  e  ao 
aprendizado, sejam elas relativas à vida prática; 

 
-  Os conceitos históricos só se entendem plenamente na sua historicidade: devem 

ser  construídos,  portanto,  atendendo  a  esta  sua  característica.  Alguns  desses 
conceitos centrais  para o conhecimento histórico são: tempo (passado, presente, 
futuro),  espaço,  história,  sujeito  histórico,  cultura,  natureza,  sociedade,  relações 
sociais, poder, trabalho, período, seqüência, transformação, simultaneidade, 
duração.  Tais  conceitos  não  são  fechados  e   se  fundamentam,  portanto,  em 
habilidades que devem ser desenvolvidas segundo as características dos alunos; 

- A linguagem do livro deve ser flexibilizada e adequada à faixa etária a que se 
destina.  O   aprendizado  da  História  está  associado  ao  desenvolvimento  da 
linguagem em geral e, em  particular, de um vocabulário específico, associado ao 
domínio das noções e conceitos já referidos; 

 
- As atividades devem não apenas buscar a realização dos objetivos, mas também 

estar  plenamente  integradas aos conteúdos, possibilitando o desenvolvimento de 
diferentes  habilidades,  estimulando  a  observação,  a  investigação,  a  análise,  a 
síntese, a criatividade, a comparação, a interpretação e a avaliação. 

 
- O manual do professor é uma peça importante no esclarecimento das propostas do 

livro didático.  Deverá conter orientações que explicitem os pressupostos teóricos, 
procurando a coerência entre estes pressupostos e a apresentação dos conteúdos 
no livro do aluno, e as atividades propostas. 
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3. Preceitos Éticos 
 
O livro  didático  faz  parte  intrínseca  do  processo  educativo,  servindo  como  um  dos 
instrumentos de que o professor dispõe para seu trabalho didático-pedagógico. Ele deve 
contribuir, portanto, para o  desenvolvimento da ética necessária ao convívio social e à 
construção da cidadania. Isso significa: 

 
não  veicular,  nos  textos  e  nas  ilustrações,  preconceitos  que  levem  a 
discriminações  de  qualquer  tipo  (origem,  etnia,  gênero,  religião,  idade  ou 
quaisquer outras formas de discriminação); 

não ser instrumento de propaganda ou doutrinação religiosa; 

despertar para a historicidade das experiências sociais, trabalhando 
conceitos, habilidades e atitudes, na construção da cidadania; 

estimular o convívio social e o reconhecimento da diferença, abordando a 
diversidade  da experiência humana e a pluralidade social, com respeito e 
interesse; 

desenvolver a autonomia de pensamento, o raciocínio crítico e a capacidade 
de argumentar. 

 
2. Ausência de erros de impressão e revisão 
O livro didático não deve apresentar erros de impressão e de revisão. 

 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
Quando  o  livro  não  é  excluído,  por  não  incidir  em  nenhum  dos  itens  dos  critérios 
eliminatórios, ele é apresentado como um livro aprovado. No entanto, sabe-se que nem 
todos os livros estão no  mesmo patamar de excelência. Lacunas existem, maiores ou 
menores,  que  devem  ser  detectadas  e   explicitadas.  Por  isso,  a  necessidade  de 
apresentar os demais critérios que, além dos Critérios  Eliminatórios, norteiam a análise 
dos livros inscritos para a avaliação: 

 
-  Atualização  historiográfica  e  pedagógico-metodológica.  Nas  últimas  décadas,  o 
conhecimento  histórico  vem  ampliando  consideravelmente  seus  horizontes,  seja  em 
aspectos teórico-metodológicos, seja na descoberta de novos objetos e na proposta de 
novas  interpretações.  Assim,  torna-se  necessário  incorporar  na  elaboração  de  obras 
didáticas, de modo efetivo e não apenas na intenção inicial ou na introdução da obra, pelo 
menos aquela parte da renovação historiográfica que já se tornou consolidada e que é do 
consenso de parte significativa dos estudiosos da História de forma condizente com os 
desenvolvimentos etário, intelectual e cognitivo dos alunos. 

 
- A explicitação da opção metodológica é ponto importante, pois manifesta a consciência 
didático-científica do autor e o grau de assimilação a respeito da relevância e do lugar da 
metodologia no trabalho com a História e seu ensino. A coesão do texto, dos exercícios e 
das atividades, e a referenciação objetiva e  constante aos pressupostos metodológicos 
assumidos enriquecem o livro didático e auxiliam o professor e o aluno na sua utilização. 
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- Toda análise histórica que parte de um problema ou conjunto de problemas firma-se na 
convicção de que a problematização do passado e do presente constitui o ponto inicial 
para a construção de uma História crítica. A avaliação deverá estar atenta, também, para 
perceber se os problemas levantados  relacionam-se com a realidade mais próxima do 
aluno e se estão adequados a sua capacidade cognitiva. 
- O livro didático não poderá incorporar estereótipos como a identificação exclusiva da 
História a alguns heróis ou a utilização de caricaturas, de períodos ou de personagens, 
nem a restrição à memória  individual ou de grupos, o que é extremamente nocivo ao 
ensino de História. Também não pode reduzir a História à identificação exclusiva a datas 
e fatos, embora referenciais temporais e espaciais sejam fundamentais para que o aluno 
se localize em relação a sua e as outras sociedades. É imperioso que evite simplificações 
explicativas, seja de cunho valorativo, processual, comparativo, ou teórico conceitual. Em 
vista  da  própria  historicidade  do  conhecimento,  e  sua  constante  atualização,  não  é 
possível a  identificação da história narrada a uma verdade absoluta, nem levar a uma 
outra simplificação que seria o ―relativismo total‖ fazendo com que o aluno desvalorize a 
construção dos conhecimentos – inclusive o  científico, formando a construção de uma 
imagem da equivalência do saber a uma verdade individual. 
- A apresentação e efetiva discussão de fontes históricas, incorporando-as ao texto 
didático e mobilizando-as para a construção do conhecimento, são imprescindíveis para 
que o livro didático introduza os alunos na metodologia própria da História, levando-os a 
compreensão  de  como  se  produz  esse  conhecimento  e  as  garantias  de  uma  certa 
objetividade. 

