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Política Nacional do Livro Didático (1929 a 2004) 

 

Marlene Lucia Siebert Sapelli e Ana Paula Napoli1 

 

Este artigo tem por objetivo desvelar a trajetória das políticas nacionais do livro 

didático, explicitando os interesses ideológicos, políticos, econômicos e sociais das 

mesmas. A pesquisa foi realizada por meio de consultas bibliográficas, em ambientes 

virtuais, análise de documentos oficiais, entrevistas com profissionais que atuam em 

escolas municipais de Educação Básica e na Secretaria Municipal de Educação de 

Cascavel/PR. 

O artigo pretende responder às seguintes questões: as políticas do livro didático 

iniciam-se em 1985 quando é criado o PNLD? Na atualidade, o que representa 

economicamente o PNLD? Que interesses e que instituições definem as diretrizes do 

PNLD? De que forma o PNLD contribui para reforçar o caráter de obrigatoriedade dos 

PCN? Que critérios o FNDE utilizou para definir as editoras que participariam do processo 

de compra e venda dos livros didáticos? Quais as estratégias de fiscalização que o MEC 

utiliza para verificar se as Editoras cumprem as exigências feitas, antes, durante e depois do 

processo de aquisição/entrega dos livros? Os guias dos livros didáticos tiveram relevância 

no processo de seleção dos mesmos do qual participaram os profissionais da Educação? O 

MEC e as editoras respeitaram a autonomia anunciada às Escolas no processo de escolha 

dos livros? A articulação na mídia para a divulgação do PNLD condiz com o que realmente 

se executa nas escolas? 

Para responder às questões apresentaremos os resultados da pesquisa enfatizando 

alguns aspectos: a trajetória histórica das políticas do livro didático; a legislação que define 

as ações do PNLD; as questões econômicas que envolvem as políticas públicas do livro 

didático; a gestão escolar e o PNLD e o livro didático como instrumento para disseminação 

de ideologia e produtos. 

                                                 
1 Este artigo é resultado da Pesquisa intitulada “....”, realizada em 2004, financiada pela Universidade 

Paranaense. A pesquisa foi aprovada pelo D..... Colaboraram na coleta de alguns dados apresentados no texto 

as alunas Josiane...... Vanessa..... Ligiane...... Sirlei...... Suhelen.......Elisa........Valkiria 
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Antes de iniciarmos as discussões a que nos propusemos consideramos necessário, 

já que nosso objeto principal de estudo é o livro didático, conceituá-lo. Já em 1938, no 

Decreto Lei 1006 de 30 de dezembro  daquele ano, definia-se livro didático  como: 

 

Artigo 2o. – Para os efeitos da presente lei são considerados livros didáticos os 

compêndios e os livros de leitura de classe. 

§ 1o. Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a matéria das 

disciplinas constantes dos programas escolares; 

§ 2o. Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em 

sala. 

  

Não importa muito a diversidade de conceitos, mas a função que o livro didático 

tem no processo que se consolida no cotidiano das escolas: ora informativa/formativa, ora 

diretiva da ação do professor, ora impositiva de interesses externos ao espaço escolar. O 

livro didático tem sido, no dia a dia das escolas, especialmente, em conseqüência das 

precárias condições de trabalho impostas ao professor,  um instrumento quase que definidor 

do mesmo. O MEC ratifica tal afirmação quando faz referência ao Livro Didático: 

 

O livro didático exerce grande influência sobre a atuação do professor em sala 

de aula  pois ele se torna freqüentemente a única ferramenta disponível para o 

seu trabalho. (MEC, 2004, p. 196) 

 

Essa posição já estava explicitada nas diretrizes do Banco Mundial, desde a década 

de 90, principalmente, a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada 

na Tailândia, sob a coordenação do próprio Banco Mundial e UNESCO. Segundo Torres 

(1998, P. 154) o “ Banco Mundial nos coloca diante de uma (falsa) oposição entre currículo 

prescrito (também chamado oficial, proposto, programado, normativo, ou escrito, e 

usualmente formatado em planos e programas de estudo) e currículo efetivo (o 

efetivamente realizado na sala de aula, também denominado currículo real ou currículo em 

ação)”. E o livro didático expressa exatamente a segunda categoria apresentada nessa 

afirmação. Daí a importância em controlá-lo.  Segundo Torres (1998, p.156)  o que justifica 
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a postura do Banco Mundial de valorizar investimentos na aquisição de livros didáticos2 

são principalmente os seguintes motivos: 

 

(a) os textos escolares – “na maioria dos países em desenvolvimento” – 

constituem em si mesmos o currículo efetivo (tese que, por sua vez, 

supõe um determinado tipo de texto, programado, auto-instrutirvo); e 

(b) trata-se de um insumo de baixo custo e alta incidência sobre a qualidade 

da educação e o rendimento escolar. 

 

Diante das condições concretas de trabalho do professor o mesmo tende, realmente, 

a consolidar o processo curricular apenas pelo conteúdo do livro didático. Então, controlar 

o livro didático significa interferir diretamente no currículo escolar efetivo. Tais condições 

reservam ao professor., muitas vezes, “um papel de simples manipulador de textos e 

manuais” (TORRES, 1998, P. 157). Daí decorre a necessidade de se repensar e reestruturar 

os programas de formação de professores no sentido de instrumentalizá-los para superar tal 

função.   

Se acreditamos que essa preocupação com o livro didático é da última década, 

enganamo-nos. Essa questão vem de longa data e as características de centralização e 

controle , como veremos a seguir, marcaram a questão em toda a trajetória histórica, 

inclusive hoje. 

Se considerássemos a história do livro didático deveríamos nos reportar ao século 

XIX quando o rei veio para o Brasil com a família real e trouxe consigo em torno de 

sessenta mil livros ou quando os preceptores, vindos da Europa, traziam consigo seus livros 

de ensinar e mais tarde, no início do século XX quando os imigrantes passaram a editar as 

primeiras cartilhas  para as escolas de suas comunidades em suas respectivas línguas. A 

partir de 1938 ficou proibida a produção de livros didáticos que não fossem produzidos na 

língua nacional (Decreto 1006/38). 

Apesar de conhecermos tais fatos, optamos em resgatar a história da política 

nacional do livro didático a partir de 1929 (LORENZONI, 2004, P.1) quando foram 

desenvolvidas pelo Estado Novo as primeiras iniciativas “para assegurar a divulgação e 

                                                 
2 Dos anos 80 para os anos 90 o BM dobrou o investimento que fazia para aquisição de textos escolares. 

Passou de 3% para 6% do montante de empréstimos feitos ao setor educativo. (BM apudTORRES, 1998, p. 

154) 
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distribuição de obras de interesse educacional e cultural,  criando-se o INL (Instituto 

Nacional do Livro)” (FREITAG, 1997, P. 12). Mesmo com a criação do Instituto em 1929, 

só em 1934 foram definidas quais seriam suas atribuições. Segundo Lorenzoni (idem, p. 1) 

essas atribuições eram: “a edição de obras literárias para a formação cultural da população, 

a elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário nacionais e a expansão do número de 

bibliotecas públicas”. 

