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RESUMO 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é uma política pública, que tem como 

principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico do professor, por meio da distribuição de 

livros didáticos que atendam toda a educação básica (ensino fundamental e médio). O foco da 

investigação aqui proposta está no livro didático (LD) do 1º ano da Coleção Girassol: saberes 

e fazeres do campo, denominado Letramento e Alfabetização. Essa dissertação visa investigar 

como o LD de Letramento e Alfabetização faz parte das interações no processo de 

alfabetização e letramento do sujeito campesino. Para tanto, como categoria da análise 

escolho a Análise de Conteúdo na proposta de Laurence Bardin (2011), e esta se refere à 

análise de conteúdo como um conjunto de instrumentos metodológicos sutis que estão em 

constante aperfeiçoamento. Dentro desta categoria de análise utilizo também duas outras 

categorias: Alfabetização e Letramento. A presente dissertação é dividida em três capítulos. 

No primeiro capítulo utilizo de algumas ferramentas teóricas: LD como produto cultural e 

comercial, ideologia e LD, conceituo Alfabetização e Letramento na perspectiva de Soares 

(1990, 2003, 2004), Mortatti (2004), Pérez (2008), Ferreiro & Teberosky (1986). No segundo 

capítulo proponho discussões acerca do PNLD, PNLD Campo, funções do LD na perspectiva 

de Choppin (2004), apresento o Guia Nacional do Livro Didático para a Educação do Campo. 

O terceiro e último capítulo proponho as discussões sobre como a Alfabetização e Letramento 

são propostos no LD da Coleção Girassol. Para tanto, analiso as atividades propostas e as 

orientações destinadas ao professor. 

 

Palavras Chave: Livro Didático. PNLD Campo. Educação do Campo. Alfabetização. 

Letramento. 

 

  



 

ABSTRACT 

The Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) is a governmental policy that aims to 

subsidize the pedagogical work of the teacher through distribution of didactic books that 

answer all basic education (primary and secondary education). The focus of the research 

proposed here is in the didactic book of the 1st year of Coleção Girassol: sabers e fazeres do 

campo, called Letramento e Alfabetização. This dissertation aims to investigate how the 

didactic book Letramento e Alfabetização is part of the interactions in the literacy process and 

literacy of the individual country man. For this purpose, as an analytical category, I choose 

the Content Analysis on Laurence Bardin proposal where it relates to content analysis as a set 

of subtle methodological tools that are in constantly improving. Within this analysis category 

I also use two other categories: Alphabetization and Literacy. This dissertation is divided into 

three chapters. In the first chapter I use some theoretical tools: didactic book as a cultural and 

commercial product, ideology and didactic book, I conceptualize Alphabetization and 

Literacy in Soares perspective (1990, 2003, 2004), Mortatti (2004), Perez (2008), Blacksmith 

& Teberosky (1986). In the second chapter, I propose discussions about PNLD, PNLD 

Campo, didactic book functions from the perspective of Choppin (2004), I present the Guia 

Nacional do Livro Didático for the Educação do Campo. The third and final chapter I propose 

a discussion about how the Alfabetização and Letramento are proposed in the didactic book of 

Coleção Girassol. Therefore, I analyze the proposed activities and the guidelines for the 

teacher. 

 

Keywords: Didactic Book. PNLD Campo. Rural Education. Alphabetization. Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) trata-se de uma política pública 

e tem como foco central subsidiar o trabalho pedagógico dos professores, por meio da 

distribuição das coleções didáticas, escolhidas por professores, coordenadores pedagógicos e 

diretores escolares, de acordo com o que melhor atende às especificidades de sua escola 

(BRASIL, 2011).  

O primeiro Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação das 

obras didáticas para o PNLD Campo surgiu em 2011. Este edital era para a escolha do LD do 

Campo, para a utilização dos alunos e professores a partir de 2013.  

A Educação do Campo é entendida como: 

 

Toda ação educativa desenvolvida junto às populações do campo e fundamenta-se 

nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os seus conhecimentos, 

habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de ver, de viver e de produzir e 

formas de compartilhar a vida (BRASIL, 2002, p.01). 

 

Para a Educação do Campo há um programa para atender as escolas públicas 

consideradas rurais, possuindo um material didático específico. Refiro-me ao Programa 

Nacional do Livro Didático do Campo – PNLD Campo. O PNLD Campo tem como objetivo 

central: 

 

[...] considerar as especificidades do contexto social, econômico, cultural, político, 

ambiental, de gênero, geracional, de raça e etnia dos Povos do Campo, como 

referência para elaboração de livros didáticos para os anos iniciais do ensino 

fundamental (seriado e não seriado), de escolas do campo, das redes públicas de 

ensino. (BRASIL. 2012, p.09) 

 

Coleção Didática é entendida como o conjunto de volumes, que atendem os dois 

segmentos, 1º ao 3º ano e 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental, organizados e concebidos em 

coleções integradas, disciplinares, por área de conhecimento ou interdisciplinares, para 

atender as escolas com classes seriadas, multisseriadas ou por segmento de aprendizagem, em 

torno de uma proposta pedagógica única, inclusive no que diz respeito à progressão e 

avaliação do ensino-aprendizagem. (BRASIL, 2011) 

Em atendimento ao Edital de Convocação 05/2011, primeiro edital do PNLD 

Campo, foram inscritas 18 obras didáticas. Dessas obras inscritas, 16 foram reprovadas e 02 

foram aprovadas. A Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo da Editora FTD é adotada 
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no município de Diamantina – MG e no Brasil, 83,82% dos municípios adotam esta coleção. 

(BRASIL, 2013). Seus correspondentes curriculares são: Letramento e Alfabetização, 

Alfabetização Matemática, Geografia, História e Ciências, atendendo os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A outra obra aprovada é Coleção Projeto Buriti Multidisciplinar da 

Editora Moderna Ltda, que representa 16,18% das tiragens impressas, para atender os 

municípios brasileiros (dados extraídos do site do FNDE/PNLD Campo, 2013) 

O foco da investigação aqui proposta está no material didático utilizado na 

educação do campo, centrado no primeiro livro didático (LD) adotado pelo Ministério da 

Educação (MEC) e pelo municiípio de Diamantina, por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático do Campo. Refiro-me à Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo.  

O LD é um instrumento de destaque no ensino brasileiro, sendo também fonte de 

(in)formação e pesquisa para o professor, tornando-se comum o seu uso nas escolas (SILVA, 

2012; BATISTA, 2002). Oliveira (1990), Tagliani (2009), acreditam que, em muitos casos, o 

livro didático pode ser uma “tábua de salvação” para professores despreparados e/ou com 

sobrecarga de trabalho, assumindo o papel de sujeito no processo de ensino-aprendizagem.  

Trata-se de um farto material de caráter linguístico, que reflete uma concepção de 

linguagem. Sendo assim, deve ser elaborado de maneira a fugir das formas cristalizadas, que 

proliferam nos manuais didáticos, priorizando sempre o aluno, de forma que o mesmo seja 

capaz de discutir, sentir, refletir e transformar a sua linguagem (NICOLA, 1994, p. 13). O uso 

de LDs, por ser uma ferramenta comum às escolas, em muitos casos, facilita sobremaneira a 

vida do professor, assumindo papel central no processo educacional. Ele representa, em 

muitos casos, a única possibilidade de leitura tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente 

familiar do aluno (TAGLIANI, 2001, p. 137), mesmo sabendo que o trabalho com o LD “não 

pode prescindir do professor” (BRASIL, 2007, p. 19), cabendo ao professor adequar a prática 

pedagógica à realidade educacional em que está inserido. Inclusive, o próprio Estado, por 

meio, do MEC, reconhece também que: 

 

O ambiente da sala de aula, o número excessivo de alunos por turma, a quantidade 

de classes assumidas pelos professores e os controles administrativos assumidos no 

espaço escolar contribuem para a escolha de práticas educacionais que se adaptem à 

diversidade de situações enfrentadas pelos docentes. Geralmente, isso significa a 

adoção ou aceitação de um livro, um manual ou uma apostila, como únicos materiais 

didáticos utilizados para o ensino (BRASIL, 1998, p.79) 
 

Dessa forma, é de extrema importância que se considere o papel do LD como 

“instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do domínio do conhecimento 
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e no sentido da reflexão na direção do uso dos conhecimentos escolares, para ampliar a sua 

compreensão da realidade...” (ROJO; BATISTA, 2003, p.44) Assim sendo, é importante olhar 

criticamente as práticas de linguagem estabelecidas nos LDs, assim como o uso feito pelo 

professor, na sala de aula, dessa complexa ferramenta (TAGLIANI, 2011, p. 139). Assim, o 

livro acaba sendo também o grande responsável pela informação dos professores (SILVA, 

2012, p.807). 

O que venho pesquisar no LD é como vem sendo trabalhado o Letramento e a 

Alfabetização, se estão de acordo com o Edital de Convocação e com as diretrizes propostas 

pelo PNLD Campo. Para tanto, como categoria de análise, escolho Análise de Conteúdo na 

proposta de Laurenci Bardin. Segundo a autora, a análise de conteúdo, atualmente, se trata de 

“um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados” (BARDIN, 2011, p.15).  

Para essa autora, a análise de conteúdo enquanto método, torna-se um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos objetivos e sistemáticos de 

descrição de conteúdos das mensagens. Dentro da análise de conteúdo, utilizo também de 

outras categorias: letramento e alfabetização. 