 
- Textos complementares presentes no livro didático devem atender à pluralidade das 
fontes  e  aos   mais  diferentes  autores,  assim  como  à  diversidade  do  elenco  das 
habilidades, estimulando o  debate de problemas e a produção de textos, com níveis 
crescentes de complexidade; 

 
- As imagens e os recursos visuais devem fazer parte dos objetivos do texto, constituindo- 
se não apenas  em ilustrações dos mesmos textos, mas sim em recursos intrínsecos à 
problematização e à compreensão dos conteúdos históricos. Assim, as ilustrações, para 
auxiliar na leitura e na compreensão dos textos, precisam estar adequadas às finalidades 
para as quais foram elaboradas, ser claras, precisas e de fácil compreensão. As legendas 
devem possibilitar, efetivamente, a localização da ilustração no tempo  e  espaço (época 
em foi produzida, autoria, créditos e sua natureza). Podem também intrigar, problematizar, 
convidar a pensar, despertar a curiosidade. 

 
- O manual do professor deve deixar clara a opção teórica e metodológica do autor, 
fornecer bibliografia diversificada e outros recursos que contribuam para a formação do 
professor, e, ainda, trazer orientação visando à articulação dos conteúdos do livro entre si 
e com outras áreas de conhecimento.  Deve ainda apresentar potencialidades do livro 
didático,  variedade  de  caminhos  que  podem  ser   seguidos  a  partir  dos  recursos 
apresentados no livro e trazer informações complementares às  legendas das imagens 
constantes no livro, incentivando o professor a iniciar seus trabalhos – como mais uma 
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opção – pelo debate destas. Além disso, é desejável que o manual estimule o professor a 
compreender a leitura docente como parte constitutiva das suas condições de trabalho e 
que seu local de atuação (cidade, bairro, sítio) deve e pode ser utilizado como fonte de 
recursos  e  materiais  didáticos  por  meio  dos  seus  museus,  arquivos,  praças,  meio- 
ambiente, e toda a cultura material aí envolvida (jornais, roupas, objetos etc). Deve conter 
proposta e discussão sobre avaliação da aprendizagem e sugestões de atividades e de 
leituras para os alunos. 

 
- Quanto  à  estrutura  editorial,  o  texto  principal  deve  estar  impresso  em  preto,  não 
apresentar erros de revisão, estar estruturado hierarquicamente, com títulos e subtítulos. 
O sumário deve permitir a rápida localização das informações. 

 
- Na utilização de recursos visuais, é importante que o livro busque unidade visual em 
relação  à  forma  de  organização,  ritmo  e  continuidade;  que  a relação  entre  layout  e 
conteúdo  seja  compreensível,  visando  à  motivação  e  integração;  que  a  formatação 
proporcione boa legibilidade ao texto, estando adequada à escolaridade a que se destina 
o livro; que, quando os textos forem longos, haja recursos de descanso visual. 

 
- Nos mapas, as legendas devem respeitar as convenções cartográficas. Nos gráficos e 
tabelas, devem constar títulos, fontes e datas. As ilustrações devem vir acompanhadas 
dos respectivos créditos. 

 
- Os livros regionais, destinados ao ensino de História, em seus recortes locais (municipal 
ou estadual),  devem garantir os mesmos critérios acima relacionados. No estudo das 
suas especificidades de recorte histórico-geográfico, não devem apresentar 
regionalismos, ou seja, visões estereotipadas da diversidade brasileira, seja por meio do 
texto ou imagens utilizadas. 
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ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

 
O ensino de Língua Portuguesa, nos primeiro e segundo ciclos ou no segmento de 1ª 

a 4ª séries do  ensino fundamental, apresenta características próprias, devidas ao perfil 
que  o  aluno  destes  ciclos  ou  séries  apresenta  e  ao  fato  destes  ciclos  ou  séries 
significarem, na maioria das vezes, seu primeiro  contato com o espaço e o letramento 
escolar. 

 

Primeiramente, este aluno ainda não se apropriou de práticas de uso da linguagem 
mais complexas e menos cotidianas, em leitura e compreensão de textos orais e escritos, 
assim como em sua  produção de textos. Estas práticas mais complexas apresentam 
padrões lingüísticos e textuais que, por sua vez, exigem um certo conhecimento e uma 
certa prática de reflexão sobre o funcionamento da  linguagem em uso e sobre suas 
propriedades. Cabe, portanto, ao ensino de língua materna, nestes ciclos ou séries, dar 
início a este processo de apropriação das diversas formas de textos orais e escritos mais 
complexas que circulam em diferentes situações sociais de uso da língua, em atividades 
de  compreensão ou de produção desses textos. Para fazê-lo, além de alfabetizar, é 
necessário  também  aprofundar  o  processo  de  reflexão  sobre  as  propriedades  e  o 
funcionamento  da  língua  e  da  linguagem  (oral  e  escrita)  nestas  situações  de  uso 
compreensivo ou produtivo. Nestes ciclos, um dos objetos de reflexão sobre a língua que 
recebe destaque é as relações entre oralidade e escrita, especialmente no processo de 
alfabetização. 

 

Em segundo lugar, o caminho deste aluno em direção à autonomia e à cidadania está 
se iniciando.  Isto implica reconhecer a importância da busca da autonomização e da 
contribuição para a construção da cidadania responsável. 

 

Finalmente, como ressaltamos no início, trata-se das primeiras experiências do aluno 
com o  espaço  e o letramento escolar. Assim sendo, ganham destaque ainda maior a 
correção e a adequação  da metodologia de ensino-aprendizagem adotada, que deverá 
estar preocupada com uma avaliação  diagnóstica e processual, com a construção de 
possibilidades  de  avaliação  autônoma,  com  a   seqüenciação  e  a  progressão  das 
aprendizagens e, finalmente, com a articulação e a síntese entre diferentes 
aprendizagens. 