Essa preocupação, na década de 30, em se produzir livros didáticos e controlar essa 

produção, estava relacionada com a intenção naquele momento de se construir a identidade 

nacional brasileira. Produzindo livros aqui seria mais possível incluir textos e conteúdos 

que contribuíssem para a consolidação de tal objetivo, evitando que a cultura dos 

imigrantes prevalecesse. Outro fato que contribuiu para a ampliação dessa política foi o 

Movimento dos Pioneiros da Educação que produziu um otimismo pedagógico e um 

entusiasmo pela educação, disseminados a partir do mesmo. 

Tais questões tornaram-se explícitas no Decreto 1006 de 30/12/1938 por meio do 

qual foram definidas as políticas para o livro didático, bem como a instituição da Comissão 

Nacional do Livro Didático. A Comissão era composta por membros indicados pelo 

presidente da República, devendo esses serem pessoas de notório preparo pedagógico e 

reconhecido valor moral, não tendo vínculos com casas editorais nacionais ou estrangeiras 

(Art. 9o.).  Cabia a mesma estabelecer condições para a produção, importação e utilização 

do livro didático no Brasil.  

Apesar das atribuições definidas no Decreto para a Comissão, que lhe conferiam 

poder quanto ao controle ideológico e editorial, ela esteve sempre subjugada ao controle do 

Ministério da Educação. O Decreto, no seu Artigo 3o., definia que a partir de 1/1/1940 os 

livros didáticos que não tivessem tido autorização prévia, concedida pelo Ministério da 

Educação, não poderiam ser adotados no ensino das escolas primárias, normais, 

profissionais e secundárias, em toda a República. 

O caráter assistencialista das políticas do livro didático, apresentado por alguns 

autores com referência à década de 80, pode ser observado no artigo 8o. do referido Decreto 

1006/38: 

Art. 8º Constitue uma das principais funções das caixas escolares, a serem 

organizadas em todas as escolas primárias do país, com observância do 
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disposto no art. 130 da Constituição, dar às crianças necessitadas, nessas 

escolas matriculadas, os livros didáticos indispensáveis ao seu estudo. 

 

O Decreto expressa ainda o caráter de controle ideológico sobreposto às questões 

didático-pedagógicas e econômicas. Isso podemos observar nos artigos 20 a 24 que tratam 

das causas de impedimentos para a produção do livro didático. 

Dos dezesseis itens apresentados nos artigos 20 e 21, apenas três são de caráter 

didático-pedagógico; dois de caráter econômico e onze de caráter ideológico, como 

podemos perceber a seguir: 

Art. 20. Não poderá ser autorizado o uso do livro didático:  

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra 

nacional;  

b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou 

indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação: (grifo 

nosso) 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades 

constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais;  

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as 

figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria;  

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo 

quanto ao poder e ao destino da raça brasileira;  

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de 

uma região do país com relação ao das demais regiões;  

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras;  

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 

(grifo nosso) 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate a 

qualquer confissão religiosa;  

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade 

dos vínculos conjugais;  

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou 

desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas 

da personalidade humana. 

Art. 21. Será ainda negada autorização de uso ao livro didático;  
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a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção gramatical 

quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termo ou expressões regionais 

ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo;  

b) que apresente o assunto com erros de natureza científica ou técnica;  

c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos preceitos 

fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das normas didáticas 

oficialmente adotadas, ou que esteja impresso em desacordo com os preceitos 

essenciais da higiene da visão;  

d) que não traga por extenso o nome do autor ou dos autores;  

e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual não poderá ser 

excessivo em face do seu custo. 

 

O controle ficou mais explícito nos itens b e h, do artigo 20 nos quais se impõe 

claramente o regime político do Estado Novo e o conformismo silenciado daqueles que 

percebem os conflitos de classe. Hoje podemos perceber essa questão quando nos livros 

didáticos, de forma sutil, relativizam-se os conflitos de classe, enfatizando-se discussões 

acerca da cultura, descolada da materialidade que a produziu. A diferença é que em 

determinados períodos o controle se deu por coesão e em outros por convencimento. 

Para exercer esse controle o Ministério publicava no diário oficial, anualmente, a 

relação de livros autorizados, acompanhada das indicações a eles relativas, feitas pela 

Comissão. Similar a esse processo temos hoje a publicação da lista das  obras analisadas 

pelo MEC nos Guias dos Livros Didáticos. 

Ao serem publicados os livros deveriam conter na capa os seguintes dizeres “ Livro 

de uso autorizado pelo Ministério da Educação (Registro número....) (Decreto 1006/38, 

Artigo 19). Hoje, os livros que fazem parte do PNLD contêm na capa o selo do Programa.  

Conforme Bomény apud Freitag (1998, P. 13) “essa comissão tinha muito mais a 

função de um controle político-ideológico que propriamente uma função didática”. 

Apesar de não haver consenso sobre a ação da Comissão, a mesma não foi extinta. 

Em 1947, o próprio ministro Clemente Mariani solicitou um parecer jurídico sobre a 

legalidade ou não da CNLD. Em 1945 a Comissão havia sido fortalecida por meio do 

Decreto 8460/45 que deliberava sobre três grandes blocos (Franco apud FREITAG, 1998, 

P. 13 E 14): 
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a) deliberações  relativas ao processo  de autorização para adoção e uso do 

livro didático; 

b) deliberações realtivas ao problema de atualização e substituição dos 

mesmos; 

c) deliberações que representem algumas precauções em relação à 

especulação comercial 

 

 

Segundo Höfling (2004, p. 4) por meio desse decreto centralizou-se na esfera 

federal o poder de legislar sobre o livro didático e o Estado passou a controlar o processo 

de adoção de livros em todos os estabelecimentos de ensino no território nacional. Mais 

tarde alguns estados criaram Comissões Estaduais. 

Em 1966 foi criada a COLTED que foi extinta em 1971 (HÖFLING, 2004, P.4). 

Em 6 de janeiro de 1967 foi firmado convênio entre MEC/USAID/SNEL (Ministério da 

Educação, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional e Sindicato 

Nacional de Editores de Livros)3 que tinha como objetivo disponibilizar cerca de cinco 

milhões de livros para os estudantes brasileiros no período de três anos. Essa distribuição 

foi gratuita (FREITAG, 1998, P.14). Segundo a autora “o que os funcionários e assessores 

do MEC descreviam como ajuda da USAID era denunciado por críticos da educação 

brasileira como um controle americano do mercado livreiro, especialmente do mercado do 

livro didático”. Esse controle garantia por sua vez o controle, também ideológico, de uma 

fatia substancial do processo educacional brasileiro. 

Em 1971, com a extinção da COLTED foi criado o PLID (Programa do Livro 

Didático) por meio do Decreto 68728 de 8 de junho de 1971 que abrangia diferentes níveis 

(PLIDEF do Ensino Fundamental; PLIDEM, do Ensino Médio; PLIDES, do Ensino 

Superior e PLIDESU, do Ensino Supletivo). 

