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Considerações Iniciais 

 

Pensar em contextualizar as práticas escolares em segmento de tempo diferente 

do que estamos vivendo, além de ser um exercício de análise documental e histórica 

dessas memórias na definição de práticas do passado, torna-se também possibilidades 

de elaborar uma visão crítica sobre as práticas atuais que permeiam o uso do livro 

didático.  

Nessa perspectiva, entendemos que a discussão sobre livro didático não pode ser 

desvinculada do contexto geral que envolve o sistema educacional brasileiro, a política 

educacional traduzida na sequência de decretos, leis e medidas governamentais que se 

sucedem desde o final de década de 1920 e início de 1930, período em que se inicia, no 

Brasil, uma política educacional consciente, progressista, com pretensões democráticas 

e aspirante ao embasamento científico (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1989).  

Marcados por um mundo onde as informações trafegam com enorme rapidez e a 

tecnologia revoluciona nossos meios de comunicação, compreender como o ser humano 

se constituiupara que pudesse chegar à atualidade implica, necessariamente, passar pela 

história do livro, uma vez que, sem o saber repassado de geração em geração e pelos 

registros escritos, seria praticamente impossível conhecer e alcançar o nível de 

desenvolvimento cultural, científico e tecnológico em que nos encontramos. 

 

Livro didático e o saber: trajetória de uma relação pautada na ausência do 

dialogismo 

Podemos caracterizar o livro didático no Brasil a partir de questões históricas e 

culturais que tiveram início no século XIX com a produção dos primeiros livros 
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didáticos. De acordo com Freitas e Rodrigues (2010) e com o texto contido no Portal do 

Ministério de Educação (2011), a contextualização do livro didático no cenário das 

políticas públicas do País, bem como a trajetória para que o material impresso chegasse 

até as escolas brasileiras tiveram início em 1929, com a criação de um órgão específico 

para articular políticas do livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL).  

Em 1930 no governo de Getúlio Vargas, tivemos reformas educacionais que 

atingiram todo o País. Nesse período, aparece, pela primeira vez no Brasil, pelo Decreto 

Lei de nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático em forma de lei (BITTENCOURT, 2008).  

De acordo com Romanelli (1987, p. 180) a década de 1960 marcada pela 

promulgação da primeira Lei Orgânica da Educação – Lei de Diretrizes e Bases nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, traz em seu bojo a: “[...] essência [de que] [...] nada 

mudou. A sua única vantagem talvez esteja no fato de não ter prescrito um currículo 

fixo e rígido para todo o território nacional em cada nível e ramo [...]”.No ano de 1966, 

o Ministério da Educação e Cultura e a United States Agency for International 

Development (Usaid) estabeleceram acordos, passando o Brasil a receber dos Estados 

Unidos assistência técnica e cooperação financeira para a implantação de reformas no 

ensino (FREITAS; RODRIGUES, 2010). Desenvolveu-se, assim, um processo de 

reforma autoritária, vertical e domesticadora que atrelava o sistema educacional ao 

modelo de desenvolvimento econômico dependente, imposto pela política econômica 

estadunidense para a América Latina. Esse acordo representava para os Estados Unidos 

a certeza de um vasto mercado de consumo de obras didáticas, pedagógicas, científicas, 

propagandísticas e a assistência à educação que, em longo prazo, seria de alta 

rentabilidade. 

Já em 1970, tivemos várias mudanças na política educacional, a partir da 

instalação do regime militar em 1964 e das transformações sociais provocadas pela 

intensa migração das áreas rurais para os centros urbanos. Esses fatores conduziram a 

novas políticas educacionais. A Portaria nº 35, de 11 de março de 1970, do Ministério 

da Educação, implementou o sistema de coedição de livros com as editoras nacionais, 

com recursos do INL. Assim, no ano de 1971, com a extinção da Colted e o término do 

convênio MEC/Usaid, o INL passou a desenvolver o Programa do Livro Didático para o 

Ensino Fundamental (Plidef), assumindo as atribuições administrativas e de 



 
 

gerenciamento dos recursos financeiros, conforme o Decreto nº 68.728, de 9 de junho 

de 1971, que provê sobre a política do livro técnico e do livro didático e estabelece 

outras providências. Em 1976, o INL foi extinto e a Fundação Nacional do Material 

Escolar (Fename) tornou-se responsável pela execução do Plidef, sendo encarregada de 

assumir o Programa do Livro Didático.  