 

Por isso, as três preocupações centrais do ensino de língua materna, em todos os 
ciclos do ensino fundamental, devem ser: 

 

a) o processo de apropriação e de desenvolvimento, pelo aluno, da linguagem escrita e 
da linguagem oral – especialmente das formas da linguagem oral que circulam em 
espaços públicos e formais  de comunicação –, das maneiras mais complexas e 
variadas possíveis; 

 

b) o desenvolvimento da proficiência na norma culta, especialmente em sua modalidade 
escrita, mas  também nas situações orais públicas em que seu uso é socialmente 
requerido; 
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c) a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se fizer necessária 
ao desenvolvimento da proficiência oral e escrita, em compreensão e produção de 
textos. 

 

Portanto,  as  atividades  de  leitura,  produção  de  texto  e  uso  da  língua  oral,  em 
situações  reais  de uso, devem ser prioritárias no ensino-aprendizagem também destes 
ciclos e, por decorrência,  na  proposta dos livros didáticos de Português (LDPs) a eles 
destinados, já que o LDP é um dos  materiais didáticos sobre os quais as práticas de sala 
de aula se exercem. 

 

No quadro mais geral dessas preocupações relativas ao ensino de língua materna 
nas  séries  ou  ciclos  iniciais  da  educação  fundamental,  é  preciso  atentar  para  as 
especificidades  do  processo  de  alfabetização.  É  extremamente  importante  que  uma 
legítima preocupação com o letramento das crianças não se sobreponha a um trabalho 
sistemático com a alfabetização, vale dizer, com o domínio do sistema de escrita: de sua 
natureza e funcionamento, das relações entre o sistema fonológico do  português e o 
sistema de escrita alfabético-ortográfico, das habilidades motoras e cognitivas envolvidas 
no uso de instrumentos e equipamentos da escrita. Não se pode esquecer que o domínio 
do sistema de  escrita é uma das condições para um uso autônomo da língua escrita. 
Também não se pode esquecer  que, pelo simples uso, desvinculado de uma atenção 
sistemática aos aspectos sonoros da língua, à  exploração do sistema de escrita, dos 
processos de codificação e de decodificação e ao desenvolvimento da fluência em leitura 
e da automatização do ato de escrever, a escola dificulta e, muitas vezes, impossibilita a 
alfabetização das crianças. 

Os objetivos gerais do ensino de Língua Portuguesa do ensino fundamental1 

―Ao longo  dos oito anos do  ensino  fundamental,  espera-se que os alunos adquiram 
progressivamente uma competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver 
problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena 
no  mundo  letrado.  Para  que  essa  expectativa  se  concretize,  o  ensino  de  Língua 
Portuguesa deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de: 

I. expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em 
instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto orais 
como  escritos   –  coerentes,  coesos,  adequados  a  seus  destinatários,  aos 
objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

II.  utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade lingüística 
valorizada   socialmente,  sabendo  adequá-los  às  circunstâncias  da  situação 
comunicativa de que participam; 

III. conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português falado; 
IV. compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes 

situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as 
intenções de quem os produz; 

V.  valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados 
pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos 
materiais escritos em função de diferentes objetivos; 

 
 

1  
Brasil – SEF/MEC (1997) Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa – 1º e 2º ciclos do ensino 

fundamental, pp 41-42.  Brasília, DF: SEF/MEC. 
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VI.  utilizar  a  linguagem  como  instrumento  de  aprendizagem,  sabendo  como 
proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos 
textos: identificar aspectos relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; compor 
textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes;fazer resumos, 
índices, esquemas, etc.; 

VII.  valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 
sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões, 
bem como  acolher,  interpretar  e  considerar  os  dos  outros,  contrapondo-os 
quando necessário; 

VIII.  usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua 
para  expandirem  as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de 
análise crítica; 

IX.  conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e 
preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia.” 

 
Se estes são, hoje em dia, os objetivos a serem alcançados no ensino de Língua 

Portuguesa2, o exame de um material didático, como o LD de Língua Portuguesa, começa 
pela avaliação e comparação dos objetivos (implícitos ou explícitos) delineados para cada 
volume  e  os  objetivos  gerais  de  ensino  de  língua  materna.  Este  processo  abrange 
aspectos  tanto  teóricos  como  metodológicos,  que  se  configuram,  no  processo  de 
avaliação, em  critérios que terão efeito eliminatório e classificatório dos LDPs a serem 
avaliados. 

 

Critérios para a avaliação de LDs de Língua Portuguesa 
 
Como vimos, os objetivos de ensino de Língua Portuguesa, para as primeiras séries ou 
ciclos do ensino fundamental, são essencialmente procedimentais. Visam, 
fundamentalmente, a construção de práticas de linguagem essenciais à cidadania. Para 
viabilizar a consecução destes objetivos, é necessário que as práticas didáticas em sala de 
aula e os materiais didáticos, dentre eles o LD de Língua Portuguesa, obedeçam a certos 
critérios fundamentais, de caráter eliminatório, relativos a: 
I. Correção dos conceitos e informações básicas; 

II. Coerência e adequação metodológicas; 
III. Contribuição à construção da cidadania. 

 

1. Critérios relativos à correção dos conceitos e informações básicas 
 

Ainda  que  os  objetivos  do  ensino,  nesta  área  e  nível,  sejam  essencialmente 
procedimentais,  é  necessário  recorrer  a  informações  e  conceitos,  capazes  tanto  de 
conduzir  o  aluno  a  refletir  sobre  os  fatos  de  linguagem  envolvidos  nas  práticas  e 
procedimentos, quanto a desenvolver as  capacidades necessárias à proficiência escrita 
ou oral. Para que cumpram com eficácia ambos os  propósitos, é indispensável que os 
LDPs estejam isentos de erros e/ou de formulações que induzam a erros. 

 
2  

Podemos verificar que objetivos como estes estão presentes em muitas propostas curriculares  das 

redes estaduais e municipais, além de no documento em referência. Estes fatos apontam para um 

certo consenso sobre as finalidades do ensino de Língua Portuguesa nestes ciclos. 
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Além disso, é importante que o LDP apresente conceitos, informações e 
procedimentos de uma maneira articulada, onde: 

 

a)  as  atividades  de  leitura  e  compreensão  de  textos  estejam  relacionadas  com  as 
atividades de  produção de textos orais e escritos e as atividades de análise e de 
reflexão sobre a linguagem; e 

 

b)  a construção dos conceitos se efetue de maneira relacionada às capacidades exigidas 
nas atividades de leitura, produção de textos e exercício da oralidade. 