A relação entre os grupos editoriais e o governo, na questão do livro didático, foi se 

diferenciando no decorrer das décadas. Segundo Freitas (2004, P.1) houve 

                                                 
3 Questões relativas aos Acordos MEC/USAID podem ser melhor entendidas na obra intitulada Ajuda Externa 

para a Educação Brasileira. Da USAID ao Banco Mundial da autora Francis M. G. Nogueira, na qual a 

mesma discute como a USAID passa “dos financiamentos em forma de doações e empréstimos suaves para 

normas mais rígidas e dispendiosas de investimentos” e como mais tarde os acordos bilaterais dão lugar a 

Acordos Multilaterais. 
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...primeiro o estabelecimento de condições para produção, importação e 

utilização do livro didático no Brasil, a partir de 1938 com o Decreto-Lei 

número 1006 que instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático. Em 1945, 

através do Decreto 8460 centralizou-se na esfera federal, o poder de legislar 

sobre o livro didático. Já em 1970, foi implantado o sistema de co-edição com 

as editoras nacionais, através da Portaria Ministerial número 35/70. Em 1976, 

cria-se um mercado seguro para as editoras em decorrência do Decreto 

77.107/76 através do qual o governo assumiu a compra de boa parte da 

tiragem para distribui-la às escolas e bibliotecas das Unidades Federadas. Na 

compreensão de Höfling, com o sistema de co-edição, de censor oficial dos 

livros didáticos usados nas escolas brasileiras, o Estado foi assumindo também 

o papel de financiador dos mesmos livros. A partir de 1985, por meio do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) o MEC passa a ser somente 

comprador e não mais co-editor dos livros didáticos através do Decreto-Lei 

91.542. 

 

Em 1976 a FENAME (Fundação Nacional do Material Didático), criada em 1968, 

assumiu a responsabilidade pelo PLID. Entre as atribuições da Fundação, destacava-se a 

definição de diretrizes para a produção de material escolar e didático, bem como assegurar 

a distribuição destes em todo o país (FREITAG, 1998, P.15). Segundo a autora o caráter 

assistencialista do Programa, só se explicitou em 1980. Em 1983 o PLID foi incorporado à 

FAE (Fundação de Assistência ao Estudante), instituída pela Lei 7091/83, mesmo ano em 

que foi extinta a FENAME. 

Nesse período, vários problemas existiam em relação ao Programa: “dificuldades de 

distribuição dos livros dentro dos prazos previstos, lobbies das empresas e editoras junto 

aos órgãos estatais responsáveis, o autoritarismo implícito na tomada de decisões por 

delegacias regionais e secretarias estaduais de educação na escolha do livro etc” (Oliveira 

apud FREITAG, 1998, P. 16) 

O Comitê de Consultoria para a Área Didático-Pedagógica, criado em 1984 já 

advertia o presidente da FAE sobre tais problemas. Esse comitê composto por cientistas e 

políticos de diversas áreas tinha entre outras a incumbência de 

(...) 
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IV _ propor a realização de estudos e pesquisas na área do livro didático e 

material instrucional, bem como avaliar a qualidade das propostas 

apresentadas para financiamento, pela FAE, e os seus resultados: (...) 

VI – propor medidas que contribuam para o aprimoramento da qualidade dos 

livros didáticos e materiais escolares etc.” (FREITAG, 1998, P. 17) 

 

Esse comitê, de fato, nunca teve o poder das comissões anteriores e foi desativado 

em 1985, quando foi criado o PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) para substituir o 

PLID. Quando foi criado, o PNLD estava a cargo da FAE (que substituiu a FENAME), 

criada em abril de 1983 (FREITAG, 1997, P.16) e esta sob a supervisão da Secretaria do 

Ensino de 1o. e 2o. Graus (SEPS) do MEC. Em 1996 foi extinta a FAE e o PNLD ficou a 

cargo do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia federal 

vinculada ao MEC, criada em 1968. 

O Programa foi instituído  a partir do Decreto 91542 de 19 de agosto de 1985 e 

passou a funcionar no ano letivo de 1986. O Programa se destinava, inicialmente aos alunos 

do 1o. Grau e dava fim aos livros descartáveis. Este Decreto trouxe uma modificação em 

relação ao reaproveitamento dos livros. No seu artigo 3o. ficou determinada a adoção de 

livros reutilizáveis e para isso ficou previsto um banco de livros didáticos que servissem 

para estimular a conservação dos mesmos. Segundo Kehrle (2004, p. 1), em 2004, foi 

articulada uma super campanha, nas emissoras de rádio e TV, protagonizada pelos atores 

Douglas e Darlan, conhecidos como Laranjinha e Acerola para incentivar os alunos a cuidar 

dos livros didáticos. Foram distribuídos nas escolas públicas de ensino fundamental, em 

secretarias estaduais e municipais, 400 mil cartazes com o mesmo objetivo. 

A Portaria 863 de 30 de outubro de 1985 estabeleceu procedimentos para a 

execução do Programa. Esses procedimentos referiam-se, principalmente, à necessidade da 

participação dos professores no processo de análise, seleção e indicação dos livros a serem 

adotados; a fixação de critérios para esse processo; a especificação das condições técnicas 

para garantir o uso do livro durante 3 anos; datas de entrega, etc... Na Portaria também se 

definiu que a FAE devia acompanhar, com a participação do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) o desenvolvimento do Programa e apresentar resultados à SEPS. 

Segundo Höfling (2004, P. 1) o Programa é “uma estratégia de apoio à política 

educacional implementada pelo Estado Brasileiro com a perspectiva de suprir uma 
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demanda que adquire caráter obrigatório com a Constituição de 1988: ‘O dever do Estado 

com a Educação será efetivado mediante a garantia de (...) VII – atendimento ao educando 

no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde’ (Artigo 208).” Essa garantia de fornecer 

material didático estava associada às metas de universalização do ensino fundamental. 

Em 1990 o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para Todos e 

recebeu como uma das tarefas construir o Plano Decenal de Educação para Todos. Em 

1993 o Plano foi definido. Nele se expressa, em relação ao livro didático algumas 

preocupações a partir da análise das condições de trabalho existentes nas escolas. 

 

O livro didático constituiu um dos principais insumos da instituição escolar. Os 

aspectos referentes à sua política, economia, gerência e pedagogia são 

indissociáveis das demais características da questão educacional brasileira. Embora 

existam no mercado editorial livros de inegável qualidade, o País ainda não 

conseguiu formular uma política consistente para o livro didático que enfatize o 

aspecto qualitativo. O princípio da livre escolha pelo professor esbarra em sua 

insuficiente habilitação para avaliar e selecionar. 

     A eficiência dos programas é comprometida pelo processo de aquisição, o que 

tem impedido que o livro esteja disponível na escola no início do ano. 

      Uma nova política do livro didático deve ser formulada a partir de padrões 

básicos de aprendizagem que devem ser alcançados na educação fundamental. 

Além dos aspectos físicos do livro, devem ser assegurados os aspectos referentes à 

qualidade do seu conteúdo (fundamentação psicopedagógica, atualidade da 

informação em face do avanço do conhecimento na área, adequação ao 

destinatário, elementos ideológicos implícitos e explícitos). (BRASIL,1993, P. 23) 

 

Para superar as dificuldades apontadas houve, no Plano, uma definição no sentido 

de intensificar algumas ações governamentais em curso.Uma dessas ações se referia ao 

PNLD. 

