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História do lenhador.

É dito que um vigoroso lenhador num dia conseguiu 
derrubar 70 árvores, ao passo que o máximo que 

haviam derrubado eram 72 árvores. No dia seguinte, 
querendo entrar para a história, acordou um pouco 
mais cedo, trabalhou duro, mas cortou apenas 68 

árvores. No dia imediato, acordou ainda mais cedo, 
esforçou-se ainda mais, almoçou correndo e cortou 
apenas 60 árvores. Assim, desgostoso e desolado, 

sentou-se à beira do refeitório. Um velho lenhador, já 
sem vigor físico, mas experiente, ficou com pena do 

jovem e chegando ao seu lado, perguntou: 

- Meu filho, quanto tempo você separou para afiar o 
machado?

http://pensamentoeatitude.blogspot.com/2007/10/histria-do-lenhador.html


COMO ANDAM 

NOSSAS CERTEZAS 

EM RELAÇÃO AO 

NOSSO 

TRABALHO?



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1963

(Após 27 óleos e mais de 150 desenhos)



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1960



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1960



Almoço na relva
Edouard Manet, 1866



QUE OBJETIVOS 
PRETENDEMOS ALCANÇAR 

COM NOSSO TRABALHO 
NA ESCOLA? 

NÃO EXISTE NEUTRALIDADE 
AO DEFINIRMOS O 

CURRÍCULO ESCOLAR.



Seriam esses nossos OBJETIVOS?

1. (Apropriar-se de) e socializar conhecimentos 
amplos e profundos sobre o contexto social;

2. Desenvolver capacidades humanas superiores 
(abstração, memória reflexiva, atenção 
intencional, raciocínio lógico, imaginação, 
capacidade de indignar-se e sensibilizar-se 
diante da barbárie humana....) num processo 
de formação omnilateral

3. Compreender dialeticamente a realidade

4. Comprometer-se com a realidade enquanto 
sujeito de pensamento e ação, posicionando-
se (???) diante da sociedade de classes.



Às vezes o novo só esconde o velho... 



O MEC diz

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. 

O que o Banco Mundial diz

É preciso  valorizar investimentos na aquisição de livros didáticos  
principalmente porque 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-instrutivo); e trata-se de um insumo de baixo 
custo e alta incidência sobre a qualidade da educação e o 
rendimento escolar.

Assim 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. 



ALGUNS DADOS HISTÓRICOS

• As primeiras cartilhas foram feitas por imigrantes na sua língua 
materna

• 1929 – criação do Instituto Nacional do Livro

• Decreto 1006 de 30/12/1938 

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

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; 

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

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva 
combate a qualquer confissão religiosa;



• 1966/71- COLTED

• 1967 - convênio entre MEC/USAID/SNEL (Ministério 
da Educação, Agência Norte-Americana para o 
Desenvolvimento Internacional e Sindicato Nacional de 
Editores de Livros)

• 1971- PLID (Programa do Livro Didático) - (PLIDEF do 
Ensino Fundamental; PLIDEM, do Ensino Médio; 
PLIDES, do Ensino Superior)

• 1985 - PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) –

Art. 3º. determinada a adoção de livros reutilizáveis  
(governo Richa no Paraná)

• 1995/2002 o Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária), ONG, 
criada em 1987, coordenou a primeira análise (1995) de 
avaliação dos livros do PNLD. (governo Lerner no 
Paraná) 



• Após 1995 - especialistas das áreas do conhecimento elaboraram 
pareceres - Guias de Livros Didáticos, publicados pelo governo. 

• A partir do PNLD/97 - foi publicado primeiro dos vários guias 
produzidos. Antes  apenas  listagem que o MEC enviava às escolas 
com o nome e o código dos livros inscritos no PNLD.

• Guia do PNLD/97 (1a. a 4a. série) - analisadas 466 obras -
classificadas em recomendadas, recomendadas com ressalvas, não 
recomendadas e excluídas. 

• PNLD/98 (1a. a 4a. série) - analisados 403 títulos - incluída a 
categoria “recomendados com distinção” 

• PNLD 2000/2001) de 1a. a 4a. Séries - livros  classificados em 
Recomendados com Distinção (* * * – 3 estrelas); Recomendados 
(* * 2 estrelas) e Recomendados com ressalvas (* 1 estrela). 