2. Critérios relativos à coerência e pertinência didático-metodológicas 
 

Uma vez que a natureza dos conteúdos curriculares do primeiro e segundo ciclos  ou 
das primeiras séries do ensino fundamental é basicamente procedimental, as deficiências 
metodológicas  são  particularmente  sérias.  Daí  a  necessidade  de  o  LDP  explicitar  a 
concepção de língua/linguagem e de ensino-aprendizagem com que trabalha. 

Ler,  escrever  e  falar  de  acordo  com  as  regras  e  necessidades  socialmente 
estabelecidas requer a articulação de uma série de capacidades e competências básicas 
— de natureza discursiva, textual e gramatical — que, não podendo ser aprendidas 
espontaneamente, precisam ser ensinadas. Assim, atividades de leitura, produção de 
textos e prática oral, quando mal conduzidas, tanto comprometem o desenvolvimento de 
estratégias, capacidades e competências fundamentais  quanto  levam  à  aquisição  de 
procedimentos ineficazes ou prejudiciais. 

Nesse sentido, seja qual for sua opção didático-metodológica, o LDP deve atender a 
duas diretrizes metodológicas básicas: 

I.  em primeiro lugar, não deve privilegiar, entre as capacidades e competências 
que deve  mobilizar e desenvolver, apenas algumas ou uma única, visto que 
leitura, produção de textos, prática oral e reflexão sobre a linguagem envolvem, 
necessariamente, várias delas; 

II.  em segundo lugar, deve ser coerente com a proposta didático-metodológica 
que explicita, respeitando os preceitos que lhe dão identidade e que permitem 
não só identificá-la, mas compreender seu alcance, assim como operá-la. No 
caso de o  LDP recorrer a mais de um modelo didático-metodológico, deve 
indicar claramente sua articulação. 

Por outro lado, o ensino-aprendizagem de capacidades e competências de natureza 
discursiva, textual e gramatical realiza-se no contexto interativo professor-aluno e requer 
do  professor,  portanto,  o  exercício  da  função  de  negociador  de  significados  e  de 
procedimentos. Como um elemento que contribui para esta negociação, o LDP deve levar 
em conta  diretrizes metodológicas que possam propiciá-la, favorecendo, com isso, o 
processo de conquista, pelo aluno, de níveis gradativamente maiores e mais complexos 
de autonomia. 

Assim, é importante que, em sua organização didático-metodológica, o LDP: 

I. selecione e articule adequadamente os conteúdos e sua maneira de apresentação; 

II. crie oportunidades para a identificação (manifestação) do conhecimento que o aluno 

já detém, no que se refere a esses conteúdos (atividades de avaliação); 
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III. solicite do aluno o uso das funções cognitivas requeridas para a elaboração de 
novos  objetos  de  conhecimento,  respeitando  a  progressão  necessária  a  esta 
elaboração; 

 

IV.  ofereça suportes para o exercício de operações de nível superior (análise, síntese, 
resolução de problemas); 

 

V.  favoreça  a  integração  e  interpretação  dos  novos  conhecimentos  no  conjunto 
sistematizado de saberes. 

 

3. Preceitos Éticos 
Contribuir  para  o  desenvolvimento  da  ética  necessária  ao  convívio  social  e  à 

cidadania, no LD de Língua Portuguesa, significa: 
 
I.  não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a discriminações 

de qualquer  tipo,  incluindo-se aí preconceitos contra variedades lingüísticas não- 
dominantes (dialetos, registros etc.); 

II.  não fazer do LD um instrumento de propaganda e doutrinação religiosas ou de 
qualquer outro tipo; 

III. não  fazer  do  LD  um  veículo  de  publicidade  e  difusão  de marcas, produtos e 
serviços comerciais; 

IV.  estimular, sempre que possível, o convívio social e a tolerância, abordando a 
diversidade da experiência humana com respeito e interesse; 

V. colaborar para a construção da ética democrática e plural (atitudes e valores), 
sempre que questões éticas estiverem envolvidas nos textos e ilustrações. 

 
4. Critérios relativos à natureza do material textual 

 
O conjunto  de  textos  que  um  LDP  apresenta  é  um  instrumento  privilegiado  — 

infelizmente, às  vezes único — de acesso do aluno ao mundo da escrita. Portanto, é 
imprescindível que a coletânea, respeitado o nível de ensino a que se destina, ofereça ao 
aprendiz uma amostra o mais possível representativa desse universo. Logo: 

 
I.  A escolha de um texto justifica-se pela qualidade da experiência de leitura que 

possa  propiciar  e  não,  pela  possibilidade  de  exploração  de  algum  conteúdo 
curricular. Portanto, a presença de pseudotextos, criados única e exclusivamente 
com objetivos didáticos, não se justifica. 

II. Os gêneros discursivos selecionados pelo LDP devem ser o mais diversos e 
variados possível, manifestando também diferentes registros, estilos e variedades 
(sociais e regionais) do Português. 

III.  Em virtude das experiências singulares que pode oferecer ao leitor, inclusive no 
que diz respeito  aos procedimentos estéticos, os textos da tradição literária de 
língua portuguesa são imprescindíveis. 

IV.  Os autores selecionados devem ser representativos da produção literária e não 
precisam  restringir-se aos de língua portuguesa; boas traduções, apresentando 
adequadamente ao aluno realidades culturais diversificadas, serão bem-vindas. 

V.  É importante também a presença de textos pertencentes a outras esferas de uso 
da linguagem (jornalística, científica etc.), que exijam capacidades tais como a de 
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argumentar e  de  compreender  criticamente  procedimentos  argumentativos  dos 
textos lidos ou ouvidos; de expor coerentemente os conhecimentos sistematizados 
e  de   compreender  eficazmente  uma  exposição;  de  compreender  e  elaborar 
adequadamente instruções e prescrições etc. 