Nesse sentido cabe destacar, ao lado dos programas sistemáticos da Fundação de 

Assistência ao Estudante – Programa Nacional do Livro Didático e Programa 

Nacional Salas de Leitura – a implantação pela Secretaria de Educação 

Fundamental, com a cooperação do Governo Francês, do Projeto Pró-Leitura na 

Formação dos Professores para a Educação Fundamental, que objetiva elevar a 
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qualidade da formação profissional dos docentes, mediante a estreita integração 

entre a sua formação teórica e prática. (BRASIL, 1993, p. 53) 

 

Havia no Plano a preocupação de se promover gradativamente a descentralização de 

todos os programas de assistência ao estudante. 

 

Buscando integrar seus esforços aos de Estados e Municípios, no objetivo de 

universalização da educação, o MEC, através da Fundação de Apoio ao Estaudante 

(FAE), vem descentralizando seus programas de assistência ao estudante, 

especialmente os relativos à merenda e ao livro didático. (BRASIL, 1993, p.55) 

 

Hoje, apenas o estado de São Paulo tem o PNLD de forma descentralizada. Quando 

consultamos o FNDE para compreender o porquê disso recebemos a seguinte explicação do 

coordenador geral dos Programas do Livro, Alexandre Serwy: 

: 

Ocorre que isto não é interessante para a maioria dos estados  exceto São Paulo, 

haja vista a devolução pelo estado de Minas Gerais em 2001. Quando o estado opta 

pela descentralização, como é o caso de São Paulo, ele recebe o valor que temos no 

orçamento dividido pela quantidade dos alunos do Estado. Esta conta é o grande 

problema da descentralização, pois os valores repassados não são suficientes para o 

estado adquirir os livros pata todos os alunos. São Paulo consegue este feito por 

várias razões, como ter  a maior quantidade de alunos do Brasil  (maior quantidade 

de livros maior poder de negociação), por estar perto do centro de produção de 

livros (não tendo gastos importantes com transporte, diferentemente de um estado 

como o Amazonas, por exemplo) entre outros ganhos de processo (escolha toda 

informatizada, computadores em todas as escolas, estabilidade de nível didático-

pedagógica entre as escolas,etc...). 

 

O próprio coordenador reconhece que há especificidades que diferenciam a 

realidade de um estado brasileiro para outro e que a verba repassada é insuficiente para que 

a descentralização ocorra. Isto não confirma a crescente descentralização que o governo 

diz querer consolidar. Há então mais fatores que contribuem para se manter a centralização 

e, conseqüentemente, o controle. Assim, o que se anunciava no Plano Decenal de Educação 

para Todos virou letra morta. 
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No Plano  Decenal de Educação para Todos se explicitava também que a livre 

escolha do professor esbarrava na sua insuficiente habilitação para avaliar e selecionar os 

livros. Pautado nesta justificativa o MEC, a partir de 1995, passou a promover discussões 

para construir parâmetros para realizar formalmente a avaliação dos livros, ação essa que já 

havia se consolidado em épocas anteriores. Em junho de 1995 foi realizada uma mesa 

redonda intitulada “Como Melhorar a Escolha do Livro Didático” e no mesmo ano o 

Seminário “Livro Didático: Conteúdos e Processos de Avaliação”. Tais eventos tinham por 

objetivo estabelecer estratégias e critérios  para a análise dos livros. 

Em 1995 e 1996 o Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária), organização não governamental, criada em 1987, coordenou a primeira 

análise e avaliação dos livros do PNLD. O Cenpec participou do processo até 2002. 

Após 1995, para se realizar a avaliação foram formadas  equipes de especialistas de 

diversas áreas do conhecimento que elaboraram pareceres que foram transformados em 

resenhas que fizeram depois parte dos Guias de Livros Didáticos, publicados pelo governo. 

Foi a partir da Avaliação para o PNLD/97 que foi publicado o primeiro dos vários guias 

produzidos. Antes a escolha era feita “a partir apenas de uma listagem que o MEC enviava 

às escolas com o nome e o código dos livros inscritos no PNLD” (MEC, 2000, p.8) Para o 

Guia do PNLD/97 (1a. a 4a. série) foram analisados 466 obras que foram classificadas em 

recomendadas, recomendadas com ressalvas, não recomendadas e excluídas. Para o 

PNLD/98 (1a. a 4a. série) foram analisados 403 títulos. Nesta avaliação foi incluída a 

categoria “recomendados com distinção” (MEC,2000, P.11).  

No PNLD/98 foram incluídas as cartilhas para análise. A partir de 1999 também 

passaram a ser avaliados livros de 5a. a 8a. séries (houve análise de 438 títulos no PNLD 

1999) (HISTÓRICO, 2004, p. 1). A edição do Guia 2000/2001 (1a.a 4a. série), inçluiu a 

análise de dicionários. 

No Guia de Livros Didáticos (PNLD 2000/2001) de 1a. a 4a. séries, os livros foram 

classificados em Recomendados com Distinção (★★★ – 3 estrelas); Recomendados (★★ – 

2 estrelas) e Recomendados com ressalvas (★- 1 estrela). Para serem assim classificados 

foram estabelecidos critérios eliminatórios (conceitos e informações básicas incorretos, 
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incorreção e inadequação metodológicas, prejuízo à construção da cidadania) e critérios 

classificatórios (aspectos gráfico-editoriais) (MEC, 2000, pp 21 a 23). 

Em 2002, por meio da Portaria 2922 foi criado o PNLEM (Programa Nacional do 

Livro Didático do Ensino Médio), apenas para as disciplinas de Português e Matemática. 

Em contato com professores de escolas de ensino médio, em fevereiro de 2005, pudemos 

constatar que os mesmos não tinham conhecimento algum desse programa, apesar de terem 

se passado três anos da portaria que o criou. 

Em 2003, por meio da Resolução número 24 de 11 de julho (publicada em Diário 

Oficial de 12/08/03), estabeleceu-se critérios para o processo de editoração e impressão de 

livros em Braille4. A produção desses livros foi possível por causa da parceria entre o 

FNDE, a Secretaria de Educação Especial (SEESP), a Fundação Dorina Nowill e o Instituto 

Benjamin Constant (IBC). A intenção era que em 2004 fossem atendidos 3802 alunos com 

necessidades especiais visuais (MARIZ, 2004, p. 1). 

A partir de 2002 as análises dos livros passaram a ser feitas em parcerias com 

universidades públicas. Em novembro de 2002 foi realizado o Seminário “Política do Livro 

Didático: Desafios de qualidade” para se avaliar o PNLD de 1995 a 2002. Neste Seminário 

houve conflito entre os representantes do FNDE e da CBL (Câmara Brasileira do Livro). 