A escolha por esta pesquisa justifica-se pelo fato de me aproximar do tema, uma 

vez que possuo experiência pedagógica na área de alfabetização. Sou pedagoga, trabalho há 

17 anos com o ensino fundamental – anos iniciais, como professora alfabetizadora. Trabalhei 

também de zona rural durante 3 anos e passei pela experiência de não ter material de apoio 

didático para ministrar as aulas. Eu trabalhava numa Escola Municipal situada a 50 km da 

cidade de Diamantina - MG. Era um distrito que não chegava a 300 moradores. Havia uma 

supervisora para todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano), que tinha muitos anos de formada, 

porém, essa era a primeira vez que atuava em sua área. A dificuldade era grande, mas como 

eu sempre morei na cidade, tinha acesso a outros recursos didáticos, contrário da maioria dos 

professores que ali moravam. Porém, não havia um material que atendesse as especificidades 

daquela população. Não havia e, até hoje não tem uma matriz curricular destinada às escolas 

situadas na zona rural. As escolas municipais de Diamantina - MG que se concentram na zona 

rural constam ainda no Senso Escolar,  como escolas rurais e não escolas do campo. Além de 

não haver uma matriz curricular específica, não há também um Projeto Político-Pedagógico 

que atenda às mesmas. Os LD´s utilizados nesta escola do campo eram os mesmos utilizados 

na cidade, geralmente, eram os livros que sobravam de outras escolas e que, nem sempre 

davam para todos os alunos.  
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Atualmente, trabalho em dois cargos como professora alfabetizadora em uma 

escola municipal da sede. Participo de encontros mensais com professores do campo, por 

meio de cursos disponibilizados pelo MEC (Pacto Nacional de Alfabetização), em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina. Nestes encontros, são divididos 

grupos que atuam como professores de 1º, 2º, 3º ano e professores do campo. Posso observar 

o quanto os professores estão satisfeitos por terem um material específico e “adequado” para 

o campo. Pelas conversas informais, pude observar que um grupo utiliza somente aquele 

material, principalmente quando há uma grande ausência do supervisor na escola, causa essa 

bem específica pela distância geográfica e por não ter número suficiente de alunos, que 

permitam legalmente a presença de um supervisor na escola. 

Acredito ser essa pesquisa relevante ao meio acadêmico, por se tratar do primeiro 

material didático disponibilizado exclusivamente para atender a demanda da educação do 

campo, visto que, anteriormente, isso não acontecia. Trata-se da primeira pesquisa da Coleção 

Girassol. Quanto à relevância social, permite, principalmente aos professores do campo, que 

tenham mais um olhar crítico em relação ao material que utilizam em sala de aula. 

Para tanto, a metodologia que utilizo é a pesquisa documental e bibliográfica.  

 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento 

diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o assunto, atentando para as fontes 

secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias (SÁ-SILVA, 2009, p.2). 

 

“Entende-se por documento todas as realizações produzidas pelo homem, que se 

mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de 

atuar e viver.” (SILVA, 2009, p. 4559).  

Nesse sentido, é possível citar vários tipos de documentos: os escritos, os 

estatísticos, numéricos, reprodução de som e imagem e os documentos-objetos, neste caso, 

analiso documentos oficiais do governo tais como: editais de convocação, pareceres, leis, 

decretos, resoluções, Livro Didático.  

Entende-se como pesquisa, um processo no qual o pesquisador tem "uma atitude e 

uma prática teórica de constante busca, que define um processo intrinsecamente inacabado e 

permanente", (MINAYO, 1994, p.23), pois, realiza uma atividade de aproximações sucessivas 

da realidade.  

A pesquisa bibliográfica é o levantamento de todas as obras já publicadas em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Tem como finalidade fazer 
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com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um tema 

específico, auxiliando o/a cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações (LAKATOS, 1992, p.98).  

A presente dissertação será dividida em três capítulos. 

Inicio o primeiro capítulo utilizando algumas ferramentas teóricas: faço aqui uma 

reflexão do LD enquanto produto cultural e comercial, discuto o conceito de ideologia na 

perspectiva de CHAUÍ (2000) e, por fim, apresento algumas concepções de linguagens 

presentes no LD. Discuto os conceitos de Letramento e Alfabetização nas concepções de 

Soares (1990, 2003, 2004), Mortatti (2004), Pérez (2008), Ferreiro & Teberosky (1986). 

Proponho também, em outro momento, uma discussão sobre os métodos e metodologias de 

alfabetização, conceituo „método‟ numa concepção de Magda Soares (1990, 2003). Num 

terceiro momento apresento os métodos sintéticos e analíticos e encerro o capítulo com uma 

discussão se os métodos de ensino determinam ou não o sucesso escolar. 

No segundo capítulo faço um estudo do Edital de Convocação 05/2011 do PNLD 

Campo. Primeiramente, discuto o que é o PNLD Campo, quais são suas finalidades e funções. 

Analiso também, o Guia de Livros Didáticos da Educação do Campo, apresentando algumas 

contradições na resenha dos livros com o LD da Coleção Girassol.  

No terceiro capítulo analiso o LD da Coleção Girassol: saberes e fazeres do 

campo – Alfabetização e Letramento do 1º Ano. Primeiramente, faço uma breve apresentação 

do LD, bem como os seus autores. Em seguida, parto para a análise do conteúdo, as 

concepções de alfabetização e letramento: leitura e escrita propostas pelo LD, conceitos esses 

discutidos no primeiro capítulo.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar a proposta de Alfabetização e Letramento da Coleção Girassol - 1º ano faz 

parte do processo de alfabetização do cidadão campesino.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conceituar alfabetização e letramento nas perspectivas de Soares (1990, 2003, 2004), 

Mortatti (2004), Pérez (2008), Ferreiro & Teberosky (1986; 

 Diferenciar métodos de metodologias de alfabetização; 

 Analisar como são propostas as atividades do LD, observando se estão voltadas para 

os métodos ou metodologias de alfabetização; 
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CAPÍTULO 1: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Letramento não é um gancho em que se pendura cada 

som enunciado, não é treinamento repetitivo de uma 

habilidade, nem um martelo quebrando blocos de 

gramática. 

Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, ou lá 

fora, à luz do sol. 

São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da 

TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de 

domingo. 

É uma receita de biscoito, uma lista de compras, 

recados colados na geladeira, um bilhete de amor, 

telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. 

É viajar para países desconhecidos, sem deixar sua 

cama, é rir e chorar com personagens heróis e grandes 

amigos. 

É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao 

tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em 

bulas de remédios, para que você não fique perdido. 

Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do 

homem, um mapa de quem você é, e de tudo que você 

pode ser. 

Kate M. Chong 

 

É muito comum ouvirmos no meio educacional perguntas do tipo: como 

alfabetizar? De onde começar? Qual é a melhor maneira? Qual é o melhor método? 

Dificilmente essas perguntas terão respostas exatas. 

No mundo letrado em que vivemos, não há mais espaço para uma prática de 

alfabetização horizontal, perpetuada por uma „transmissão‟ de conhecimentos inalterados.  

Não cabem práticas que envolvem uma „mera‟ reprodução ou transcrição do que 

está sendo passado. Cada indivíduo é único, com diferentes potencialidades, motivações, 

gostos e ritmos de aprendizagem. 

Vivemos ainda num país que é dura a realidade de identificar diversas crianças, 

que concluem sua escolarização sem estarem alfabetizadas.  

A progressão continuada ainda se mescla com a promoção automática. Devido a 

esses fatores, políticas públicas de alfabetização e estratégias de ensino foram implantadas: 

Orientações para a Organização do Ciclo Inicial de Alfabetização idealizado pelo Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE da Faculdade de Educação da UFMG; Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC idealizado pelo MEC; avaliações 

institucionais para indicar os níveis de aprendizagem, como a Provinha Brasil idealizada pelo 

MEC; Programa de Avaliação de Alfabetização – Proalfa, idealizado pela Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG); adaptações curriculares, regulamentação da 
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criança de 4 anos na Educação Infantil e entrada das crianças aos seis anos no Ensino 

Fundamental. Isso tudo desafiou os educadores a definirem o que se espera nos anos iniciais 

de escolarização. 

Nesta dissertação vou pesquisar sobre o LD de Alfabetização e Letramento da 

Coleção Girassol, proponho neste capítulo uma essa discussão de três tópicos.  

Num primeiro tópico, conceituo alfabetização e letramento nas concepções das 

autoras Soares (1990, 2003, 2004), Mortatti (2004), Pérez (2008), Ferreiro & Teberosky 

(1986). 

Já no segundo tópico, proponho uma discussão sobre os métodos e metodologias 

de alfabetização. Aqui, conceituo „método‟ na concepção de Magda Soares (1990, 2003) e, 

por fim, aponto como as metodologias de alfabetização surgiram no campo educacional. 

No terceiro e no último tópico explico, brevemente, os métodos sintéticos e os 

métodos analíticos encerrando então, com a discussão se os métodos de ensino determinam ou 

não, o sucesso da alfabetização. 

 

1.1 Conceituando alfabetização e letramento 

De acordo com HALLEWEL (1985, p. 176), pouco antes da Independência do 

Brasil, em 1820, apenas 0,20% da população era alfabetizada. O ler e escrever era privilégio 

das elites que, após suas primeiras noções de aprendizado, davam continuidade aos seus 

estudos. 

Ao longo dos anos, este percentual oscilava de maneira gradativa: 

 

TABELA 1 – Percentual de alfabetizados e analfabetos 

Censo/Ano % de Alfabetizados % de Analfabetos 

1872 17,7 82,3 

1920 28,8 71,2 

1940 44 56 

1950 49,5 50,5 

1960 60,4 39,6 

1970 66,4 33,6 

1980 74,5 25,5 

1991 79,9 20,1 

2000 86,4 13,6 

2010 90,4 9,6 

FONTES: FERRARO, 2002, p. 34; IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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É possível observar que entre os anos de 1872 até 1960 houve um aumento bem 

considerável do percentual dos alfabetizados, chegando a uma elevação de 42,7%, já a partir 

do Censo de 1970, foi acontecendo um aumento gradativo do que chegou até o ano 2010. 

Pensando em termos percentuais, parece que uma pequena parte da população é analfabeta, 

mas, numa população de 190.755.799 isso representa 1.8312.557 pessoas analfabetas e, sem 

dúvida, ainda é um número muito considerável. 

