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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD E  

SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO 
 

1. RESUMO 

O Programa Nacional do Livro Didático é uma política pública que se faz presente em 

todo o território nacional de maneira significativa e tem por objetivo prover as escolas 

públicas de Ensino Fundamental e Médio com livros didáticos e acervos de obras 

literárias, obras complementares e dicionários. O presente estudo originou-se de uma 

necessidade de ampliação e aprofundamento desta política pública direcionada à 

educação de nosso país, pois envolve milhões de alunos de nossas escolas, 

impactando a trajetória escolar destes de forma significativa. O objeto de nossa 

pesquisa são seis escolas públicas dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa/RJ 

e nosso sujeito são os alunos, professores, direção e equipe pedagógica que estão 

envolvidos com o Programa em suas escolas. O objetivo é identificar as principais 

limitações e desafios do PNLD na visão dos professores, coordenação pedagógica, 

direção e alunos de escolas públicas de Volta Redonda e Barra Mansa/RJ e qual seu 

impacto na educação. Diante de tal panorama, pretendemos através desta pesquisa, 

ampliar estes estudos, apresentando uma reflexão deste programa e seus desafios no 

século XXI, levando em consideração o que dizem os professores, o que dizem os 

alunos e o que dizem os diretores/coordenadores pedagógicos em relação a sua 

aplicabilidade no espaço escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas – Programa Nacional do Livro Didático – 

Recurso Didático – Currículo – Processo Ensino Aprendizagem. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente o livro didático é o objeto mais utilizado pelos professores para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras, pois 

acreditam eles que os mesmos norteiam o planejamento, a seleção dos conteúdos para 

a construção do plano de curso e plano de aula, além de sistematizar num único 

instrumento o que eles acreditam ser importante trabalhar com seus alunos. No entanto, 

o currículo não é uma lista de conteúdos estabelecidos pelo sumário de um livro 

didático, mas sim uma construção social que envolve poder, ideologia e cultura. 

O Programa Nacional do Livro Didático é uma política pública que se faz presente em 

todas as escolas públicas de nosso país, contribuindo de forma significativa para o 

processo de ensino de nossos alunos ao distribuir  livros que auxiliam as aulas. 
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Partindo da hipótese que o PNLD é uma política pública eficiente, que atinge milhões 

de alunos do Ensino Fundamental e Médio de nosso país de forma satisfatória e 

sistemática, pretendemos responder às seguintes problematizações:  

 Onde então estão as falhas de sua aplicabilidade? 

 Quais suas limitações? 

 Quais os principais desafios no espaço escolar/familiar para que o livro didático, 

ofertado pelo programa seja de fato um instrumento rico de aprendizagem? 

Portanto, a grande relevância desta pesquisa, está em se fazer conhecer o PNLD no 

cotidiano escolar e contribuir para a ampliação de estudos já existentes sobre esta 

temática,  bem como suas mediações no processo ensino aprendizagem, podendo ser 

um facilitador ou um limitador do processo educativo. 

 

3. OBJETIVOS 

Geral: é identificar as principais limitações e desafios do PNLD na visão dos 

professores, coordenação pedagógica, direção e alunos de escolas públicas de Volta 

Redonda e Barra Mansa/RJ e qual seu impacto na educação. 

 

Específicos:Ouvir o que dizem os professores, os alunos, coordenação pedagógica e 

direção sobre a aplicabilidade do PNLD em sua unidade escolar; Identificar os aspectos 

positivos do programa no processo ensino aprendizagem dos alunos; Investigar como 

se efetua o processo de escolha do livro didático e o acesso ao "Guia do Livro Didático" 

pelos professores; Entender como ocorre a logística da distribuição do livro didático e 

seu uso na unidade escolar; 

 

4. METODOLOGIA 

Será desenvolvida uma pesquisa teórico-empírica onde o método de coleta de dados 

será o de entrevista estruturada, com questões fechadas e abertas sobre a 

aplicabilidade do PNLD no espaço escolar e depoimentos com os envolvidos 

diretamente com o processo de escolha do livro didático, cujos registros serão feitos 

através de gravações e anotações escritas. Serão realizadas  visitas técnicas 

sistemáticas às escolas delimitadas para acesso aos sujeitos da pesquisa e 
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documentos referentes ao programa, como relatórios oriundos do MEC enviados para 

as escolas,  guias do livro didático e planilhas oficiais do processo de escolha do livro 

pelos professores. A tabulação dos dados do questionário estruturado serão 

apresentados em gráficos para a resposta aos objetivos específicos apresentados 

neste estudo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Já realizamos as seguintes etapas: Pesquisa Bibliográfica, orientação diretiva e 

elaboração  do plano de trabalho das atividades de campo; visitas técnicas com as seis 

escolas delimitadas; pesquisa de campo e coleta de dados (realização de questionário 

estruturado, gravação de entrevistas com os docentes, equipe pedagógica e gestores, e 

observações sistemáticas) e registro através de fotos. PESQUISA PARCIAL. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tendo como perspectiva, nesta primeira etapa de pesquisa, a elaboração do 

questionário estruturado e a coleta de dados, nós atingimos resultados parciais 

substanciais que nos levam a reflexões diante do tema "PNLD e sua aplicabilidade no 

espaço escolar". Foram realizadas a visitação em 06 escolas públicas, sendo quatro de 

Volta Redonda e duas de Barra Mansa/RJ. Em discussão com o grupo de pesquisa, 

vemos que o PNLD é, de fato, relevante para o processo de ensino dos alunos, mas 

ainda precisa de ajustes em sua aplicabilidade no que se refere a reposição dos livros e 

conscientização dos alunos em relação ao uso com responsabilidade.  
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