Enquanto o representante do FNDE mencionava o bom negócio que o governo fazia na 

aquisição de livros, Felipe Lindoso, Diretor de Relações Interinstitucionais da CBL 

afirmava que  “ o MEC coloca como preço do livro que compra somente o que paga 

diretamente às editoras, esquecendo-se de computar todos os gastos de transporte, 

gerenciamento, salários e despesas gerais da imensa estrutura do FNDE  (LIVROS, 2004, 

p. 1). A crítica de Felipe Lindoso foi feita porque o governo anunciava que o custo do livro 

era de apenas R$ 4,00. 

Para o PNLD 2004 foram feitos guias para a escolha de livros de 1a. a 4a. séries. 

Foram publicados quatro volumes (Língua Portuguesa e Alfabetização; Matemática e 

Ciências; Geografia e História; e Dicionários). Nesse PNLD a avaliação do livro didático 

                                                 
4 O alfabeto Braille foi inventado em 1837 pelo educador inglês Louis Braille, que perdeu a visão aos três 

anos de idade. O código por ele inventado tinha 63 matrizes que representavam letras, números, sinais de 

pontuação e acentuação e algumas sílabas e contrações mais usadas em idiomas ocidentais. Em 1965 foi feita 

uma adaptação anglo-saxônica que incluiu os símbolos utilizados na matemática e disciplinas técnicas, 

possibilitando o acesso aos estudos científicos. Hoje, existe também um sistema de notação musical em 

Braille (MARIZ, 2004, p. 2) 
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passou a ser por coleção (quatro séries) e não por  série. A exceção foram os livros de 

alfabetização e as obras de destinação regional que continuaram sendo avaliados 

individualmente. Outra inovação foi que os livros excluídos no PNLD, para serem inscritos 

novamente no Programa, necessitavam apresentar uma revisão comprovada dos problemas 

apontados. As obras foram classificadas em “Recomendadas com Distinção”, 

“Recomendadas” e “Recomendadas com ressalvas”, porém, não receberam mais estrelas 

porque o MEC considerou que elas se transformaram num indicador para a escolha, mais 

significativo do que a própria leitura e análise das resenhas. Foram mantidos os mesmos 

critérios do guia do PNLD/2000-2001. Muitos pareceristas participaram da análise dos 

livros apresentados no guia do PNLD/2004: para matemática e ciências foram 22; para 

geografia e história foram 18; para língua portuguesa e alfabetização foram 44 e para a 

análise dos dicionários foram 14 (MEC, 2003). 

Para o PNLD/2005 foram feitos guias para a escolha dos livros de 5a. a  8a. séries. 

Foram publicados cinco volumes  (ciências, história, matemática, língua portuguesa e 

geografia), com resenhas de 368 livros. As obras foram classificadas apenas em aprovada e 

não aprovadas. A avaliação, a partir de então, não culminava mais com a emissão de 

“julgamentos”, como anteriormente (MEC, 2004). Os guias para o PNLD/2005 foi 

distribuído para 46.700 escolas públicas, foram publicados 64.000 exemplares (GUIA, 

2004, p. 1) 

Apesar dos contatos com o FNDE para verificar os custos para produção dos Guias,  

foram repassadas apenas informações referentes a 2004 e 2005, conforme tabela a seguir. 

 

ANO DO PNLD VALOR DE 

AQUISIÇÃO 

VALOR DE 

DISTRIBUIÇÃO 

TOTAL 

2004 R$ 1.903.636.68 R$ 553.778,68 R$ 2.457.415,36 

2005  R$    667.497,65 R$ 302.482,34 R$ 969.979,99 

Fonte: Maruno,Edson – FNDE. 

 

Na apresentação dos custos não fica claro se os valores contemplam os gastos pagos 

aos pareceristas e consultores que fizeram as análises dos livros.  
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A ação do governo em construir os guias para orientar os professore na escolha dos 

livros tem sido inócua, gerando gastos irracionais. Ao entrevistarmos o coordenador da 

equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e alguns coordenadores das 

escolas municipais de Cascavel, pudemos constatar que o guia, pelo menos nesse 

município, não serviu de parâmetro para a escolha dos livros. O coordenador da equipe 

pedagógica da Secretaria afirmou que não houve em nenhum momento instruções sobre a 

utilização do guia do MEC e que a referência para a tomada de decisão a respeito dos livros 

foram os próprios livros enviados pelas editoras.  O mesmo aconteceu com escolas 

estaduais desse município. Isso pode ser comprovado por meio de entrevistas com 

professores que nelas atuam que afirmam nem ter tido contato com os guias de 5a. a 8a. 

séries.  

Há, no processo de escolha dos livros didáticos, uma falsa participação dos 

professores. Vários fatores limitam o processo: não houve tempo suficiente para a análise 

das obras; o contato com os livros foi superficial e aligeirado; havia a exigência de que se 

adotasse a mesma coleção para o bloco de séries (iniciais ou finais); as escolas receberam 

diferentes livros para a análise; as editoras disponibilizaram apenas o que a elas 

interessavam. O MEC articulou na mídia uma campanha publicitária enganosa que 

convencia a população que o professor tinha autonomia plena para escolher o livro didático. 

Apesar das indicações, no município de Cascavel, a escolha foi unificada para todas 

as escolas da rede municipal. Tal unificação foi justificada pelo número de transferidos das 

mesmas. Porém, quando verificamos as estatísticas pudemos constatar que isso representa 

algo em torno de 8% apenas. O representante da Secretaria afirmou que essa decisão veio 

das escolas e alguns representantes das escolas afirmavam que houve indução para que isso 

acontecesse, outros dizem que a Secretaria não interferiu. Além do mais, depois de feita a 

escolha, nem todos receberam a primeira opção feita. O Núcleo Regional de Educação, do 

mesmo município, também tentou induzir os professores a unificar a escolha, por 

disciplina, para o núcleo todo. Nesse caso, a unificação não aconteceu porque os 

professores se posicionaram contrários e não aceitaram.  

Houve também problemas com o número de livros enviados, uma vez que a 

distribuição é baseada no Censo Escolar do ano anterior. Em Cascavel, por exemplo, para a 

primeira série, em 2004, houve a falta de mais de 600 livros para algumas disciplinas. 
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As últimas distribuições de livros para alunos de 1a. a 4a. série ocorreu pelo PNLD 

em 1998, 2001 e 2004; para alunos de 5a. a 8a. série em 1999, 2002 e novamente em 2005. 

Para o Ensino Médio, até 2004 não houve distribuição dos mesmos. 

Em 9 de janeiro de 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação por meio da 

Lei 10.172 na qual se estabeleceu como objetivo/meta do ensino fundamental, entre outros 

(VALENTE, 2001, P. 74 e 75): 

Meta 11 – 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 do mulher, do negro e do índio; 

Meta 12 – 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; 

Meta 13 – Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos 

das quatro séries finais do ensino fundamental, co  prioridade para as regiões nas 

quais o acesso dos alunos ao material escrito seja particularmente deficiente; 

Meta 14 – Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de referência e 

livros didático-pedagógicos de apoio ao professor as escolas do ensino 

fundamental. 