Nesse período, o contexto educacional foi marcado pela segunda Lei Orgânica 

Educacional, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, caracterizando a educação no País 

pela supervalorização da tecnologia programada de ensino e a introdução da reforma do 

1º e 2º graus. A escola se revestiu de uma grande autossuficiência, criando a falsa ideia 

de que o processo de aprendizagem dependia exclusivamente de especialistas e técnicas, 

valorizando, nessa perspectiva, a tecnologia. O professor passou a ser um mero 

especialista na aplicação de manuais e sua criatividade ficou restrita aos limites 

possíveis e estreitos da técnica utilizada. O aluno foi reduzido a um indivíduo que reagia 

a estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e 

avançar. Por sua vez o material instrucional seguido pelo professor era determinado por 

manuais e livros didáticos, consistindo em uma metodologia voltada para a transmissão 

e recepção de informações, o que provocou um processo de comunicação entre 

professor e aluno por meio da técnica, da eficácia da transmissão e conhecimento 

(BRASIL, 1971).  

No decorrer dos anos de 1980 e início da década de 1990, no processo de 

redemocratização e reformulações curriculares, os livros foram se transformando em 

material pedagógico essencial para o ensino. Os livros dos alunos passaram a ser 

invariavelmente acompanhados pelo livro do professor. A dependência desse recurso 

pedagógico, foi decorrente do processo de formação mais simplificado do professor e 

ampliação constante do número de alunos em turnos variados de aulas, dentre outros 

problemas que tornaram o livro um instrumento fundamental para o ensino, chegando 

muitas vezes a estabelecer as propostas curriculares, cujos textos oficiais eram meros 

indicadores e não mais a base para a elaboração dos materiais didáticos 

(BITTENCOURT, 2008). 

No tocante às questões políticas educacionais do País, em relação ao livro 

didático, Freitag, Costa e Motta (1989) apontam que, em abril de 1983, foi instituída, 



 
 

pela Lei nº 7.091, a Fundação de Assistência ao Estudante. Assim, foram reunidos, em 

uma instituição, vários programas de assistência do governo, como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e o Programa do Livro Didático – Ensino 

Fundamental, programas editoriais, de material escolar, bolsas de estudos e outros. 

Muitas foram as críticas a essa centralização da política assistencialista do governo e, 

dentre elas, estavam a não distribuição dos livros didáticos nos prazos estabelecidos, a 

pressão política das editoras e o autoritarismo na escolha dos livros. 

Em 19 de agosto de 1985, pelo Decreto-Lei nº 91.542, o governo do 

presidenciável José Sarney, instituiu, no Brasil, o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino de 1º 

grau, contidos no Programa "Educação para Todos". Esse Decreto-Lei promoveu a 

valorização do magistério, inclusive a efetiva participação do professor na indicação do 

livro didático; redução de gastos da família com educação uma vez que os estudantes 

matriculados nas escolas públicas de 1º grau passariam a ter direito ao recebimento do 

livro didático por meio do PNLD; garantia de adoção de livros reutilizáveis. 

Todo o processo de execução do PNLD foi atribuição do Ministério de Educação, 

pela Fundação de Assistência ao Estudante, que atuaria em parceria com as Secretarias 

de Educação dos Estados, Distrito Federal e territórios, órgãos municipais, além de 

associações comunitárias que teriam como competência, além de sua execução, 

acompanhamento, controle do programa, supervisão e avaliação do PNLD. 

 

Implementação do PNLD 

 

As políticas públicas educacionais, na década de 1990, marcaram um novo 

momento na história do livro didático brasileiro. A implantação de uma nova política de 

compra e distribuição de livros para todos os alunos das escolas públicas brasileiras foi 

determinante na configuração das obras didáticas. 

Na efervescência do processo de repressão política vivida no Brasil, desde a 

década de 1960, a sociedade, no final de 1980, clama por liberdade e democracia. Esse 

foi um fator importante para os rumos da educação no processo de abertura política, 

preparando o País para a elaboração e consolidação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 



 
 

Educação Nacional. A exigência de um novo modelo de sociedade torna indispensável a 

partir de discussões em torno do papel da democracia, que traz consigo a possibilidade 

de ampliar a participação da comunidade nos processos decisórios e organizativos da 

sociedade. Paralelo a esse contexto de reabertura política e de reconhecimento da 

cidadania, a sociedade brasileira foi incorporando, por imposições de políticas mundiais 

de cunho neoliberais, a reforma do Estado, o que se firma, especialmente na década de 

1990, com implicações diretas na organização do mundo da economia, do trabalho e da 

educação (OLIVEIRA et al., acesso em 2012).  