VI.  Entre os textos selecionados, os integrais são preferíveis aos fragmentos; no caso 
desses últimos,  é de fundamental importância, para um trabalho adequado de 
leitura, e mesmo de redação, que a unidade do texto esteja preservada e que as 
fontes completas do texto ou trecho estejam claramente indicadas. 

VII.  Textos originais e autênticos são preferíveis a paráfrases e adaptações; estas 
últimas, entretanto, podem ser aceitas, quando bem feitas e quando não chegarem 
a impedir, no próprio LDP, a presença necessária dos primeiros. 

VIII.  O LDP deve incentivar professores e alunos a buscarem textos e informações fora 
dos limites do próprio livro didático. 

5. Critérios relativos ao trabalho com o texto 
 

No trabalho com o texto, em qualquer de suas dimensões (leitura e compreensão, 
produção  de  textos  orais  e  escritos,  elaboração  de  conhecimentos  lingüísticos),  é 
fundamental a diversidade de  estratégias, assim como a máxima amplitude em relação 
aos vários aspectos envolvidos. 

5.1. Leitura: 
 

As atividades  de  exploração  do  texto  têm  como  objetivo  o  desenvolvimento  da 
proficiência em leitura. Portanto, só se constituem como tais na medida em que: 

 

I.  encarem a leitura como uma situação efetiva de interlocução leitor/autor, situando a 
prática de leitura em seu universo de uso social; 

 

II.  colaborem  para  a  reconstrução  dos  sentidos  do  texto  pelo  leitor,  não  se 
restringindo à localização de informações; 

 

III.  explorem  as  propriedades  discursivas  e  textuais  em  jogo,  subsidiando  esse 
trabalho com os instrumentos metodológicos apropriados; 

 

IV.  desenvolvam estratégias e capacidades inerentes à proficiência que se pretende 
levar o aluno a atingir e ao gênero trabalhado. 

 
 

 
5. 2. Produção de Textos 

 

As propostas de produção de texto devem visar o desenvolvimento da proficiência em 
escrita. Nesse sentido, não podem deixar de: 
I.  considerar o uso social da escrita, levando em conta, portanto, o processo e as 

condições  de  produção  do  texto,  evitando  o  exercício  descontextualizado  ou 
exclusivamente escolar da escrita; 

 
II.  explorar  a  produção  dos  mais  diversos  gêneros  de  texto,  contemplando  suas 

especificidades; 
III. apresentar  e  discutir  as  características  discursivas  e  textuais  dos  gêneros 

abordados, não se restringindo à exploração temática; 
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IV. desenvolver as estratégias de produção inerentes à proficiência que se pretende 
levar o aluno a atingir. 

6. Critérios relativos ao trabalho com a oralidade 
 

A linguagem oral, que o aluno chega à escola dominando satisfatoriamente, no que 
diz respeito a  demandas de seu convívio social imediato, é o instrumento por meio do 
qual  se  efetivam  tanto  a  interação  professor-aluno  quanto  o  processo  de  ensino- 
aprendizagem. Será com o apoio dessa experiência que o aprendiz desvendará o sistema 
da escrita e estenderá o domínio da fala para novas situações e contextos. Assim, como 
objeto de ensino, a linguagem oral tem um papel estratégico. Caberá ao LDP, no que diz 
respeito a esse quesito: 

 
I. favorecer o uso da linguagem oral na interação em sala de aula; 

 

II. recorrer à linguagem oral na abordagem da leitura e da produção de textos; 

III. explorar as diferenças e semelhanças que se estabelecem entre o oral e o escrito; 

IV. valorizar e  efetivamente  trabalhar  a  variação  e  a  heterogeneidade  lingüísticas, 
introduzindo a norma culta relacionada ao uso público ou formal da linguagem oral, 
sem no entanto silenciarem-se ou menosprezarem-se as variedades, quer dialetais, 
quer regionais, quer sociais, quer estilísticas; 

 

V.  propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas envolvidas nos 
usos da linguagem oral próprios das situações formais e/ou públicas. 

 

7. Critérios relativos ao trabalho com os conhecimentos lingüísticos 
 

O trabalho com os conhecimentos lingüísticos objetiva levar o aluno a refletir sobre 
aspectos  da   língua  e  da  linguagem  relevantes  tanto  para  o  desenvolvimento  da 
proficiência oral e escrita  quanto para a capacidade de análise de fatos de língua e 
linguagem. Por isso mesmo, seus conteúdos e atividades devem: 

 
I.  ter peso menor que os relativos à leitura, produção de textos e linguagem oral, 

especialmente os relativos ao ensino da gramática; 
II. estar relacionados a situações de uso; 

III.  considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, situando a 
norma culta nesse contexto lingüístico; 

IV.  subsidiar as demais atividades – articulando-se a elas – com um aparato conceitual 
capaz de abordar adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos 
característicos dos diferentes gêneros de textos; 

V. estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos abordados. 
 
8. Critérios relativos à alfabetização 

 
É importante que se tenha em mente que parte significativa dos alunos das escolas 
públicas realiza  sua alfabetização na educação (sobretudo hoje, quando se amplia a 
duração da educação fundamental para nove anos e se recebem, nesse nível de ensino, 
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crianças de seis anos). Por essa razão, os livros de alfabetização devem possibilitar, de 
modo privilegiado, o domínio: 

I.  do sistema de escrita; 
II.  dos processos de decodificação e de codificação; 
III.  da fluência da leitura e da automatização do ato de escrita. 

videntemente,  privilegiar  esses  domínios  cognitivos  não  significa  defender  uma 
desatenção à necessidade de, desde as primeiras aprendizagens, promover o letramento 
do alfabetizando, por meio de  usos da língua escrita em práticas sociais de leitura e 
produção  de  textos,  com  maior  ou  menor   apoio  do  professor.  Com  certeza,  a 
compreensão das funções e usos da língua escrita, suas  relações com o mundo da 
oralidade  são  importantes  condições  para  a  própria  alfabetização.  A  promoção  do 
letramento dos alunos, porém, não deve ser realizada em detrimento de um sistemático 
trabalho com o domínio do sistema de escrita. Para isso, é também importante levar em 
conta  que  conhecimentos  e  habilidades  em  geral  adquiridos  por  crianças  de  meios 
fortemente letrados, antes da entrada na educação fundamental, devem ser, do mesmo 
modo,  trabalhados  sistematicamente,  como,  por  exemplo,  a  atenção  aos  aspectos 
sonoros da linguagem, a percepção consciente aos princípios de categorização de letras, 
o  desenvolvimento  de  gestos  e  movimentos  de  escrita  adequados  para  uma  escrita 
eficiente e rápida, a distinção entre a escrita e outros sistemas simbólicos. 