Entre as metas/objetivos para o ensino médio previstas no Plano não se explicitou 

uma específica para o livro didático. Apesar disso, em 2004, houve encaminhamentos para 

que em 2005 os alunos do Ensino Médio fossem atendidos com livros didático das 

disciplinas de Português e Matemática. 

Hoje, além da questão ideológica, outro fator relevante da política nacional para o 

Livro Didático é a questão econômica que tem atraído o interesse de grandes grupos 

editoriais. Segundo Höfling (2004, p. 169) “a distribuição de cerca de 85 milhões de livros 

didáticos, em 1997, coloca o PNLD entre os maiores do mundo”.  

Em 1990 produzíamos 1,6 livros per capita e em 1998 passamos a produzir 2,4 

livros. Desses 1,6 são livros didáticos, ou seja, o livro didático, que é praticamente 

obrigatório e distribuído gratuitamente pelo governo federal, constitui a imensa maioria dos 

livros consumidos em nosso país (PANORAMA, 2004, p. 1). 

No PNLD, após 1997 houve um aumento significativo no número de livros 

adquiridos que pode ser conferido no quadro a seguir. 
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Abrangência de Atendimento e Recursos Aplicados – Centralizado e 

Descentralizado 

ANO TOTAL DE 

LIVROS 

 RECURSOS  DISCIPLINAS CUSTO 

 ADQUIRIDOS   MÉDIO 

 

PNLD/1995 

 

56.973.686 

 

R$ 125.655.576,00 

 Língua Portuguesa, Matemática (1ª e 4ª séries); 

Estudos Sociais e Ciências (2ª a 4ª série) 

 

R$ 2,21 

 

PNLD/1996 

 

80.267.799 

 

R$ 196.408.626,00 

Língua Portuguesa e Matemática (1ª e 4ª série); 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências (5ª a 

8ª série) 

 

R$ 2,45 

 

PNLD/1997 

 

84.732.227 

  

R$ 223.251.105,00 

Cartilha, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (1ª série); Estudos 

Sociais e Ciências (2ª a 4ª série); História e 

Geografia (5ª a 8ª série) 

 

R$ 2,63 

 

PNLD/1998 

 

84.254.768 

 

R$ 253.871.511,00 

Cartilha, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (1ª a 4ª série) 

 

R$ 3,01 

 

PNLD/1999 

 

109.159.542 

  

R$ 373.008.768,00 

Cartilha, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (1ª a 4ª série); 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia (5ª a 8ª série) 

 

R$ 3,42 

 

 

 

PNLD/2000 

 

 

 

72.616.050 

 

 

 

R$ 249.053.552,00 

Cartilha, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (1ª série – todos os 

alunos); Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (2ª a 4ª série – 

complementação de matrículas); Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia (5ª a 8ª série – complementação de 

matrículas) 

 

 

 

R$ 3,43 

 

 

PNLD/2001 

 

 

130.283.354 

 

 

R$ 474.334.699,00 

Dicionários, Cartilha, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais (1ª a 4ª 

série – todos os alunos); Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia (5ª a 

8ª série – complementação de matrículas) 

 

 

R$ 3,64 

 

 

 

PNLD/2002 

 

 

 

120.695.592 

 

 

 

R$ 539.040.870,00 

Dicionários (1ª e 6ª série – todos os alunos); 

Cartilha, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (1ª série – todos os 

alunos); Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais (2ª a 4ª série – 

complementação de matrículas); Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia (5ª a 8ª série – todos os alunos) 

 

 

 

R$ 4,47 

 

 

 

PNLD/2003 

 

 

 

57.024.873 

  

 

 

R$ 266.128.366,00 

Dicionário, Cartilha, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais (1ª série 

– todos os alunos); Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais (2ª a 4ª 

série – complementação de matrículas); Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia (5ª a 8ª série – todos os alunos) 

 

 

 

R$ 4,67 

 

 

 

PNLD/2004 

 

 

 

119.287.883 

 

 

 

R$ 571.839.852,00 

Dicionário, Cartilha, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais (1ª série 

– todos os alunos); Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia (2ª a 

 

 

 

R$ 4,79 
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4ª série – todos os alunos); Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia (5ª a 

8ª série – complementação de matrículas) 

Fonte: FNDE, 2004 (excluindo a última coluna, que foi construída por nós a partir dos 

dados das 2a. e 3a. colunas). 

 

 Os valores gastos no PNLD 2005, por exemplo, foram divididos entre 

poucas editoras5, como podemos constatar no quadro a seguir. O quadro não explicita a real 

fatia recebida pelos grupos. Algumas editoras citadas fazem parte do mesmo grupo 

editorial. É o caso das Editoras Ática e Scipione que fazem parte do Grupo Abril. Assim 

sendo, podemos dizer que o Grupo Abril abocanha 31,20% dos recursos destinados ao 

Programa em 2005. Outro exemplo é a FTD e o Quinteto Editorial. Este último pertence à 

FTD, portanto podemos afirmar que a FTD abocanhou 18,61% dos recursos. Os grupos 

editoriais também foram favorecidos pelo governo quando esse estipulou que se um livro 

fosse escolhido para a 5a. série, numa disciplina, para a 6a., 7a e 8a. séries os professores 

deveriam adotar a mesma coleção, portanto o pacote da mesma editora. 

 

                                                 
5 No PLIDEF (1977 a 1984) estiveram  envolvidas nas aquisições dos livros as editoras: Brasil, FTD, Bloch 

(exceto em 1977), Ática, IBEP, Abril, Caminho Suave (exceto em 1977), Scipione, Primor, Ao Livro 

Técnico, Lemi, Vegília, Nacional (exceto de 1979 a 1982), e outras (que somavam entre elas de 6 a 15%). No 

PNLD (1985 a 1991) estiveram envolvidas as editoras: Ática, Brasil (exceto em 1989), IBEP, FTD, Nacional 

(exceto em 1989), Saraiva, Scipione (exceto em 1985) e outras (que somavam entre elas de 15 a 33%). No 

PNLD/1994 estiveram envolvidas apenas as editoras FTD, Scipione, Ática, Saraiva, Brasil e Nacional e no 

PNLD/1998, FTD, Scipione, Nacional, Ática, Formato, Brasil (HÖFLING, 2004, p. 6 a 8). 
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RESULTADO FINAL – PNLD E PNLEM 2005 

Fonte:  ?????   (exceto a coluna do custo médio que foi calculada por nós, a partir dos dados apresentados nas 

outras colunas). 

 

 

Ideologia nos livros didáticos 

 

O governo tem incluído nos seus editais de convocação para inscrição no 

processo de seleção dos livros didáticos, algumas exigências, em relação às obras didáticas, 

no sentido de que elas não venham a (EDITAL DO PNLD/2004  - 1A. a 4a. séries) : 

a) veicular preconceitos de origem, cor, condição econômico-social, 

etnia, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação; 

b) fazer doutrinação religiosa, desrespeitando o caráter leigo do ensino 

público; 

c) utilizar material escolar como veículo de publicidade e difusão de 

marcas, produtos e serviços comerciais. 