Até o Censo de 1940, o conceito de alfabetizado se referia àquele que declarasse 

saber ler e escrever, o que era interpretado como o capaz de escrever o próprio nome. 

Posteriormente, este conceito de alfabetizado já se referia: 

 

(...) como aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, capaz não só de 

saber ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura e escrita ainda que 

bastante trivial, adotado a partir do Censo de 1950; até o momento atual, em que os 

resultados do Censo têm sido frequentemente apresentados, sobretudo nos casos das 

Pesquisas Nacionais por Amostragem de Domicílios (PNAD), pelo critério de anos 

de escolarização, em função dos quais se caracteriza o nível de alfabetização 

funcional da população, ficando implícito nesse critério que, após alguns anos de 

aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido a ler e escrever, mas 

também fazer uso da leitura e da escrita, verifica-se uma progressiva, embora 

cautelosa, extensão do conceito de alfabetização em direção ao conceito de 

letramento (...) (SOARES, p. 7, 2004a) 

 

Segundo Soares (2004b, p. 97) a alfabetização é entendida como a “aquisição do 

sistema convencional de escrita”. É a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever. Soares 

(2003) afirma que a alfabetização não pode restringir somente à aquisição do código 

alfabético, mas também deve considerar os aspectos sociais que envolvem os usos da leitura e 

escrita. 

Para Mortatti (2010), alfabetização escolar é entendida como: 

 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase 

inicial de escolarização de crianças – é um processo complexo e multifacetado que 

envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se 

como dever do Estado e direito constitucional do cidadão (MORTATTI, 2010, 

p.329). 

 

Pérez (2008) refere-se à alfabetização como um conceito em movimento e que 

deve ser analisado em função do contexto político, social e epistemológico de cada período 

histórico, afirmando assim que: 

 

(...) o conceito de alfabetização ampliou-se de tal forma, que já não tem sentido 

falarmos em alfabetização, mas sim, em alfabetizações. A alfabetização como um 



21 
 

conceito plural, implica um enfoque integrado e flexível, articulado a todos os 

aspectos da vida cotidiana. (PÉREZ, 2008, p.199) 

 

Para essa autora, a alfabetização não se reduz somente aos atos de ler e escrever, 

há uma valorização da função social da escrita. 

Ferreiro & Teberosky (1986) entendem a alfabetização como o processo, por meio 

do qual, as pessoas aprendem a ler e escrever, indo além das técnicas de transcrição da 

linguagem oral para a escrita. Essa concepção pressupõe o aumento da consciência 

metalinguística, da linguagem oral e repercute nos processos cognitivos envolvidos nas 

tarefas que enfrentam. 

Em seus estudos sobre alfabetização, principalmente de jovens e adultos, Freire 

(2008) destaca uma concepção política, enfocando o valor social da função da alfabetização 

na vida do indivíduo, referindo-a como um ato político e de conhecimento.  

Refere-se a educação como um meio de transformação social, reconhecendo que a 

visão crítica do sujeito, pode ser iniciada por meio do conhecimento construído no processo 

da alfabetização.  

Em meados dos anos de 1980 surge o letramento no Brasil a fim de nomear 

fenômenos distintos da alfabetização. De acordo com Soares (2001), a palavra „letramento‟ 

surgiu pois, antes mesmo de haver escolarização obrigatória por lei, o problema era o 

analfabetismo.  

Com a alfabetização em massa, o problema do „letramento‟ começou a surgir: As 

pessoas que aprendem a ler e a escrever, não necessariamente: estão letradas, se apropriam da 

escrita ou se inserem nas práticas sociais de escrita e leitura, leem jornais, livros, revistas, 

compreendem e interpretem tabelas, mapas, preenchem formulários. Com o „letramento‟ há 

possibilidades de ampliar as avaliações, englobando essas habilidades. Os conceitos de 

letramento e alfabetização ainda se mesclam, se sobrepõem e frequentemente ainda se 

confundem.  

Segundo Mortatti (2004) o termo „letramento‟ passou a ser utilizado por 

pesquisadores da área da educação e linguística na década de 1980, objetivando ampliar o 

conceito de alfabetização. Mortatti (2004), Soares (2001) abordam que o termo aparece pela 

primeira vez no Brasil, no livro escrito por Mary Kato (1986), No mundo da escrita: uma 

perspectiva linguística. Neste livro, a autora afirma que a língua culta é consequência do 

letramento. Dois anos depois, a autora Leda Verdiane Tfouni (1988), em seu livro Adultos 

não alfabetizados: o avesso do avesso aborda letramento e alfabetização no primeiro capítulo. 

Para Soares (2004b), o letramento é entendido como: 
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O desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e 

da escrita em práticas sociais: distinguem-se tanto em relação aos objetos de 

conhecimento, quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de 

aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos (SOARES p. 

97, 2004b). 

 

Essa autora é uma das pesquisadoras do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

da Faculdade de Educação (CEALE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

O CEALE foi criado no início da década de 90, sendo constituído como um 

importante centro de difusão de pesquisas acerca do letramento no Brasil. O CEALE foi 

elaborado no intuito de minimizar os altos índices de analfabetos, que, a partir do Censo de 

1970, veio aumentando gradativamente. Este Centro de Alfabetização elaborou uma 

monografia publicada em inglês, em 1992 intitulada Literacy assessment and its implications 

for statistical mesasuremente. Essa monografia foi encomendada pela Seção de Estatística da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), em Paris, e 

publicada em português, inglês e espanhol. 

Soares (2003) defende a ideia de diferenciar „alfabetização‟ e „letramento‟, 

„alfabetização‟ tem como significado etimológico levar à aquisição do alfabeto, nomeando a 

aprendizagem e o conhecimento da tecnologia da leitura e da escrita. Já o „letramento‟ está 

relacionado à condição ou aquisição do estado de quem se apropriou da leitura e escrita, 

envolvendo fenômenos sociais e individuais que perpassam o domínio do sistema de escrita. 

“O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas 

sociais da leitura e da escrita, de modo que o individuo se tornasse ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado” (SOARES, 2001, p.47). 

 

1.2 Métodos ou metodologias de alfabetização? O que seguir? 

Quando se pesquisa sobre LD de alfabetização, é inegável a análise das 

concepções de linguagem e dos métodos de alfabetização. Neste sentido, Choppin (2004) 

destaca que o LD, na função instrumental que possui tem como objetivo colocar em prática os 

métodos de aprendizagem, propondo exercícios ou atividades que de acordo com o contexto, 

facilitam a memorização dos conhecimentos, favorecendo a aquisição de competências, 

habilidades ou métodos de análises e resolução de problemas. 

Soares (2003) discute sobre o sentido de incorreção e redução quando se refere a 

Paulo Freire, como criador do „método‟ de alfabetização de jovens e adultos. Na pedagogia 

freiriana, o aprendizado da leitura e da escrita se dava por meio de círculos de debates, 

promovendo assim, a consciência crítica dos adultos. Ainda de acordo com essa autora,  
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Método, no campo da educação e do ensino, sempre foi entendido como modo de 

proceder, como conjunto de meios para orientar a aprendizagem em direção a um 

certo fim, como sistema que se deve seguir no ensino de um conteúdo. Esse 

entendimento está presente na tradição do ensino da leitura e da escrita mais 

marcadamente, sem dúvida, que no ensino de qualquer outro objeto de 

conhecimento – fala-se em alfabetização, pensa-se logo no método para alfabetizar 

no caminho pelo qual se levará a criança ou o adulto a aprender a ler e a escrever: 

um passado já distante, a soletração; depois (e até hoje?), a silabação, ou a 

palavração, a sentenciação, o método global... De forma mais abrangente, o caminho 

da parte para o todo (da letra ou da sílaba à palavra, à sentença, ao conto ou ao 

texto), isto é, o caminho em direção à síntese – os métodos sintéticos; ou o caminho 

do todo para a parte (do conto ao texto à sentença, à palavra, à sílaba, à letra), isto é, 

o caminho em direção às análises – os métodos analíticos; ou ainda a alternância 

entre a parte e o todo – os métodos analíticos-sintéticos, ou ecléticos (SOARES, 

p.118, 2003). 

 

Sendo assim, evidencia-se a visão equivocada de que a questão do „método‟ gira 

em torno do como ensinar a ler e a escrever. Com isso, o „método‟ está submetido à dúvida do 

que é mais importante para o processo de aprendizagem da leitura e escrita: o ensino do 

código ou o sentido do escrito? 

Soares (1989), pesquisando o tema „método‟ de alfabetização no Brasil na 

produção acadêmica e científica (1950-1986), constatou que: 

 

[...] nas décadas de 50 e 60, aquilo que, hoje, se formula como pergunta, era uma 

afirmação: a alfabetização estava, sim, em busca de um método. Também na prática 

escolar, essa busca esteve, sem dúvida, intensamente presente nas décadas de 50 e 

60, e, certamente, persistiu nos anos 70 (o desprestígio da questão do método de 

alfabetização atingiu a área científica anos antes de chegar à escola, às salas de aula 

em que se alfabetizava ou se tenta alfabetizar) (SOARES, p. 45, 1990). 

 

Essa pesquisa vem reforçar os resquícios das décadas passadas, quando se afirma 

que a alfabetização está subordinada a algum método, seja ele silábico, global ou fônico. 

Em seus estudos sobre a alfabetização, Mortatti (2000), afirma que a história da 

alfabetização no Brasil é pontuada por acirradas disputas entre métodos tradicionais e 

modernos, objetivando a orientação metodológica para o ensino da leitura e da escrita, 

combatendo assim, o analfabetismo. 

Atualmente, é possível observar que os métodos tradicionais são alvos de críticas, 

devido suas características positivista e mecânica, enfatizando apenas os processos de 

codificação e decodificação, utilizando a língua escrita como uma ferramenta didático-

pedagógica. 