 
9. Critérios relativos ao Manual ou Livro do Professor: 

 
O Manual ou Livro do Professor é um valioso instrumento didático para o professor, 

que deverá dar-lhe clareza a propósito dos princípios de organização do material e sugerir 
alternativas de ampliação e adaptação dos conteúdos propostos no(s) livro(s) didáticos. 
Não deve, portanto, ser meramente uma  cópia do livro do aluno, com as respostas 
preenchidas. Deve, antes: 

 

I. explicitar os pressupostos teóricos e metodológicos a partir dos quais o material 
foi elaborado, com clareza e coerência; 

 

II. esclarecer a organização dos livros, inclusive no que diz respeito aos objetivos a 
serem atingidos nas atividades propostas; 

 

III. fornecer subsídios para a avaliação dos resultados de ensino, assim como para a 
ampliação e adaptação das propostas que figuram no(s) livro(s); 

 

IV. fornecer  subsídios  para  a  atualização  e  formação  do  professor,  tais  como 
bibliografias básicas, sugestões de leitura suplementar, sugestões de integração 
com outras disciplinas ou de exploração de temas transversais, dentre outras. 

 
 

10.Critérios relativos aos aspectos gráficos e editoriais: 
 

Embora  os  aspectos  gráfico-editoriais  possam  parecer  menores  em  relação  aos 
critérios  anteriores, um livro dedicado ao ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 
precisa ser legível e bem ilustrado. Nesse sentido, são importantes: 

 

I. um sumário e uma intitulação que facilitem a localização das informações; 
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II. uma impressão isenta de erros graves; 
 

III.  uma mancha de impressão legível e nítida, com tamanho de letra e espaço entre 
linhas, letras e palavras adequado e uma gramatura de papel que não atrapalhe a 
legibilidade. 

 

No caso  dos  LDPs  e  livros  de  alfabetização  destinados  a  estes  ciclos  e  séries, 
sobretudo nas séries iniciais onde a alfabetização está em pauta, é também relevante que 
se considere: 

 

I. um tamanho de letra e espaçamento entre linhas, letras e palavras adequado à 
proficiência leitora prevista para a série a que se destina o impresso; 

 

II. a exploração de diferentes tipos de letras (cursiva, script etc.) 
 

Por outro lado, as ilustrações devem estar bem distribuídas nas páginas e devem 
enriquecer as  atividades textuais propostas. Como já foi dito, também as ilustrações 
devem evitar os estereótipos, os preconceitos e a propaganda. 
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ÁREA : MATEMÁTICA 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os  alunos  de  1a    a  4a    séries  desenvolvem  capacidades  para  lidar  com  
atividades matemáticas no cotidiano. Criam estratégias próprias para resolver 
problemas, calcadas em  raciocínio,  envolvendo  inclusive  o  cálculo  mental,  
estabelecimento  de  relações, inferências e argumentações. A escola,  contudo, tem 
desenvolvido prioritariamente um ensino que desconsidera a aprendizagem natural da 
criança, enfatizando a reprodução de conhecimento e o acúmulo de informações. 

 
O livro  didático (LD) de Matemática  tem  se  constituído em um elemento fortemente 
determinante do saber escolar, no que se refere à seleção dos conteúdos, à transposição 
didática, ou seja, a reelaboração  e organização destes conteúdos para adequá-los ao 
ensino básico, à sua distribuição por séries ou ciclos, à ênfase dada a certos tópicos em 
detrimento de outros. 

 
Mesmo com as mudanças que vêm ocorrendo nas obras apresentadas para avaliação 
pedagógica  no  âmbito  do  PNLD,  muitas  delas  ainda  não  se  adaptaram  às  novas 
propostas  curriculares  e  às   pesquisas  e  estudos  recentes  na  área  de  educação 
matemática.  Entre  os  pontos  críticos  que  muitos  livros  didáticos  ainda  apresentam, 
podemos citar: 

Sobrecarga de conteúdos nas quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, 

especialmente na 4a  série, na qual é apresentada antecipadamente grande 

parte dos conteúdos da 5a  série. Assim, em alguns casos, ainda se mantêm 
nas quatro séries iniciais tópicos que eram exigidos na década de 60 como 
requisito para o exame de admissão ao curso secundário. 
Conseqüentemente, tópicos tais como operações com números fracionários 
e medidas são introduzidos apressadamente, sem preparação adequada e 
com a utilização precoce de uma simbologia matemática sofisticada. 

Ênfase no estudo das frações em detrimento dos números decimais. 
Desvalorização  da  geometria.  Os  textos  não  apresentam  articulação  da 
geometria com os demais conteúdos, reduzindo-se a definições de formas 
geométricas  e  à  apresentação  de  fórmulas;  nota-se  uma  ênfase  muito 
grande na nomenclatura geométrica, enfatizando a classificação das figuras 
segundo  vários  critérios,  sem  a  preocupação  de  exploração  das  figuras 
planas e espaciais e a descoberta intuitiva de suas propriedades. 

Ensino das operações com números naturais e fracionários por meio de 

treinamento de técnicas operatórias, apresentadas rapidamente, sem 
preparação adequada e sem permitir que o aluno se convença, aos poucos, 
da vantagem dos algoritmos padronizados da matemática escolar. 

Formalização precoce das propriedades estruturais das operações. 
Tratamento desarticulado de tópicos inter-relacionados. 
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Falta de articulação entre os quatro grandes blocos da matemática escolar 
elementar:  aritmética,  geometria,  grandezas  e  medidas  e  tratamento  da 
informação. 