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, em 20 de 

dezembro de 1996, proporcionou liberdade às escolas para os sistemas de ensino dos 

municípios e dos Estados, fixando normas gerais. De acordo com Bittencourt (2008), as 

políticas públicas educacionais, na década de 1990, marcaram um novo momento na 

história do livro didático brasileiro. A implementação de uma política de compra e 

distribuição de livros para todos os alunos das escolas públicas brasileiras foi 

determinante na configuração das obras didáticas. A autora aponta que, com base nas 

decisões internacionais da Conferência de Jomtien,2 realizada em 1990, foi preparado 

pelo MEC o Plano Decenal de Educação para Todos, que previa apoio financeiro de 

órgãos internacionais, como a Unesco e o Banco Mundial.  

O objetivo era a viabilização e implementação de políticas de universalização da 

Educação Básica. Um dos apoios centrais consistia no auxílio da produção de materiais 

didáticos. Assim, o PNLD, criado em 1985, foi efetivado com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, depois de tomadas as medidas iniciais que 

visavam à aquisição e distribuição de livros para todos os alunos do ensino 

fundamental. Assim, “Melhorar o acesso, a equidade e a qualidade implica em 

mudanças no financiamento e na gestão do sistema educativo de um país [...]” 

(TORRES, 2009, p. 130). 
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Nos anos de 1993 e 1994, foram definidos critérios para avaliação dos livros 

didáticos, iniciando em 1996, o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos 

para o PNLD 1997, sendo publicado o primeiro Guia de livros didáticos de 1ª a 4ª série. 

Os livros foram avaliados pelo MEC conforme critérios previamente discutidos, mas 

sem a participação dos professores.  

 

O contexto polifônico 

 

Fica claro ao longo da trajetória histórica do livro didático no Brasil a ausência de 

diálogos entre o órgão governamental e a sociedade. Os livros didáticos são constituídos 

a partir de critérios estabelecidos pelo Ministério de Educação (MEC). Logo, é o poder 

público que estabelece os parâmetros que julga necessário. Nessa direção, incorpora um 

discurso autoritário na medida que concentra em si todo o processo de criação. Assim, 

“[...] O outro nunca é outra consciência, é mero objeto da consciência de um ‘eu’ que 

tudo enforma e comanda [...]”(BRAIT, 2008, p. 192, grifos do autor). 

Para entendermos esse fato, trazemos para a conversa a discussão realizada por 

Bakhtin sobre o significado da polifonia na obra de Dostoievski. Temos clareza que 

Bakhtin enunciava-se a respeito da literatura, mas seus apontamentos nesse contexto 

enunciativo são esclarecedores sobre perspectivas que monologizam a linguagem. 

Inicialmente, nos perguntamos o que significa polifonia na perspectiva bakhtiniana? 

Para Bakhtin (2010), em Dostoiévski, ocorre “[...] uma relativa liberdade e 

independência da personagem e de sua voz no plano polifônico” (BAKHTIN, 2010, p. 

46). E é essa relativa liberdade e independência da personagem que funda a polifonia na 

obra dostoievskiana, na medida em que as vozes das personagens dialogam em 

condições iguais, incluindo, nesse contexto, a voz do autor. Assim, em Dostoiévski 

encontramos uma “[...] multiplicidade de vozes e consciências independentes e 

imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 4). 

As personagens da obra dostoievskiana não são segundo Bakhtin (2010, p. 4), meros 

objetos do discurso do autor, “[...] mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente 

significante [...]”. Em outras palavras, 

 



 
 

[...] as obras de Dostoiévski marcam o surgimento de um herói cuja voz se 

estrutura do mesmo modo como se estrutura a voz do próprio autor no 

romance comum. A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como 

a palavra comum do autor; não está subordinada à imagem objetificada do 

herói como uma de suas características mas tão pouco serve de intérprete da 

voz do autor. Ela possui independência excepcional na estrutura da obra, é 

como se soasse ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial 

com ela e com as vozes plenivalentes de outros heróis  [...] (BAKHTIN, 2010, 

p. 5). 