 

Em diferentes momentos históricos, diferentes sujeitos movidos por diferentes 

urgências sociais e políticas, sempre alegando se basear nas mais “modernas 
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verdades científicas”, passaram a apresentar versões de seu presente e de seu 

passado (recente), acusando de “antigos e tradicionais” os métodos então utilizados 

e propondo em sua substituição “novos” e “revolucionários” métodos (de 

alfabetização) (MORTATTI, 2009, P.94). 

 

De acordo com esses antigos „métodos‟ de alfabetização, como por exemplo, o 

silábico e o fônico, a criança é alfabetizada repetindo as informações prontas e passadas pelo 

professor, ou seja, não modifica as ideias prévias que a criança tem sobre a escrita, 

compreendendo assim, como o alfabeto funciona. Segundo essa concepção: 

 

[...] para aprender a ler e a escrever, seria preciso apenas ter habilidades perceptivas 

e motoras (discriminação visual, discriminação auditiva, coordenação motora fina 

etc.) e receber, em doses homeopáticas, informações sobre as letras e sobre o seu 

valor sonoro. Todo o trabalho mental do aprendiz seria reduzido a memorizar o 

nome e o traçado das letras e decorar os sons que elas substituiriam. É por isso, de 

acordo com aqueles métodos, os professores esperavam que o aluno fosse se 

alfabetizando, na medida que era treinado a repetir as correspondências som-grafia 

que a cartilha lhe apresentava, seja pela memorização das famílias silábicas (BA, 

BE, BI, BO, BU; LA, LE, LI, LO, LU) seja pela leitura repetitiva de palavras que 

começam com uma mesma relação fonema-grafema. Muitas crianças, por decorarem 

a cartilha, sabiam os nomes de todas as letras, memorizavam todas as sílabas, mas 

continuavam sem compreender “como as letras funcionam”. (MEC, 2012, p.6) 

 

Isso, sem falar na exposição de falsos textos (do tipo “O bebê baba na babá”) que 

privavam os alunos de avançarem em seu nível de letramento, enquanto memorizavam a 

escrita alfabética. 

Com o passar do tempo, o conceito de alfabetização veio sendo ampliado em 

razão das diversas necessidades políticas e sociais. Alfabetizado não é apenas quem domina 

as habilidades de codificação e decodificação, mas sim, aquele que “sabe usar a leitura e a 

escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária”. (SOARES, 2003, p.10) 

A partir da década de 1980, com a propagação das teorias construtivistas e sócio-

interacionistas, as práticas pedagógicas eram permeadas por atividades diárias e repetitivas e, 

com isso, eram bastante criticadas.  

No entanto, por meio de uma interpretação equivocada do que realmente seria o 

construtivismo, passou-se a criticar tudo que estava relacionado a planejamento e organização 

do trabalho pedagógico, justificando que se tratava de algo „tradicional‟, ultrapassado, velho. 

Com isso, o discurso que permeava o meio pedagógico era de que “o trabalho de sala de aula 

deveria considerar apenas o que os alunos traziam de sua realidade”, pior ainda, “o professor, 

nesse contexto, seria o mediador desses conhecimentos na sua prática cotidiana escolar e não 

precisaria se programar para realizar essas atividades, pois, estas iriam surgir na própria 

prática cotidiana” (MEC, 2012b, p.19) 
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Emília Ferreiro, nascida na Argentina, doutourou-se na Universidade de Genebra, 

sob a orientação do biólogo Jean Piaget. Ela se tornou uma referência para o ensino brasileiro 

e o seu nome passou a ser ligado ao construtivismo, por ser grande pesquisadora da área. 

 Na teoria construtivista a criança é o principal agente da aprendizagem, ela 

desenvolve um senso de responsabilidade acontecendo assim, segundo Piaget, um mecanismo 

natural de aprendizagem.  

Os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o 

estágio de desenvolvimento que esta se encontra. Este método privilegia a relação entre o 

sujeito e o objeto de estudo. 

 O professor tem papel de facilitador da aprendizagem, mediador do 

conhecimento, encorajando e aceitando a autonomia e a iniciativa do aluno, para que este 

possa ter condições de gerar seus próprios conhecimentos.  

Vale ressaltar que a maneira de organizar o trabalho pedagógico faz parte do 

conjunto que nomeio de „metodologias de alfabetização‟. A organização do trabalho 

pedagógico implica em planejamento de práticas pedagógicas, evitando o uso excessivo do 

„improviso‟ em sala de aula. Nesse sentido, é necessário prever, planejar e organizar 

atividades diversificadas, reflexivas e desafiadoras para os alunos. 

 

Metodologicamente, a criação desse ambiente se concretizaria na busca de levar as 

crianças em fase da alfabetização a usar a língua escrita, mesmo antes de dominar as 

“primeiras letras”, organizando a sala de aula com base na escrita (registro de 

rotinas, uso de etiquetas para organização do material, emprego de quadros para 

controlar a frequência, por exemplo). Conceitualmente, a defesa da criação de um 

ambiente alfabetizador estaria baseada na constatação de que saber para que a escrita 

serve (suas funções de registro, de comunicação à distância, por exemplo) e saber 

como é usada em práticas sociais (organizar a sala de aula, fixar regras de 

comportamento na escola, por exemplo) auxiliariam a criança em sua alfabetização. 

Auxiliariam a dar significado e função à alfabetização; auxiliariam por criar a 

necessidade da alfabetização, auxiliariam, por fim, por favorecer a exploração, pela 

criança, do funcionamento da língua escrita (UFMG, 2004, p. 17). 
 

O governo federal, por meio do MEC, vem investindo em políticas públicas de 

alfabetização. Além do PNLD, já tem um programa específico para a alfabetização de 

crianças: o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Este, é um 

compromisso assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios 

a fim de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao 

final do 3º ano do ensino fundamental. 

No PNAIC são considerados quatro princípios centrais para o trabalho 

pedagógico: 
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1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e 

problematizador; 

2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre 

durante o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no princípio da 

Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação 

social e situações de interação em que as crianças se reconheçam como 

protagonistas de suas próprias histórias; 

3. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados 

pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas 

diversos e agir na sociedade; 

4. A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos 

de ensino e de aprendizagem (MEC, 2015). 

 

Além de expor esses princípios centrais, o PNAIC ressalta também, a importância 

de se trabalhar com rotinas em sala de aula. Neste sentido, Leal (2004) alude à rotina 

pedagógica ao planejamento para a vida escolar. 

 

[...] as rotinas escolares asseguram que procedimentos” básicos sejam “acordados” 

entre professor e alunos e que os mesmos já se disponibilizem dentro do espaço 

temporal e espacial para as tarefas pedagógicas. As crianças aprendem, através 

dessas rotinas, a prever o que fará na escola e a organizar-se. Por outro lado, a 

existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir com maior facilidade as 

atividades que ele considera importantes para a construção dos conhecimentos em 

determinado período, facilitando o planejamento diário das atividades didáticas 

(LEAL, 2004, p.2). 

 

O planejamento e a organização são pares importantes que compõem uma rotina 

de alfabetização voltada para a reflexão sobre a prática social, principalmente quando essas 

rotinas são permeadas de atividades reflexivas e desafiadoras para os alunos. 

Em síntese, a concepção „tradicional‟ de alfabetização por meio dos „métodos‟, e 

a aquisição do sistema nacional de escrita, o aprender a ler e decodificar símbolos, veio sendo 

precedida pelo letramento, permitindo o desenvolvimento de habilidades textuais de leitura e 

escrita, possibilitando assim, o convívio com variados tipos de textos, compreendendo enfim, 

a real função da escrita. 

 

1.3 Enfim... métodos de ensino determinam sucesso? 

Retomarei aqui a questão dos „métodos‟ de alfabetização. Julgo importante 

explicitá-los aqui, pois, no próximo capítulo farei uma análise do LD Letramento e 

Alfabetização da Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo. 

Existem, como já mencionado, duas opções de leitura: são aquelas pertencentes 

aos métodos sintéticos, que parte da parte para o todo (letras, sílabas e texto); e os 
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pertencentes aos métodos analíticos, que parte do todo para as partes. A partir desses, é 

possível entender como funcionam os métodos de alfabetização. 

O método sintético é dividido em três tipos: o alfabético ou soletração, o fônico e 

o silábico. 

O tipo silábico tem como princípio geral de que a leitura se dá por meio da 

decoração oral das letras do alfabeto, seguido de suas combinações silábicas e, por fim, as 

palavras. Adquirindo essas „habilidades‟, a criança vai lendo sentenças curtas até chegar nas 

histórias. É pautado em exercícios exaustivos e repetitivos, além de não respeitar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos antes de sua inserção na escola. 

O tipo fônico é também conhecido como fonético. O aluno parte dos sons das 

letras, unindo o som da consoante com o som da vogal, pronunciando assim, a sílaba formada 

até chegar às frases.  

Cada grafema (letra) é aprendida como fonema (som) que, junto a outros fonemas, 

pode formar sílabas e palavras (SEE/MG 2004). 

No tipo silábico ou silabação, o aluno aprende primeiro as sílabas para formar 

palavras. A aprendizagem é feita, primeiramente, através de uma leitura mecânica do texto, 

decifrando palavras até chegar, posteriormente, na leitura com compreensão. Trata-se de um 

aprendizado de maneira mecânica, repetitiva e, muitas vezes, fora da realidade das crianças, 

impedindo que elas criem e que sejam autônomas. Nos anos 60, a maioria dos brasileiros 

aprendeu a ler pelo método silábico (SEE/MG 2004). 

No método analítico, a principal diferença do método sintético é o ponto de 

partida. Neste método, a criança parte da frase para retirar as palavras e depois dividi-las em 

unidades mais simples que são as sílabas. Este método pode ser dividido em palavração, 

sentenciação ou global. 

Na palavração, como o próprio nome já indica, parte-se da palavra. 

Primeiramente, há um contato com os vocábulos em uma sequência, que engloba todos os 

sons da língua e, depois da obtenção de um certo número de palavras, parte-se para a 

formação de frases. 

Na sentenciação, a unidade inicial é a frase e dela, são retiradas as palavras. 