Ausência de explicitação da lógica subjacente aos processos matemáticos; 
por  exemplo,  muitos textos não tentam mostrar a lógica do funcionamento 
dos algoritmos das operações elementares. 

Ausência de problematização e de uma abordagem adequada na resolução 
de problemas. 

Ausência de tópicos atuais, considerados importantes para o exercício da 
cidadania e para  o mundo do trabalho, como o tratamento de dados. 
Insuficiente  atenção  à  contextualização  dos  conteúdos  matemáticos  ou 
escolha de contextualizações artificiais para esses conteúdos. 

Insuficiente preocupação com conteúdos interdisciplinares. 
 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 
A relação  entre  a  Matemática  e  a  sociedade,  bem  como  a  influência  dos  fatores 
socioculturais sobre seu desenvolvimento, ensino e aprendizagem têm sido acentuadas 
pelos educadores matemáticos. Nesse enfoque, a análise dos processos de construção 
dos conhecimentos específicos assume grande importância. Simultaneamente aos fatores 
externos  que  impulsionam  o  desenvolvimento  dessa  área,  esta  ciência  se  organiza 
mediante movimentos de pensamento próprio, que garantem sua coerência interna. Neste 
contexto, o objetivo do ensino da Matemática se traduz em: 

Planejar ações  e  projetar  soluções  para  problemas  novos,  que  exigem 
iniciativa e criatividade; 

Compreender e  transmitir  idéias  matemáticas,  por  escrito  ou  oralmente, 
desenvolvendo a capacidade de argumentação; 

Usar independentemente o raciocínio matemático, para a compreensão do 
mundo que nos cerca; 

Interpretar matematicamente  situações  do  dia-a-dia  ou  o  relacionamento 
com outras ciências; 

Avaliar se resultados obtidos na solução de situações-problema são ou não 
razoáveis; 

Fazer estimativas mentais de resultados ou cálculos aproximados; 

Saber usar  o  pensamento  aritmético,  incluindo  a  aplicação  de  técnicas 
básicas, esquemas de combinação e contagem, regularidade das operações 
etc.; 

Saber  utilizar  os  conceitos  fundamentais  de  grandezas  e  medidas  em 
situações concretas; 

Reconhecer regularidades e conhecer as propriedades das figuras 
geométricas  planas  e  sólidas,  relacionando-as  com  os  objetos  de  uso 
comum, desenvolvendo progressivamente o pensamento geométrico; 

Saber representar e interpretar dados em tabelas e gráficos de vários tipos. 
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Considera-se que o exercício da cidadania na complexa sociedade atual exige cada vez 
mais  a   habilidade  de  interpretar  e  analisar  criticamente  informações  de  natureza 
qualitativa e quantitativa e, em particular, informações gráficas. 

 
Ao dar esta lista de objetivos do ensino de Matemática, apresentamos uma mudança de 
enfoque:   saímos   da  simples  preocupação  com  o  que  ensinar,  para  um  ensino- 
aprendizagem focado no para que ensinar. 

 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 
 
O exame de um livro principia verificando se ele satisfaz os critérios eliminatórios, para 
todas as áreas, já expostos neste edital: 
(iv) correção dos conceitos e informações básicas; 
(v) coerência e adequação metodológicas; 
(vi) observância aos preceitos legais e jurídicos 

 
Esclarecemos a seguir como estes critérios eliminatórios devem ser levados em conta na 

avaliação dos livros de Matemática de 1a a 4a  séries e a partir dos quais será elaborada a 
ficha de avaliação. 

 
Correção dos conceitos e informações básicas 

 
Neste estágio da escolaridade, a fixação de conceitos errados poderá ter efeitos danosos 
para todo o aprendizado futuro e para a utilização da Matemática pelo aluno. 

 
Talvez mais séria, por ser mais insidiosa, é a indução ao erro, quando o texto, embora 
não contendo  explicitamente conceitos errados, induz a erros, quer na apresentação 
informal de exemplos para formação ou delimitação de um conceito, quer em exercícios 
ou problemas, ou em comentários feitos  pelo autor sobre o conteúdo, ou, ainda, na 
associação entre conceitos. Um exemplo de indução ao  erro  é confundir o conceito de 
conjunto com sua representação por meio de diagramas constituídos de linhas fechadas 
envolvendo os elementos do conjunto. Assim, aparecem exercícios do tipo ―desenhe uma 
linha fechada e forme um conjunto‖. 

 
Devido ao exposto acima, a presença de erros conceituais e de indução ao erro é um dos 
critérios  fundamentais para o livro não ser usado em sala de aula, isto é, para ser 
excluído. 

 

 
 

Coerência e adequação metodológicas 
 
Por mais diversificadas que sejam as concepções e práticas de ensino e aprendizagem, 
promover a  apropriação do conhecimento implica na escolha de alternativas conteúdo- 
metodológicas apropriadas, de modo que as opções feitas contribuam satisfatoriamente 
para a consecução dos objetivos e a obra apresente coerência em relação a elas. 
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Além disso,  o  desenvolvimento  metodológico  dos  conteúdos  requer  estratégias  que 
mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a observação, 
compreensão,  argumentação,   organização,  análise,  síntese,  comunicação  de  idéias 
matemáticas, planejamento, memorização etc.  Portanto, o livro didático que deixar de 
contemplar  de  forma  evidente  o  desenvolvimento  simultâneo   dessas  competências 
poderá comprometer o desenvolvimento do aluno. 

 
Saber  raciocinar  matematicamente,  calcular  mentalmente,  decodificar  a  linguagem 
matemática  e  expressar-se  por  meio  dela,  requer  habilidades  e  competências  que 
necessitam ser trabalhadas. 

 
Nesse sentido,  qualquer  que  seja  sua  opção,  o  livro  didático  deve  atender  a  dois 

requisitos metodológicos básicos: 
 
- Em primeiro lugar, não deve privilegiar, entre as habilidades e competências que deve 
mobilizar e desenvolver, uma única, visto que raciocínio, cálculo mental, interpretação e 
expressão em Matemática envolvem necessariamente várias delas. 