Apesar dessas exigências, os livros didáticos, utilizados nas escolas, estão 

repletos de exemplos que descumprem tais exigências. Apesar dessa constatação, em 

nenhum  momento pudemos perceber a punição das editoras ou a retirada desses livros das 

EDITORA  
TIRAGEM VALOR 

CUSTO 

MÉDIO % 

TOTAL TOTAL  POR LIVRO 

BASE EDITORA E GERENCIAMENTO 

PEDAGÓGICO LTDA 
304.547 R$ 2.250.437,24 R$ 7,39 0,49 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL 79.243 R$ 799.872,11 R$ 10,09 0,17 

EDITORA ATICA LTDA 19.850.715 R$ 100.628.671,41 R$ 5,07 21,72 

EDITORA DIMENSAO LTDA 327.953 R$ 1.808.233,72 R$ 5,51 0,39 

EDITORA DO BRASIL S/A 5.797.178 R$ 28.703.625,63 R$ 4,95 6,2 

EDITORA FTD S/A 15.001.695 R$ 81.922.903,53 R$ 5,46 17,68 

EDITORA MODERNA LTDA 8.700.094 R$ 37.915.030,67 R$ 4,36 8,18 

EDITORA NOVA DIDATICA LTDA 8.454.548 R$ 44.680.970,63 R$ 5,28 9,65 

EDITORA NOVA GERAÇÃO LTDA 4.264.934 R$ 24.229.404,15 R$ 5,68 5,23 

EDITORA SARAIVA LTDA 13.823.073 R$ 61.522.040,19 R$ 4,45 13,28 

EDITORA SCIPIONE LTDA 9.034.592 R$ 43.906.720,71 R$ 4,86 9,48 

IBEP INSTITUTO BRASILEIRO DE 

EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA. 
5.617.660 R$ 25.935.359,75 R$ 4,62 5,6 

QUINTETO EDITORIAL LTDA 1.886.881 R$ 8.938.745,45 R$ 4,74 1,93 

TOTAL 93.143.113 R$ 463.242.015,19 R$ 4,97 100 
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escolas. Parece não existir fiscalização por parte do MEC sobre essas questões. Podemos 

afirmar que há, então, uma cumplicidade entre o MEC e os grupos editoriais na ação de 

disseminar preconceitos, divulgar valores culturais hegemônicos, promover grandes 

empresas e artistas, etc... 

Não há neutralidade no conteúdo apresentado nos livros didáticos e é difícil 

definir a origem da intencionalidade de cada conteúdo. Os livros didáticos, de todas as 

disciplinas têm implícitas/explícitas essas questões. Equivocadamente, pensamos que, 

algumas áreas, como a Matemática, por exemplo, estão isentas de serem veículos de 

preconceitos, valores culturais hegemônicos e propagandas que estimulam o consumismo. 

Todos os livros didáticos, uns mais, outros menos, cumprem esse papel. 

Queremos aqui, exemplificar algumas questões, entre tantas, que podem ser 

observadas nos livros didáticos. Nossos livros têm servido para promover produtos de 

grandes empresas, estimulando os alunos ao consumismo das marcas produzidas por elas. 

Exemplos disso encontramos facilmente. Vejam esses. 
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A obra que apresenta essas propagandas, apesar de não cumprir as 

exigências do edital do MEC, aparece no guia 2005 (volume 3) como aprovada e na análise 

não se aponta para a questão de ter servido como veículo de propaganda de grandes 

empresas. 

Há. Obras, nas quais, apesar de se trabalhar com produtos industrializados, 

por exemplo, houve a preocupação de se omitir o nome das marcas. Veja o exemplo a 

seguir. Apesar disso, nesse mesmo livro encontramos, na p. 135, propaganda de uma 

grande empresa de tinta. 
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O estrangeirismo, ou seja, a introdução de valores culturais dos países 

centrais, sutilmente são colocados nos textos dos livros. Sabemos bem que a dominação de 

uns sobre outros, especialmente, dos países centrais sobre os periféricos6 acontece por 

indução e sedução, por meio de vários instrumentos, principalmente, os culturais. Há assim, 

um processo de negação da identidade cultural que caracteriza cada país e cada sujeito que 

ali vive. Esse processo de negação contribui, significativamente, para tornar o sujeito 

suscetível e aberto para assimilar os valores hegemônicos e, na seqüência, consumir o que 

se produz para disseminá-los. Observem o exemplo. 

 

 

Em outros momentos, mas raríssimos, podemos encontrar a crítica ao 

estrangeirismo. Os fragmentos de crítica são em tão pequeno número que não ganham 

relevância no contexto de dominação cultural ou ficam como ironias humorísticas dos 

autores. Vejam. 

                                                 
6 Vamos considerar países centrais como países desenvolvidos, especialmente os que compõem o G7 

(Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Inglaterra e  Japão) e como países periféricos, os parcial 

ou totalmente dependentes dos centrais. 
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Às vezes os livros didáticos também servem para promover pessoas públicas 

“ricas”, relacionando-as com campanhas humanizantes. Parece-nos que, ao relacionarem 

essas pessoas à idéia de responsabilidade social, relativizam o contexto maior de 

exploração e de caráter classista no qual estão inseridas. 
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Os livros apresentam, muitas vezes, questões irrelevantes, ocupando horas de 

trabalho dos estudantes com conteúdos que representam a própria negação da 

democratização do saber elaborado.  Segundo Saviani a “expressão elaborada da 

consciência de classe passa pela questão do domínio do saber” (1997, p. 92). Se negamos o 

acesso a esse saber, não consolidamos instrumentos para a construção da consciência de 

classe. Exemplo disso é o livro “Tecendo textos” (de Tânia A. Oliveira, R. Bertolin e A. S. 

Silva), de 7a. série, no qual os autores reservaram 34 páginas para discutir alienígenas. Nos 

textos propostos, até foram incluídas algumas informações de caráter científico, mas em 

outras propõem exercícios, para discutir, por exemplo, se o aluno já foi seqüestrado por 

alienígenas,  chegando ao cúmulo de insinuar que sangramento no nariz, paralisia durante o 

sono, lapso temporal, fobia sem explicação,etc... possam ser indícios disso.7 Ou os autores 

são alienados ou têm a intenção de alienar outros com tais discussões. 

Em outra obra, os mesmos autores (livro da 8a. série da mesma coleção) até 

propõem uma temática social relevante “O problema do desemprego” e reservam 18 

páginas para fazê-lo. Porém, a maioria das discussões propostas enfatizam que a causa do 

desemprego ou  é resultado de políticas governamentais que não proporcionam educação 

profissionalizante,ou do próprio sujeito que não busca qualificação ou dos pais que não 

preparam os filhos para o trabalho. O texto até sugere que há uma reorganização do 

trabalho, mas não explicitam as raízes dessa reorganização, ou seja, a busca desenfreada 

pelo lucro nem que seja por meio de um processo crescente de exploração humana. 