Destas palavras, são extraídas as sílabas. 

Já o método global, também conhecido como conto e estória, é composto por 

diversas unidades de leitura que tem começo, meio e fim. É composto por um elo entre frases 

com sentido, a fim de formar um enredo de interesse da criança (SEE/MG 2004). 
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Quando se fala em método de alfabetização, há sempre uma discussão em torno 

desses „métodos‟ ou qual deles determina o sucesso ou o fracasso escolar. Emília Ferreiro foi 

a precursora da desmetodização da alfabetização. Segundo a autora, quanto mais variado o 

material de leitura que o professor tiver, a criança poderá explorar, classificar e buscar 

semelhanças e diferenças entre os escritos. 

A „receita pronta‟ não funciona para todos os alunos. São públicos diferentes, 

especificidades diferentes e realidades diferentes. 

 O livro didático veio no sentido de ajudar a alfabetizar na perspectiva do 

letramento mas, isso não quer dizer, que os mesmos não utilizam de alguns dos métodos, já 

mencionados anteriormente, para auxiliar no processo de alfabetização. Como diz Freire 

(1996), o sujeito constrói seus saberes dadas determinadas situações que enfrentam, de acordo 

com os instrumentos que possuem. Não é possível seguir a mesma receita para todos e obter 

os mesmos resultados. 

Neste sentido, o melhor método de alfabetização é, sem dúvida, uma reinvenção 

desses métodos, de maneira contextualizada, adequada à realidade, atendendo às 

especificidades dos alunos. O uso de jogos, brincadeiras, currículo adaptado e reorganizado 

sempre auxiliam bastante o processo de alfabetização.    

Sendo assim, concordo com Chartier (2002) quando se refere às mudanças na 

prática de ensino que devem seguir duas categorias: mudanças de „conteúdos‟ por ensinar que 

constituem as mudanças de natureza didática e a outra mudança está relacionada à 

organização do trabalho pedagógico (modalidades de organização dos alunos em sala de aula, 

distribuição do tempo, maneiras de avaliar etc.) sendo essa a mudança de natureza 

pedagógica. 

 

“Enquanto a mudança implica, em si mesma, uma constante ruptura, ora lenta, ora brusca, 

da inércia, a estabilidade encarna a tendência desta pela cristalização da criação. Enquanto 

a estrutura social se renova através da mudança de suas formas, da mudança de suas 

instituições econômicas, políticas, sociais, culturais, a estabilidade representa a tendência à 

normalização da estrutura.” 

Paulo Freire 
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CAPÍTULO 2: AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROGRAMA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO DO CAMPO NO BRASIL 

 

Neste capítulo proponho algumas discussões que são fundamentais à minha 

pesquisa. 

Inicio este capítulo propondo uma discussão de ferramentas teóricas que 

subsidiarão minhas discussões posteriores: apontarei o LD como um produto cultural e 

comercial, relaciono ideologia e LD e, por fim, aponto concepções de linguagem presentes no 

LD.  

Posteriormente, apresento o que é o Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD, bem como faço um breve histórico de quando surgiram as primeiras políticas públicas 

do LD até chegar na política atual.  

Num terceiro momento, discuto o Edital do PNLD Campo, Edital 05/2011, que 

normatiza a inscrição e escolha do primeiro LD destinado à população campesina. Nesta 

parte, faço uma breve discussão no que tange à dialética campo-cidade, presente até mesmo 

nos dias atuais, as fronteiras existentes entre o campo e a cidade. Num quarto momento, 

aponto as funções do LD na perspectiva de Choppin (2004). Por fim, apresento o Guia 

Nacional do Livro Didático da Educação do Campo. Nesta parte explico o que é, quais os 

objetivos e quais são as finalidades do Guia. 

 

2.1 Ferramentas teóricas 

 

2.1.1 O Livro Didático: um produto cultural e comercial 

Nas últimas décadas, pesquisadores vêm demonstrando maior interesse por 

pesquisas sobre LD‟s, dentre eles podemos destacar Bittencourt (2004), Boto (2004), Cardoso 

(2013), Cartaxo (2012), Choppin (2014), Lajolo (1996), Macedo (2009), Munakata (2004a, 

2004b), Oliveira (1990), Oliveira (2008), Rangel (2005), Rosemberg (2009), Silva (2012), 

Silva (2013), Tagliani (2009, 2011), Viana (2011).   

Após ser considerado por educadores, bibliógrafos e intelectuais de vários setores, 

entendido como uma produção menor enquanto produto cultural, o LD passou a ser estudado 

sobre diversas perspectivas, ressaltando os aspectos educativos e sua função na escola 

contemporânea. 
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É entendido por Bitterncourt (2004a, p.471) como: “(...) um objeto cultural 

contraditório, que gera polêmicas e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre 

considerado como um instrumento fundamental no processo de escolarização”. 

Pelo fato de ser o LD objeto de estudo de muitos setores, este não deve ser 

entendido apenas no seu conceito escolar. Constitui-se também, de um produto cultural com 

especificidades não só do contexto escolar, mas também da sociedade em que está inserido. 

Sendo assim, “(...) deve ser compreendido no interior de um contexto sócio histórico, como 

um produto cultural que possui também uma dimensão comercial e econômica na sociedade”. 

(VIANA, 2011, p.43) 

Há quem acredite que o LD está ligado a um tipo de mercadoria, gerando assim 

lucros (BITTENCOURT, 2004; MUNAKATA, 2012; MACEDO, 2004). “O LD é uma 

mercadoria que gera lucros consideráveis para as editoras, mas que coloca a pergunta sobre a 

função do autor, entendido como escritor do texto, e seus direitos de propriedade em relação a 

obra produzida.” (BITTENCOURT, 2004, p. 477). Por se tratar de uma política pública, pode 

também ser confundido como política de governo, que é bem diferente
1
.  

Entendemos que os LDs podem também ser entendidos como produtos culturais, 

resultantes de interações que permeiam questões econômicas, sociais e culturais, ou seja, “os 

livros didáticos expressam a materialização de conflitos entre grupos para hegemonizar suas 

posições” (MACEDO, 2004, p. 106). 

Observando o LD como um produto da indústria cultural, é possível visualizá-lo 

como algo fabricado, comercializado, consumido e avaliado num determinado contexto. 

Ainda acontece do LD ser comercializado no Brasil, como uma mercadoria produzida pela 

indústria cultural.  

De acordo com Bottomore (2001, p. 265) “todas as sociedades humanas tem de 

produzir suas próprias condições materiais de existência”. Nesse sentido, a mercadoria é 

então, a forma que esses produtos tomam quando a produção é organizada por meio de troca. 

A mercadoria tem duas características: a primeira é a que pode satisfazer a alguma 

necessidade humana, dominada por Adam Smith de „valor de uso‟; e a segunda é a que pode 

obter outras mercadorias em troca, tem o poder da permutabilidade, denominada por Marx de 

„valor‟. 

                                                           
1
 Segundo Queiroz (2012) a política pública é entendida como a resposta que o governo deve dar para 

solucionar ou mitigar atender as demandas existentes da sociedade visando os objetivos e os direitos 
De acordo com Almeida (2009) o conceito de política de governo se remete às políticas que o Executivo decide 
num processo elementar de formulação e de implementação de determinadas medidas para responder 
demandas da política interna. 
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Como as mercadorias são trocaa umas pelas outras em proporções quantitativas 

definidas, pode-se considerar que cada mercadoria tem um certo valor. Toda massa 

de mercadoria produzida num período pode ser vista como uma massa homogênea 

de valor, embora, vista de outro ângulo, seja uma coleção heterogênea de valores de 

usos diferentes e incomparáveis. Como valores, as mercadorias são qualitativamente 

iguais e só diferem quantitativamente no montante de valor que encerram. Como 

valores de uso, as mercadorias são qualitativamente diferentes, já que cada produto é 

específico e não pode ser comparado a outro (BOTTOMORE, 2001, p. 266). 

 

Aqui no Brasil, a relação entre o Estado e o LD é mediada pelo PNLD. É, de 

acordo com Munakata (2012, p.61), um programa “responsável pelas cifras astronômicas” da 

educação. A partir de 1996 foi instituída uma avaliação prévia dessas obras feitas por 

especialistas. Com isso, as editoras tiveram que se adequar às exigências do governo 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Editais de 

Convocação dos LD‟s). 

Nota-se portanto, que o LD envolve diversas pessoas que o realizam como 

mercadoria: autores, editores, várias categorias de artes gráficas, avaliadores, diretores de 

escola, professores, alunos. Nesse mercado, há acúmulo de capital e também há trabalho.  

Munakata (2012, p.64) faz de suas palavras às de Marx(1996), aludindo a 

mercadoria como “a síntese da cristalização de relações sociais entre os seres humanos, 

mediados por coisas, e, „pelas suas propriedades satisfazem necessidades humanas de 

qualquer espécie‟, sejam, „do estômago ou da fantasia‟” (MARX, 1996, p. 165). 

 

2.1.2 Ideologia e LD 

O sistema educacional brasileiro, dirigido e controlado pelo Estado, é um dos 

agentes mediadores entre a transição da classe hegemônica em senso comum para uma classe 

inferior. Classe hegemônica aqui é entendida como: 

 

A classe que lidera ou a classe hegemônica é, assim, na definição de Gramsci, 

verdadeiramente política porque vai além de seus interesses econômicos imediatos 

(pelos quais pode até ter lutado na arena política) para representar o avanço 

universal da sociedade. Desse modo, Gramsci emprega o conceito de hegemonia 

para arguir de qualquer concepção economicista de política ou de ideologia, que só 

tenha em conta interesses de classes econômicos imediatos no que diz respeito à 

política e à cultura, é incapaz de uma análise correta da situação política e do 

equilíbrio de forças políticas e não pode levar a uma compreensão adequada da 

natureza do poder de Estado (BOTTOMORE, 2001, p. 178). 