 
Assim, a polifonia é constituída no romance de Dostoiévski por meio do diálogo 

entre as personagens e autor em total condição de igualdade, podendo inclusive as 

personagens se rebelar contra o autor. Nesse sentido, o romance polifônico se distingue 

do romance monológico. Pois,  

 

[...] a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes, [...] 

permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de 

ordem superior à homofonia. [...] então é precisamente na polifonia que 

ocorre a combinação de várias vontades individuais  [...] (BAKHTIN, 2010, p. 

21). 

 

 
Dostoiévski demonstra ter uma profunda compreensão da natureza dialógica do 

pensamento humano, da natureza dialógica da ideia. Vale destacar ainda que a obra de 

Dostoiévski foi produzida em contexto histórico de “[...] luta contra a coisificação do 

homem, das relações humanas e de todos os valores humanos no capitalismo 

(BAKHTIN, 1997, p. 62)”. Essas questões nos apontam para o seguinte fato: a produção 

do livro didático que se dá em um contexto, no qual o governo assume todo o dizer, na 

medida em que não chama a sociedade para o diálogo sobre sua produção, resulta em 

produções monológicas e autoritárias. Parece que estamos fazendo afirmações muito 

categóricas, no entanto esse tipo de afirmação é plausível porque não temos o princípio 

dialógico aplicado ao processo de produção dos livros didáticos. Compreendemos que a 

produção de um material didático, no qual o princípio dialógico seja o instaurador da 

produção aponta o debate entre o órgão que o produz eos diversos grupos que compõem 

a sociedade, em um processo de vigília constante para não produzir um discurso 

autoritário e monológico. 

Diante do que foi exposto, pensamos ser necessário recorrer a alguns 

apontamentos de Geraldi sobre os livros didáticos e sua utilização pelos professores. 

Esse autor aponta que; 



 
 

Pela democratização do ensino, que é uma necessidade e um grande bem, 

tiveram acesso a ele largas camadas da população antes marginalizadas. A 

democratização, ainda que falsa, trouxe em seu bojo outra clientela. De 

repente, não damos aula só para aqueles que pertencem ao nosso grupo 

social. Representantes de outros grupos estão sentados nos bancos escolares. 

Cresceu espantosamente, de uns anos para cá, a população brasile ira 

(GERALDI, 2003, p. 115-116, grifos do autor).  

 

O crescimento espantoso ao qual se refere o autor, resultado da política 

educacional implantada após a Revolução de 1964, ampliando o número de anos de 

escolaridade a um contingente maior da população, pretendeu fazer passar a ideia de 

uma educação que estava em processo de democratização, uma vez que fazia aumentar 

o acesso. A democratização exigiu o aumento da quantidade de professores que 

atuavam no ensino básico. Em resposta a essa demanda, os professores continuaram 

sendo formados em cursos rápidos, sem maiores embasamentos teóricos, o que 

provocou intolerância na forma de conceber o conhecimento pretensamente científico 

tentando ordenar didaticamente o processo de aprendizagem.  

Assim, “[...] a solução para o despreparo do professor, em dado momento, pareceu 

simples: bastaria oferecer-lhe um livro que, sozinho, ensinasse aos alunos tudo o que 

fosse preciso [...]” (GERALDI, 2003, p. 117). A presença do livro didático vai-se 

firmando massivamente na sala de aula, constituindo, em muitos casos, na única fonte 

de leitura para muitos professores e alunos, uma vez que, ainda segundo o autor: “Os 

livros didáticos seriam de dois gêneros: verdadeiros livros textos para os alunos, e 

livros-roteiros para os professores [...] Automatiza-se, a um tempo, o mestre e o aluno, 

reduzidos a máquinas de repetição material” (p. 117). Teremos, dessa forma, uma 

constatação de transmissão de um saber constituído no ambiente escolar com roteiros 

preestabelecidos e com respostas prontas, representando, para muitos, economia de 

tempo e de reflexão na preparação das aulas, transformando esse recurso em alguns 

casos manuais a serem seguidos como únicos e verdadeiros. Por sua vez, 

[...] como há uma deficiência muito grande nas políticas de formação 

continuada, o LD acaba funcionando, muitas vezes, como mecanismo de 

atualização profissional ainda que não seja essa sua função. Assim, um 

instrumento que deveria ser visto de forma crítica acaba por orientar o 

trabalho docente. Tudo isso vem refletir o descaso a que tem sido submetida 

à educação brasileira e a profissionalização do professor (SILVA, 2005, p. 