Curiosamente, apesar da coleção ter sido analisada pelo MEC (Guia 2005 – Língua 

Portuguesa – 5a. a 8a. séries), nada disso foi apontado. Os gastos com a publicação dos 

Guias foi imensa e neles encontramos alguns pareceres genéricos e inócuos, como no caso 

dessa coleção.  Há apenas a seguinte constatação, em relação às temáticas (pp.244 e 245): 

 

Ilustram esse trabalho os temas da identidade abordada no seu aspecto individual, 

familiar, social e escolar; do consumo desenvolvido na perspectiva do desejo de 

consumir, nas estratégias de persuasão dos anunciantes, na consciência de consumo de 

bens naturais e alimentares; ou ainda na discussão da realidade brasileira, como o 

problema de moradia, do desemprego e do desenvolvimento do país. 

 

                                                 
7 Concordamos que possa existir vida em outros planetas, mas a questão deve ser tratada com rigor científico. 
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Outro exemplo de questão irrelevante é a inserção, em livros de matemática, de 

situações-problema que não explicitam conflitos sociais relevantes. Vejam. 

 

 

 

Perceba-se que os exemplos aparecem em livros de 7a. e 8a. séries. Estaríamos nós, 

subestimando a capacidade dos nossos adolescentes, ou de fato, estamos contribuindo para 

aliená-los cada vez mais e torná-los assim, ainda mais suscetíveis à exploração capitalista? 

Qual é, de fato, o papel possível da cada educador? Segundo SAPELLI (2004, pp ???) 

 

 há uma alienação dos profissionais da educação em relação ao seu próprio objeto de 

trabalho. Alienação esta produzida pelas condições objetivas de trabalho de tais 

profissionais. Uma destas condições é a negação do aprofundamento teórico-

metodológico continuado. Não que considere todos os profissionais da Educação 

alienados. Alguns o são e são inocentes úteis. Outros são executores conscientes, ou para 

a cumplicidade ou para a ruptura. 

 

Ainda como exemplo da inserção de conteúdos irrelevantes e até inadequados, nesse 

caso, temos o quadro, a seguir, incluído num livro de 2a. série. 

 

 



 26 

 

 

 

 

Os livros também têm sido disseminadores de preconceitos. O exemplo mais 

gritante foi o apresentado a seguir, no qual, explicitamente o autor induz a criança a 

relacionar o negro com a idéia de monstro. No mesmo espaço o autor promove propaganda 
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de um filme infantil “Gasparzinho, o Fantasminha Camarada”. Curiosamente o livro 

continua circulando pelas escolas. 

 

 



 28 

 

 

 

Apesar de estarem explícitos na obra “conteúdos irrelevantes” (como a tabela 

apresentada anteriormente, intitulada “Comparativo de raças caninas”) e “preconceitos”, e o 

MEC ter contratado 44 pareceristas para analisar as obras de Língua Portuguesa e 

Alfabetização, a obra foi recomendada com os seguintes comentários, entre outros: 

 



 29 

A coleção se destaca, sobretudo, por apresentar um conjunto de bons textos (...) que 

tendem a proporcionar um bom trabalho em sala de aula e contribuir para a formação 

de um leitor competente (MEC, 2004, p. 197) 

O porjeto gráfico e visual destaca-se pela qualidade das ilustrações, muito 

expressivas e adequadas aos temas dos textos, contribuindo para a  ampliação dos 

sentidos dos alunos (Idem, 198). 

 

Em nenhuma parte da análise da obra, os pareceristas discutem as questões 

apontadas no livro.  

Diante dessas análises poderíamos chegar à seguinte questão: se tudo isso está 

colocado nos livros produzidos pelas editoras, não seria hora de os profissionais da 

educação assumirem a função de elaborar seus materiais de trabalho? Se considerarmos que 

o processo de formação dos profissionais da educação, em geral, prepara-os para o projeto 

de escola capitalista e que esses sujeitos históricos estão marcados pelas características de 

nosso tempo, quase certeza que, mesmo que os materiais sejam produzidos por esses 

profissionais, trariam conteúdos idênticos aos que temos hoje. Algumas experiências têm 

sido feitas, algumas comprovam isso e outras, com muitos limites, já avançam na direção 

da ruptura com a disseminação dos preconceitos, com a estimulação para o consumismo, 

etc... Para reverter esse quadro precisaríamos interferir na formação dos profissionais da 

educação bem como na sua formação como sujeitos históricos. Parece assim, um círculo 

vicioso, mas a ruptura de tal processo é possível e necessária. 

 

 

FALTA AINDA AQUILO QUE NÃO APRESENTAM; ÀS VEZES ATÉ  CRÍTICOS 

MAS FRAGMENTOS; NEGROS E OBESOS SIM MAS ALEIJADOS, 

DESFIGURADOS NÃ (DEPOIMENTO DA SIRLEI) 

 

Considerações finais 

 

Após pesquisarmos sobre a política nacional do livro didático, podemos 

afirmar, com certeza que, em momento algum há descaso pela mesma. Pelo contrário, 

muitos são os interesses que estão envolvidos, sejam eles econômicos, ideológicos, 
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pedagógicos, etc... Porém, os aspectos econômicos e ideológicos sempre tiveram maior 

relevância. 

Se num determinado momento, as questões ideológicas se sobrepuseram às 

econômicas, hoje, essas duas questões se igualam. Há tanto preocupação no controle 

ideológico, que pode ser exercido pelos conteúdos dos livros didáticos, como o interesse 

pelos lucros que o Programa pode proporcionar aos grandes grupos editoriais. 

O livro didático, em geral, não tem sido instrumento para a formação de 

sujeitos críticos, capazes de construir uma visão de totalidade acerca do contexto social. 

Pelo contrário, tem representado a própria negação do acesso ao saber elaborado, assim 

cumpre o papel de instrumento que contribui para a manutenção do status quo  capitalista. 

Podemos ter quase atingido o objetivo de universalizar o acesso à escola, porém ainda não 

atingimos o grau seguinte, a universalização do saber elaborado. 

Controlar o conteúdo do livro didático tem representado controlar o próprio 

currículo. 

Alterarmos o processo de controle centralizado só se tornará possível a partir 

do momento em que os profissionais da educação estiverem preparados para discutir e 

avaliar os conteúdos dos livros didáticos e instrumentalizados para construir novos 

conteúdos para os mesmos, numa perspectiva de romper com a ideologia do fim da 

história, do pensamento único, que tem dado sustentação ao modelo capitalista de 

sociedade e de escola. Além disso o professor deve estar preparado para lidar com as 

múltiplas fontes de informação, de forma crítica, para que assim o livro didático passe a ser 

apenas mais uma referência e deixe de ser o “diretor” da ação do professor. 

Não há mágica para que isto aconteça. Modificar os processos de formação 

dos profissionais da educação pode representar um elemento importante para que essas 

mudanças ocorram, mas isso não é suficiente. Faz-se necessário que o professor tenha 

condições mais dignas de trabalho que lhe permitam ter tempo para ser um pesquisador 

reflexivo crítico que o leve a analisar múltiplas fontes, construindo um conhecimento 

amplo e profundo. Isso lhe possibilitará superar o currículo restrito e superficial que vem 

sendo  construído na escola e que se expressa hoje também no livro didático. Após isso, far-

se-á necessário que o aluno também tenha acesso às múltiplas fontes analisadas e 

selecionadas pelo professor. 
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