 

Esse sistema educacional ao qual me refiro, é dirigido e controlado pelo Estado, o 

que implica, quase sempre, uma ideologia direcionando então, os caminhos a serem 
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percorridos e como esse processo educacional irá se desenvolver. Fica então, a cargo da 

escola, assumir o papel de mantenedora e reprodutora dos interesses da classe dominante. 

 

A expressão „classe dominante‟ abrange duas noções, que Marx e Engels 

distinguiam, embora não as tivessem explicado sistematicamente. A primeira é a de 

uma classe economicamente dominante que, em virtude de sua posição econômica 

domina e controla todos os aspectos da vida social. (...) A segunda noção é a classe 

dominante, para manter e produzir o modo de produção e as formas de sociedade 

existentes, deve necessariamente exercer o poder de Estado, isto é, politicamente 

(BOTTOMORE, 2001, p. 64). 

 

O LD é uma ferramenta de trabalho, em alguns casos, única e exclusiva de muitas 

escolas. É patrocinado pelo poder público, fortalece e mantem essa hegemonia de poder, e, 

com seu currículo fechado, torna-se um meio de controle. Trata-se de uma alienação que se dá 

pela aceitação dos alienados, sendo “fruto de um processo natural calcado no senso comum 

social, resultado da elaboração intelectual sobre a realidade descrita, a partir da visão da 

classe dominante desta sociedade” (LEITE, 2007, p.2) 

Corroboro com Althusser (s.d) quando se refere à ideologia sendo um sistema de 

ideias, representações que dominam o espírito de um homem ou de um grupo social. Segundo 

Chauí (2000), 

 

A ideologia é um fenômeno histórico social corrente do modo de produção 

econômica. À medida que, numa formação social, uma forma determinada de visão 

social se estabiliza, se fixa e se repete, cada indivíduo passa a ter uma atividade 

determinada e exclusiva, que lhe é atribuída pelo conjunto das relações sociais, pelos 

estágios das forças produtivas e pela forma da propriedade (CHAUÍ, 2000, p. 217). 

 

A escola é um espaço que contribui, e muito, para o desenvolvimento da 

personalidade e da formação da criança. Atualmente, o ensino da educação básica está 

pautado num currículo que atenda aos números do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb).  

O indicador é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidos no 

Censo Escolar e nas médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as 

unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Com isso, a escola 

vem adequando seu currículo, para que se tenha índices satisfatórios. 

Esta situação não se difere à dos LD‟s. Eles são escritos e editados de acordo com 

o edital de convocação do PNLD. Lajolo (1996, p.4) considera que no Brasil “uma 

precaríssima situação educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos e 
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condicionando estratégias de ensino, marcando de forma decisiva, o que se ensina e como se 

ensina”. 

Concordo com Leite (2007) quando diz que   

 

“o livro didático tem-se, ao longo dos anos, prestado à manutenção dos conceitos 

idealizados por aqueles que detêm o poder e não querem dele se afastar, procurando, 

através do processo educacional, manter e se possível, ampliar sua atuação como 

detentor hegemônico desse poder” (LEITE, 2007, p.5). 

 

Neste contexto, a escola e o professor têm papel fundamental para a mudança 

dessa concepção. É importante que o professor tenha conhecimento do conteúdo do LD, para 

poder utilizá-lo de outra maneira em sala de aula. Faria (1986) destaca que enquanto não se 

tem um LD de qualidade, que reflita a qualidade da vida cotidiana, deve-se fazer um bom uso 

do que se tem. 

 

2.2 Programa Nacional do Livro Didático: como tudo começou 

Em 1929 o Estado cria um órgão específico para legislar sobre políticas do livro 

didático. O Instituto Nacional do Livro (INL), objetivando dar maior legitimação ao LD e, 

consequentemente, auxiliando no aumento de sua produção, já em 1938, por meio do Decreto 

de Lei n.º 1.006 de 30/12/38, o Estado institui a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), estabelecendo assim, a primeira política de legislação e controle de produção e 

circulação do LD no país. Em 1945, pelo Decreto-Lei n.º 8.460/45, o Estado consolida a 

legislação sobre as condições de utilização, produção e importação do LD, restringindo ao 

professor a escolha do livro a ser utilizado, conforme definido no art. 5º: 

 

Os poderes públicos não poderão determinar a obrigatoriedade de adoção de um só 

livro ou de certos e determinados livros para cada grau ou ramo de ensino, nem 

estabelecer preferência entre os livros didáticos de uso autorizado, sendo livre aos 

professores de ensino primário, secundário normal e profissional a escolha de livros 

para uso dos alunos, uma vez que constem da relação oficial das obras de uso 

autorizado (BRASIL, 1945). 

 

Em 1970, com a Portaria n.º 35 de 11/03/1970 o MEC programa um sistema de 

coedição de livros com as editoras nacionais, com recurso do INL. No ano seguinte, o INL 

passa a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), 

assumindo as atribuições administrativas e de gerenciamento de recursos. Mais tarde, com a 

edição do Decreto n.º 91.542 de 19/08/85, o PLIDEF dá lugar ao Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), que traz diversas mudanças, como: reutilização do LD, implicando a 
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abolição do livro  descartável e o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua 

produção, extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas e comunitárias, 

fim da participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a 

FAE e garantindo o critério de escolha do LD pelos professores (BRASIL, 1985). 

O PNLD é uma iniciativa do Ministério da Educação. “O MEC é um grande 

comprador de livro didático. Hoje, ele é o maior comprador de livros do mundo. Não tem 

instituição que compre 110 milhões de livros. Não se tem notícia disso.” (MUNAKA, 1997, 

p.46), com o objetivo de adquirir e distribuir gratuitamente LDs às escolas públicas do país. 

Foi criado em 1985, mas somente a partir de 1996 passa a desenvolver um processo de 

avaliação (TAGILANI, 2009, p.305). Isso se deu ao fato do MEC se preocupar com a 

qualidade das obras e, com isso, tem como objetivos:  

 

I- Melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas, com a 

consequente melhoria da qualidade da educação; 

II- Garantia de padrão de qualidade de material de apoio à prática educativa 

utilizada nas escolas públicas; 

III- Democratização do acesso às fontes de informação e cultura; 

IV- Fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos alunos; e 

V- Apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor (BRASIL, 

2010). 

 

A criação do PNLD foi, sem dúvida, um grande avanço nas políticas públicas 

educacionais, porém, a princípio, havia uma grande falha “o professor, um dos principais 

usuários do livro não participava seja dos processos decisórios do sistema educacional, em 

geral, seja das discussões sobre o livro didático, em particular” (WITZEL, op. Cit., p.15). 

 

(...) no mesmo ano da publicação do Plano Decenal de Educação para Todos, o 

MEC constituiu uma comissão para analisar a qualidade dos conteúdos 

programáticos e dos aspectos pedagógicos e metodológicos dos livros que vinham 

sendo comprados por este ministério para as séries iniciais do ensino fundamental 

Tal comissão analisou os dez livros de cada disciplina mais solicitados pelos 

professores das escolas públicas. Este estudo demonstrou que o MEC vinha 

comprando e distribuindo para a rede pública de ensino livros didáticos com erros 

conceituais,  preconceituosos e desatualizados no tocante aos conteúdos. Como 

consequência, a partir de 1996, o MEC passou a submeter os livros didáticos a uma 

avaliação, cujos resultados são divulgados nos Guias de Livros Didáticos, 

distribuídos nacionalmente para as escolas, com o objetivo de orientar os professores 

na escolha do livro didático (CASSIANO, 2004, p.36). 

 

A partir de 1996, é que o professor começou a fazer parte da escolha pelas obras 

aprovadas no PNLD, com a implantação do Guia Nacional do Livro Didático do PNLD. Este 

Guia Nacional do LD trata-se de um livro para apoio aos professores, neste, vem as resenhas 
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das obras aprovadas pelo PNLD a fim de auxiliar na escolha do LD, que melhor atende ao 

projeto político pedagógico da escola. 

Para atender os objetivos do PNLD, é imprescindível que o LD seja uma 

ferramenta adequada às especificidades dos alunos. Sendo assim, é de grande importância o 

processo de escolha do LD. 

 

2.3 O PNLD Campo – Edital 05/2011 

A educação do campo iniciou-se pelo processo de lutas dos movimentos sociais 

camponeses. Sua intencionalidade maior é a construção de uma sociedade mais justa e sem 

desigualdades.  

 

A luta dos trabalhadores para garantir o direito à escolarização e ao conhecimento 

faz parte das suas estratégias de resistência, construídas na perspectiva de manter 

seus territórios de vida, trabalho e identidade e surgiu como reação ao histórico 

conjunto de ações educacionais que, sob a denominação de Educação Rural, não só 

mantiveram o quadro precário de escolarização do campo, como também 

contribuíram para perpetuar as desigualdades sociais naquele território (MOLINA, 

2011, p. 11). 

 

Existem, até hoje, fronteiras que se estabelecem entre o campo e a cidade e que 

estão relacionadas ao materialismo histórico dialético, que “fundamenta-se em categorias que 

são expressões das próprias relações sociais e que, portanto, permitem aprender em sua 

essência os problemas reais, concretos, relativos à vida, ao trabalho e à educação” 

(VENDRAMINI, 2008, p. 127), impondo-se assim, um engajamento e comprometimento com 

a realidade. 

Esse é um debate que perpassa as reflexões da Educação do Campo, pois, durante 

muito tempo, a visão que prevaleceu na sociedade e majoritária em muitos setores, é a que 

considera o campo como um lugar atrasado, inferior, arcaico. “Nas últimas décadas 

consolidou-se um imaginário que projetou o espaço urbano como caminho natural único do 

desenvolvimento, do progresso, do sucesso econômico, tanto para indivíduos como para a 

sociedade.” (ARROYO, 2009, p.11). De certa forma, essa foi a visão-suporte para o processo 

de avanço da implantação da agricultura no país. 