• Posteriormente  estrelas retiradas – passou a ser recomendado, 
não recomendado, recomendado com restrições



Abrangência de Atendimento e Recursos Aplicados –

Centralizado e Descentralizado

ANO

TOTAL DE 

LIVROS

DISCIPLINAS CUSTO

ADQUIRIDOS MÉDIO

PNLD/19

95

56.973.686 Língua Portuguesa, Matemática (1ª e 4ª 

séries); Estudos Sociais e Ciências (2ª a 4ª 

série)

R$ 2,21

PNLD/20

04

119.287.883 Dicionário, Cartilha, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais (1ª 

série – todos os alunos); Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia 

(2ª a 4ª série – todos os alunos); Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História 

e Geografia (5ª a 8ª série – complementação 

de matrículas)

R$ 4,79



RESULTADO FINAL – PNLD E PNLEM 2005

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 (Grupo Abril) 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 (irmãos Marista) 15.001.695 R$ 81.922.903,53 R$ 5,46 17,68

EDITORA MODERNA LTDA (Empresa 

Santillana – Espanha)
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 (Grupo 

Abril)
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 (irmãos 

Marista)
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



• FNDE – 2008 - 60,5 milhões de livros para os 
alunos da 1ª série e para a complementação e a 
reposição de todas as disciplinas das demais 
séries do ensino fundamental. Distribuídos em 
outubro para utilização em 2009. 

Valor R$ 302,6 milhões. 

• 2010 - R$ 85,8 milhões referentes à distribuição 
feita pelos Correios. 

• Manuais prontos e disponíveis na internet 
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=l
ivro_didatico.html – cada manual segue um 
roteiro diferente de análise

http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=livro_didatico.html




Livro Didático do Paraná como 
resultado do Projeto Folhas

 Bons materiais produzidos, mas não dão 
conta da totalidade dos conteúdos 
propostos para as séries

 Tem caráter complementar

 Importante processo de pesquisa e de 
produção por parte do docentes



 Os livros existentes na sua maioria não 
atendem aos avanços teóricos alcançados 
nas discussões para elaboração das 
Diretrizes Curriculares do Paraná, 
especialmente quando se trata da 
perspectiva do materialismo histórico 
dialético

 Não existe desinteresse em relação ao 
conteúdo do livro didático



Padrões de manipulação (usados 

pela mídia e também pela escola) 

• de ocultação

• de fragmentação

• de inversão (inversão da relevância dos 

aspectos, inversão da forma pelo 

conteúdo, da versão pelo fato, da 

opinião pela informação)

• de indução e padrão global. 
(Perseu Abramo)



Sugestões de itens que podem ser 
observados ao se fazer a análise 

do livro didático



• BIGODE  - 7A. SÉRIE  (2000, p. 12)

PRESENÇA DE PROPAGANDAS....



BARROS  (1998, P. 80)

Presença de elementos que 

promovam de pessoas 

famosas



 Exercícios com conteúdos irrelevantes e 
com pouca exigência

 Exercícios descontextualizados ou quando 
contextualizados, que não explicitam 
contradições, conflitos

 Versões apenas da classe dominante no 
conteúdo



Aspectos a serem observados na escolha

 Atualização
 Correção de conteúdo
 Não propagandas (nem indução a elas)
 Não preconceitos
 Conteúdo relevante para a formação crítica
 Imagens
 Nível de exigência nas atividades propostas
 Questões ideológicas

Quais outros aspectos podemos 
analisar?



Papel do pedagogo na definição do currículo e livro 

didático

• Discutir os fundamentos e as implicações pedagógicas ao adotá-los

• Analisar os conteúdos propostos e sua necessária complementação 
para atender às especificidades do contexto no qual a escola está 
inserida

• Propor discussões sobre os livros didáticos e incentivar a produção 
e socialização de materiais numa perspectiva mais crítica 
(compreensão ampla e profunda); quem sabe criar um site para 
depositar o material

• Planejar a formação continuada do grupo com o qual vai trabalhar 
(inclusive se contrapondo às amarras dos órgãos superiores...)

• Planejar, planejar, planejar muiiiiiiiiiito

• Pesquisar, pesquisar, pesquisar muiiiiiiiiiiiiito

• Posicionar-se com conhecimento de causa!



Tu sabes,

conheces melhor do que eu

a velha história.

Na primeira noite eles se aproximam

e roubam uma flor

do nosso jardim.

E não dizemos nada.

Na Segunda noite, já não se escondem:

pisam as flores,

matam nosso cão,

e não dizemos nada.

Até que um dia,

o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,

rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,

arranca-nos a voz da garganta.

E já não podemos dizer nada.

(Eduardo Alves da Costa)