 
- Em segundo lugar, deve ser coerente com a proposta que explicita, respeitando os 
preceitos que lhe dão identidade e permitem não só identificá-la, mas compreender seu 
alcance. No caso de o livro  didático  recorrer a mais de um modelo metodológico, deve 
indicar claramente sua articulação. 

 
Assumir uma postura voltada à compreensão dos conceitos e à apropriação pelo aluno de 
uma linguagem matemática significativa não implica negar as atividades para a retenção 
de certos conteúdos básicos,  que se transformam em instrumentos de construção de 
novos conhecimentos. 
Os  focos  principais  de  análise  dos  aspectos  pedagógico-metodológicos  referem-se, 
portanto, à linguagem, à formação de conceitos, ao desenvolvimento de habilidades, às 
atividades e práticas propostas. 
A linguagem será apreciada quanto a sua adequação à série a que se destina a obra, 
clareza  na  explicitação  das  instruções,  gradação  e  articulação  na  apresentação  dos 
conteúdos. 

 
O livro  do  aluno  deve  contribuir  claramente  para  a  construção  dos  significados  dos 
conceitos: assim, deve dar margem a que o professor explore, frente aos exercícios do 
livro, os procedimentos de resolução próprios dos alunos; incluir problemas propostos sob 
formas textuais diversificadas, que exijam seleção de dados pertinentes, que apresentem 
várias  soluções  ou  soluções  aproximadas.  É  igualmente  importante  a  proposição  de 
situações-problema representadas por meio de tabelas, gráficos etc. 

 
As atividades e práticas propostas, além de serem adequadas aos objetivos, devem 
incentivar o trabalho em equipe, estimular a prática da observação, investigação, análise, 
síntese e generalização, e possibilitar o desenvolvimento da criatividade e da crítica. 
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Devido ao exposto acima, a presença de uma metodologia desarticulada dos objetivos, 
que não contemple o desenvolvimento de competências cognitivas básicas, analisada em 
seu conjunto, é critério fundamental para exclusão do livro. 

 
Uma vez verificada, de modo satisfatório, a coerência entre os objetivos da obra e os 
objetivos gerais do ensino, torna-se necessário avaliar se os conteúdos priorizados e as 
alternativas metodológicas adotadas são coerentes com a proposta do autor. Verificada 
de forma inequívoca a incoerência entre  os  objetivos gerais do ensino e os objetivos 
propostos pelo autor, ou entre estes últimos e os conteúdos e metodologia desenvolvidos, 
o livro deve ser excluído. 

 
Preceitos Éticos 

 
o Contribuir  para  o  desenvolvimento  da  ética  necessária  ao  convívio  social  e  à 

construção da cidadania, no LD de Matemática, significa: 

o Levar em conta a diversidade social e cultural do Brasil, devendo, em particular, ser 
respeitada a lei da cultura afro-brasileira. 

o Não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a 
discriminações de qualquer tipo; 

o Não fazer do LD um instrumento de propaganda e doutrinação religiosas; 
o Estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da experiência 

humana com respeito e interesse; 
o Desenvolver a autonomia de pensamento, o raciocínio crítico e a capacidade de 

argumentar. 

o Ausência  de  publicidade  de  artigos,  serviços  ou  organizações  comerciais  e  a 
proibição, em especial, de publicidade de fumo, bebidas, medicamentos e drogas, 
respeitando as determinações contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
pareceres do Conselho Nacional de Educação. 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
Além dos critérios de seleção comuns, apresentados na introdução, levando em conta 
que as coleções selecionadas diferem em maior ou menor grau no que diz respeito aos 
aspectos teórico-metodológicos  ou  de conteúdo, são utilizados critérios de qualificação 
específicos da área de Matemática, explicitados na ficha de avaliação, os quais permitem 
distinguir,  entre  si,  as  coleções  selecionadas  e  que  dizem   respeito  aos  aspectos 
discutidos a seguir. 

 
A escolha de conteúdos adequados à sociedade atual, que possam prover instrumentos 
eficazes para a resolução de problemas, deve ser valorizada e efetivamente trabalhada 
pelo LD. 

 
Para apresentação dos conteúdos, tendo em vista uma aprendizagem significativa, no LD 
devem ser dosados judiciosamente o uso da intuição, de fatos do dia-a-dia, o emprego de 
variados materiais instrucionais, visando, por um lado, entre outras, o desenvolvimento da 
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capacidade  de  raciocinar,  de  fazer  abstrações  a  partir  de  situações  
concretas,  de 
globalizar, organizar e representar e, por outro lado, à aprendizagem 
futura. 

 
A abordagem dos conteúdos e procedimentos e a opção metodológica adotada 
devem levar em conta o aluno dessa faixa de escolaridade, sem subestimá-lo ou 
superestimá-lo. O texto subestima o aluno quando desconsidera a riqueza e a 
variedade de experiências e  interesses  que  ele  traz  para  a  escola.  O  aluno  
é  também  subestimado  com  a apresentação de situações, problemas e 
atividades que não exercitam sua imaginação e criatividade. O aluno é 
superestimado quando o texto o supõe já capaz de um raciocínio abstrato  
plenamente  desenvolvido,  e  apresenta  a  Matemática  de  um  ponto  de  vista 
formal, sem exploração de seus significados; ou quando o texto usa uma 
linguagem acima da compreensão infantil. 

 
Além disso, o uso da Matemática torna relevante uma inter-relação de seus 
conteúdos, articulando   efetivamente  as  áreas  de  aritmética,  álgebra,  
medidas  e  geometria.  A necessidade da construção  dos significados dos 
conceitos pela própria criança torna o livro do aluno um complemento do livro do 
professor. 

 
O manual do professor deve oferecer sugestões de atividades com objetivos 
claros que levem  ao  desenvolvimento  de  habilidades  mentais,  à  construção  
de  conceitos  e  à construção  gradativa  da  linguagem  matemática.  A  
construção  dessa  linguagem  não acontece por si só e não é  conseqüência,  
como num passe de mágica, da simples observação de uma ilustração como, 
por exemplo, de um agrupamento de objetos. 
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