É possível observar também a dialética fortalecida entre campo e cidade nos 

meios midiáticos. Temos como exemplo os filmes de Mazzaropi, onde o Jeca Tatu, dono de 

uma pequena propriedade, é retratado como um roceiro, “caipira-estúpido, sem-vergonha, 

miserável, amarelo e preguiçoso.” Mas, há também no filme outras possibilidades de leitura. 

Jeca manifesta seu desejo de ir para Brasília, com o objetivo de conseguir trabalho. 
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Demonstra também habilidades e diversas situações, tais como saber negociar votos para com 

o candidato às eleições. Preserva seus saberes, é capaz de se divertir com os jovens da cidade, 

comparando duas realidades: a de um homem moderno e atrasado ao mesmo tempo.  

É um filme que inspira muitas reflexões: a posse e o uso da terra para os pobres 

que a conquistam por meio de união, lutas, preservação de valores, da cultura, identidade e 

não submissão cega a um modelo de desenvolvimento. Acaba sendo um objeto de estudo para 

o ensino de ciências nos livros, escolas e na internet.  

 

No Brasil, o trabalho no campo é expressão de diversas formas de ocupação do 

espaço, desde a produção para a subsistência até a produção intensiva de eucaliptos 

para a produção de celulose. Explicita a grande desigualdade social do País. 

Constitui espaço de trabalho, de vida, de relações sociais e de cultura de pequenos 

agricultores; espaço de grande exploração de trabalhadores, especialmente do 

trabalho temporário, sem relações contratuais, de pessoas que vagueiam pelo País 

para acompanhar os períodos de colheitas, constituindo o trabalho sazonal; espaço 

de terras para reserva de valor; espaço de produção para o agronegócio; espaço de 

difusão de tecnologias e de modificação genética amplamente questionada por 

ambientalistas, pesquisadores e agricultores; e espaço para o descanso, a vida 

tranquila, o lazer e o contato com a natureza. Além disso, é um espaço em que 

homens, mulheres e crianças vagueiam à procura de trabalho, escancarando o 

fenômeno migratório (VENDRAMINI, 2008, p.128).  

 

A concepção educativa “do campo” está vinculada pela luta por direitos, 

desenvolvimento e escola. Com essa luta constante dos movimentos sociais do campo, 

construíram-se novos paradigmas de educação para o meio rural, demonstrando que os 

sujeitos do campo não estão isolados no Brasil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996 

(LDB), prevê a educação do campo (art. 28), respeitando suas especificidades. 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 

I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II – Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – Adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 

 

Somente quinze anos após a LDB é que surgiu o primeiro Edital de Convocação 

para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, para o Programa Nacional do 

Livro Didático do Campo, o Edital de Convocação 05/2011.  

No ano de 2011, o Ministério da Educação, por intermédio da SECADI e do 

FNDE lança o processo de inscrição e avaliação de LD´s destinados aos alunos de escolas 



37 
 

públicas situadas ou anexas em áreas rurais, que possuam segmentos de aprendizagem, 

classes ou turmas seriadas dos anos iniciais do ensino fundamental participantes do PNLD. 

Nesta primeira edição do PNLD Campo, o MEC “busca fomentar a produção de obras 

didáticas, que superem o quadro atual das produções existentes” tidas como “alheias às 

“Diretrizes Operacionais formuladas pelo Conselho Nacional de Educação Básica das Escolas 

do Campo” (BRASIL, 2011, p.27) 

Em relação à caracterização das coleções, são aceitas para participar do processo 

de avaliação as que abrangem os seguintes componentes curriculares: Alfabetização 

Matemática, Letramento e Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História 

e Geografia, integradas em coleções seriadas ou multisseriadas. As coleções didáticas serão 

formadas de acordo com o quadro a seguir: 
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QUADRO 1 - Critérios para inscrição de Coleções Didáticas no PNLD Campo Edital 05/2011 

TIPO DE 

COMPOSIÇÃO 

NÚMERO 

TOTAL DE 

VOLUMES 

SEGMENTO A (1º ao 3º ano) SEGMENTO B (4º E 5º anos) 

NÚMERO 

DE 

VOLUMES 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

MÍNIMOS 

ANOS DE 

REFERÊNCIA 

MÁXIMO DE 

PÁGINAS NO 

LIVRO DO 

ALUNO 

MÁXIMO DE 

PÁGINAS NO 

MANUAL DO 

PROFESSOR 

NÚMERO DE 

VOLUMES 

COMPONENTES 

CURRICULARES MÍNIMOS 

ANOS DE 

REFERÊNCIA 

MÁXIMO DE 

PÁGINAS NO 

LIVRO DO 

ALUNO 

MÁXIMO DE 

PÁGINAS NO 

MANUAL DO 

PROFESSOR 

I 
Multisseriada 

Interdisciplinar 

Temática 
4 2 

Tema 1: Letramento e 

Alfabetização. 

Alfabetização Matemática, 

Geografia, História e 

Ciências 

1º ao 3º ano 400 500 

2 

Tema 3: Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, 

História e Ciências 

4º e 5º anos 400 500 

Tema 2: Letramento e 

Alfabetização. 

Alfabetização Matemática, 

Geografia, História e 

Ciências 

1º ao 3º anos 400 500 

Tema 4: Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, 

História e Ciências 

4º e 5º anos 400 500 

II 
Seriada 

Multidisciplinar 

Integrada 

5 3 

Letramento e Alfabetização 

Matemática 
1º ano 200 300 

2 

 

Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, 

História e Ciências 

 

 

 

 

Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, 

História e Ciências 

 

 

 

4º ano 

 

 

 

 

 

 

5º ano 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

500 

Letramento e Alfabetização. 

Alfabetização Matemática, 

Geografia, História e 

Ciências 

2º ano 400 500 

Letramento e Alfabetização. 

Alfabetização Matemática, 

Geografia, História e 

Ciências 

3º ano 400 500 

III 
Seriada 

Multidisciplinar 

por Área 

9 5 

Letramento e Alfabetização 

Matemática 
1º ano 200 300 

4 

 

Língua Portuguesa, Geografia 

e História 

 

Matemática e Ciências 

 

 

Língua Portuguesa, Geografia 

e História 

 

 

Matemática e Ciências 

 

4º ano 

 

 

4º ano 

 

 

 

5º ano 

 

 

5º ano 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

200 

 

300 

 

 

300 

 

 

 

300 

 

 

300 

Letramento e Alfabetização, 

Geografia e História 
2º ano 200 300 

Alfabetização Matemática e 

Ciências 
2º ano 200 300 

Letramento e Alfabetização, 

Geografia e História 
3º ano 200 300 

Alfabetização Matemática e 

Ciências 
3º ano 200 300 

IV 
Seriada 

Multidisciplinar 

por Área 
4 2 

Letramento e Alfabetização, 

Geografia e História 
1º ao 3º ano 400 500 

2 

Língua Portuguesa, Geografia 

e História 
4º e 5º anos 400 500 

Alfabetização Matemática e 

Ciências 
1º ao 3º anos 400 500 Matemática e Ciências 4º e 5º anos 400 500 

Fonte: BRASIL, 2011, p.2 
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Só poderão ser pré-inscritas as coleções didáticas compostas por composições do 

segmento A e do B do quadro acima. As coleções também poderão incluir no conjunto de 

volumes do manual do professor DVD ROM, para atender o docente visando 

preferencialmente o público de 4º e 5º anos, podendo ser eventualmente compartilhado como 

o público do 1º ao 3º ano, com vídeos, imagens, textos, músicas, mapas, entrevistas, jogos 

educativos etc, em torno de uma proposta pedagógica, que diz respeito à progressão e à 

avaliação do ensino-aprendizagem, porém, a Coleção Girassol não disponibiliza este material. 

 

Entende-se por coleção didática o conjunto de volumes do segmento A e do 

segmento A e dos volumes do segmento B, concebidos e organizados em coleções 

integradas, disciplinares, por área de conhecimento ou interdisciplinares, para 

atender as escolas com classes seriadas, multisseriadas ou por segmento de 

aprendizagem, em torno de uma proposta pedagógica única, inclusive no que diz 

respeito à progressão e à avaliação do ensino-aprendizagem (BRASIL, 2011, p.3). 

 

Já os componentes curriculares são entendidos como o conjunto das experiências 

escolares, que objetivam o conhecimento, articulando vivências e saberes dos estudantes com 

os saberes já acumulados, organizados de maneira disciplinar, pluridisciplinar, 

transdisciplinar ou interdisciplinar. As coleções didáticas podem apresentar além dos 

componentes curriculares mínimos, outros que contribuam para o desenvolvimento intelectual 

dos alunos. Não precisam de se ater somente ao que está proposto no edital. Poderão também 

ser apresentadas coleções que abordem temas transversais, tanto no segmento A quanto no B, 

tais como: relações étnico-raciais, história e culturas indígenas, cultura afro-brasileira e 

africana, direitos humanos, relações de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, direito 

das crianças e adolescentes, sustentabilidade socioambiental. 

As coleções didáticas inscritas são compostas de livros didáticos consumíveis. 

São entregues para a utilização dos alunos e professores, sem a necessidade de devolver no 

final do ano. Estes livros, de acordo com o Edital do PNLD Campo, podem ter espaços ou 

lacunas para a realização de exercícios propostos pelo próprio livro. Obrigatoriamente, tem 

que compor de um exemplar para o aluno e um manual para o professor. 

Quanto ao manual do professor, este não pode ser uma mera cópia do livro com 

exercícios resolvidos. É necessário que se tenha uma orientação teórico-metodológica dos 

conteúdos do livro, com outras áreas do conhecimento, apresente propostas de 

reflexão/avaliação da aprendizagem, leituras e textos adicionais ao livro do aluno, sugestões 

de bibliografias para a formação e atualização do professor.  
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Essas coleções didáticas também já devem atender as normas do caderno 

ortográfico da Língua Portuguesa, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 54, de 18 de 

abril de 1995, a Resolução nº 17, de 7 de maio de 2008, e ao Decreto nº 6.583, de 30 de 

setembro de 2008. Deverão também, obrigatoriamente, atender ao Decreto nº 7352/10, 

Resolução CNE/CEB nº 1/2002, Resolução CNE/CEB nº 2/2008 e Resolução CNE/CBE nº 

4/2010
2
. 