49).  

 



 
 

O que reforça a qualidade, compreendida pelo Banco Mundial ao estabelecer 

nove fatores como determinantes de um aprendizado efetivo, nesta ordem de 

prioridades: bibliotecas, tempo de instrução, tarefas de casa, livros didáticos, 

conhecimentos do professor, experiência do professor, laboratórios, salário do professor 

e tamanho da classe (TORRES, 2009). Parece que no caso específico do Brasil a 

prioridade volta-se em torno do livro didático, ignorando às demais. 

Diante do inegável espaço ocupado pelo livro didático na cultura escolar e 

mesmo sendo alvo de duras críticas, entendemos que não é possível simplesmente 

descartá-lo, até por conta de toda uma herança cultural que, desde o final da década de 

1920, sustenta o fazer pedagógico em muitos espaços escolares, chegando ao ponto de 

Geraldi (2003, p. 117) dizer: “Não é o professor que adota o livro didático, mas o 

professor acaba sendo adotado pelo livro didático [...]”.  Essa situação, como aponta o 

autor, não se constitui desvinculada de um contexto, ao contrário, existem fatores que 

interferem nesse processo, tais como: facilidades proporcionadas pelos livros didáticos, 

escassez de materiais didáticos para alguns professores localizados em regiões 

deficitárias e, sobretudo, falta de uma política de formação adequada que o leva a agir 

dessa maneira. 

Dessa forma, o livro didático acaba sendo constituído de um discurso cultural 

revestido de uma autoridade que, na verdade, não lhe pertence. No entanto, sua presença 

massiva revela o quanto detém poder e autoridade nos espaços escolares, 

transformando-se em um objeto cultural para muitos professores em virtude de ser, 

muitas vezes, um dos recursos didáticos de fácil manuseio da escola, garantindo, assim, 

estabilização e legitimação e definindo, inclusive, abordagens pedagógicas no interior 

das práticas escolares. 

Logo, por meio dos livros didáticos, vamos definindo, segundo Coracini (2011), 

o que ensinar, o que aprender, como ensinar, quando ensinar, o que pode transformar a 

escola e as práticas escolares em rituais engendrados e engessados, uma vez que a 

estrutura e procedimentos pedagógicos acabam refletindo ações pedagógicas  utilizadas 

pelos professores a partir dos livros adotados pela própria escola ou por outros livros 

didáticos que não estão sendo utilizados, mas estão subsidiando suas práticas no 

contexto educacional.  



 
 

Finalizando 

 

Entendemos que o livro didático, como objeto da cultura escolar e, também, o 

PNLD merecem análises críticas com diferentes ênfases (aspectos sociais, pedagógicos, 

conteúdos, dimensão histórica, política e econômica – caráter mercadológico, 

concepções ideológicas, fundamentação psicopedagógica, aspectos sociolinguísticos e 

linguístico), mas que não será abolido. Sabemos que ele deixa a desejar em muitos 

aspectos, mas se torna instrumento indispensável em sala de aula para muitos 

professores e alunos. Em muitos casos, o livro didático acaba estabelecendo roteiro de 

trabalho do professor para o ano letivo, atividades do dia a dia em sala de aula, 

ocupação dos alunos por horas a fio em classe e em casa – executando tarefas de casa. 

Por outro lado, não podemos deixar de mencionar o lado do aluno, pois, para muitos, é 

o único livro que a criança recebe, às vezes, o primeiro e o último que lhe cai nas mãos. 

Sendo assim, o estudo sobre os livros didáticos é essencial, uma vez que gastamos 

milhões em sua compra, porém ainda é possível verificar falta de livros nas escolas, em 

sentido qualitativo e quantitativo. É preciso pensar os propósitos da distribuição e, 

também, a refletir sobre políticas de avaliação e distribuição que levem em conta as 

diversidades regionais, linguísticas etc.No entanto, precisamos compreender que um 

livro didático jamais poderá substituir um professor, suas ideologias e crenças.  
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