Quanto à avaliação das obras didáticas inscritas no PNLD Campo 2013, tem como 

objetivo: (...) garantir a qualidade do material a ser encaminhado à escola, incentivando a 

produção de materiais cada vez mais adequados às necessidades da educação pública 

brasileira e às diretrizes e orientações aqui indicadas. (BRASIL, 2011, p.29) 

Para que os objetivos do PNLD Campo sejam alcançados, o LD deve “veicular 

informação correta, precisa adequada e atualizada” (BRASIL, 2011, p.29), sendo fonte de 

informação, respeitando as especificidades da população campesina: agricultores familiares, 

extrativistas, ribeirinhos, pescadores, assentados e acampados, quilombolas, trabalhadores 

assalariados rurais, povos da floresta, caiçara, caboclos e outros que se mantêm das atividades 

do campo. É importante ressaltar também que, a discussão temática do campo trabalhe com a 

cidadania, democracia e a identidade do campo “respeitando a diversidade e acolhendo as 

diferenças sem transformá-las em desigualdades” (BRASIL, 2011, p. 29), apresentando 

conteúdos relacionados aos conhecimentos dessa população. 

 

2.4 O que é e qual a função do Livro Didático 

“Mas afinal, como conceituar livro didático?” (CARDOSO, 2013, p.593). O LD é 

algo que “ao mesmo tempo que se configura como norma – conteúdos e comportamentos a 

serem ensinados – materializa e incorpora diversas práticas, dependendo do uso que dele 

fazem/fizeram os professores e os alunos” (CARDOSO, 2013, p.594).  

Numa perspectiva sócio histórica e cultural, “o livro didático pode ser considerado 

como um instrumento, que organiza os objetos de ensino considerados necessários para 

satisfazer as necessidades de ensino-aprendizagem” (TAGLIANI, 2011, p.137).  

                                                           
2
 Decreto nº 7352/10 Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 
Resolução CNE/CEB nº 1/2002 Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo. 
Resolução CNE/CEB nº 2/2008 Estabelece as Diretrizes Complementares, normas e princípios para o 
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. 
Resolução CNE/CEB nº 4/2010 define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica. 
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Este é um dos veículos utilizados pela escola para trazer informação aos alunos. 

Entre as décadas de 70 e 80 a concepção que se tinha de LD era de um instrumento 

“estruturador das práticas docentes, em função de intensa ampliação do sistema de ensino e de 

processos de recrutamento docente mais amplos e menos seletivos” (TAGLIANI, 2011, p. 

304), hoje, observa-se que há uma grande “multiplicidade de suas funções, a coexistência de 

outros suportes educativos e a diversidade de agentes que ele envolve” (CHOPPIN, 2004, p. 

552) contribuindo assim, mais efetivamente no processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com CHOPPIN (2004), o LD exerce quatro funções essenciais e que 

podem variar de acordo com o ambiente sociocultural, a época, disciplinas, níveis de ensino, 

métodos e as formas de utilização: referencial, instrumental, ideológica e cultural e 

documental. 

A função referencial, na concepção de CHOPPIN (2004) é também denominada 

de curricular ou programática, desde que existam programas de ensino. Nesta função, o LD se 

resume em uma “fiel tradução do programa ou, quando se exerce o livre jogo da concorrência, 

uma de suas possíveis interpretações” (CHOPPIN, 2004, p. 553). Configura-se, portanto, num 

depositário dos conhecimentos, habilidades ou técnicas de um grupo social sendo capaz de 

transmitir às novas gerações. 

Na função instrumental, o LD “põe em prática métodos de aprendizagem, propõe 

exercícios ou atividades que, segundo o contexto, visam facilitar a memorização dos 

conhecimentos.” (CHOPPIN, 2004, p. 553) favorecendo assim a aquisição de competências 

disciplinares, apropriação de habilidades e resolução de problemas. 

De acordo com Choppin (2004), a função mais antiga do LD é a função 

ideológica e cultural. Gramsci se refere à ideologia como uma “concepção de mundo que se 

manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as 

manifestações de vidas individuais e coletivas” (GRAMSCI, 1978, p. 16). 

 

A partir do século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o 

desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos, o livro 

didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos 

valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de identidade, 

geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como símbolo da 

soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel político 

(CHOPPIN, 2004, p.553). 

 

Sendo assim, a função ideológica e cultural tende a aculturar e em alguns casos, 

doutrinar as jovens gerações, podendo exercer de maneira explícita, sistemática, e ostensiva, 

“de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos eficaz” (CHOPPIN, 2004, 
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p.553). Esse conceito de doutrinar está intimamente ligado ao de alienar. O conceito de 

alienação, considerado hoje como um dos conceitos centrais, utilizados tanto por marxistas 

como por não-marxistas refere-se à  

 

(...) ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou 

uma sociedade se tornem (ou permaneçam) alheios, estranhos, enfim, alienados [1] 

aos resultados ou produtos de sua própria atividade ( e à atividade ela mesma), e/ou 

[2] à natureza na qual vivem, e/ou [3] – também [4] a si mesmos (às suas 

possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim concebida, a alienação é 

sempre alienação de si próprio ou auto-alienação, isto é, alienação do homem (ou de 

seu ser próprio) em relação a si mesmo ( às suas possibilidades humanas), através 

dele próprio (pela sua própria atividade). E a alienação de si mesmo não é apenas 

uma entre outras formas de alienação, mas a sua própria essência e estrutura básica. 

Por outro lado, a “auto-alienação” ou alienação de si mesmo não é apenas um 

conceito (descritivo), mas também um apelo em favor de uma modificação 

revolucionária do mundo (desalienação) (BOTTOMORE, 2001, p. 5). 
 

Por fim, a função documental acredita que “o livro didático pode fornecer, sem 

que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja 

observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno.” (CHOPPIN, 

2004, p. 553). Sendo assim, visa também favorecer a autonomia da criança, promovendo 

também um nível de formação mais elevado dos professores. 

 

2.5 O Guia Nacional do Livro Didático do Campo 

As escolas beneficiadas pelo PNLD Campo 2013, são aquelas situadas ou que 

mantém turmas anexas em áreas rurais e estão vinculadas às redes de ensino estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, que firmaram o termo de adesão ao PNLD.  

Foram atendidas as escolas com até 100 alunos matriculados no ensino 

fundamental – anos iniciais e as escolas com mais de 100 alunos que não realizaram a escolha 

do PNLD 2013, ou que tenham optado por não receber livros naquele programa.  

O cadastro da obra escolhida é feita, após a análise dos professores, por um 

funcionário designado pela rede de ensino no site do FNDE, sendo aceito somente um registro 

por CPF por rede de ensino, objetivando segurança do sistema.  

Passarei agora para a análise da resenha da Coleção Girassol, feita por 

especialistas do Guia Nacional do Livro Didático.  

O Guia Nacional do Livro Didático é um material disponibilizado pelo MEC e 

tem como objetivo ajudar o professor a escolher, a cada triênio, “os livros didáticos mais 

adequados para o ensino nas Escolas do Campo no primeiro segmento do Ensino 
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Fundamental, recurso indispensável ao processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2012, 

p.8) 

Tem como finalidade subsidiar o trabalho dos professores que atuam nas escolas 

no campo. No Guia é possível encontrar um breve histórico do PNLD Campo, bem como as 

políticas públicas voltadas para as escolas campesinas, os princípios e os critérios utilizados 

para avaliação e aprovação das obras e finalmente as resenhas das coleções aprovadas onde 

contempla: “área de Línguas Artes e Literatura, a aquisição do sistema de escrita, o ensino da 

leitura a produção escrita e oralidade, na área de Ciências da Vida e da Natureza, os 

conhecimentos das Ciências e suas relações com a natureza” (BRASIL, 2012, p. 8). 

 

A resenha do Guia Nacional do LD foi dividida em quatro tópicos: Visão Geral, 

Descrição da Coleção, Análise da Obra e Em sala de aula. Esta análise será feita da seguinte 

maneira: discutirei o documento e apresentarei alguns contrapontos que aparecem no LD da 

Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo – Letramento e Alfabetização – 1º ano. 

O Guia inicia com a seguinte afirmativa: “A coleção foi elaborada para a 

Educação do Campo.” (BRASIL, 2012, p. 29). Segundo o Edital do PNLD Campo, 

 

Na Educação do Campo, a organização do percurso formativo aberto e 

contextualizado deve ser construído em função de suas especificidades, incluindo 

não só os componentes obrigatórios, mas outros tais como cidadania, agricultura 

familiar, sistemas e produção, economia solidária, desenvolvimento sustentável, 

dentre outros, que enriquecem as experiências de ensino e tem se tornado objeto de 

aprendizagens. (BRASIL, 2011, p.30) 

 

Neste Guia aparece o nome dos especialistas responsáveis pela Avaliação das 

obras no PNLD 2013, bem como as fichas utilizadas pelos mesmos, a fim de analisar as 

coleções. A avaliação das obras inscritas no PNLD Campo 2013,  foram feitas por meio de 

um conjunto de critérios eliminatórios comuns a todos os componentes curriculares. 

 

(1) Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino 

fundamental, séries-anos iniciais, com as especificidades da educação do 

campo; 

(2) Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social republicano; 

(3) Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos 

visados; 

(4) Correção e atualização de conceitos informações e procedimentos; 

(5) Observância das características e finalidades específicas do manual do professor 

e adequação do livro do aluno à proposta pedagógica nele apresentada; 

(6) Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

pedagógicos da obra (BRASIL, 2012, p.16). 
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Retomando e complementando o que foi dito na introdução dessa pesquisa para o 

PNLD Campo 2013, foram inscritas pelas editoras 18 obras que foram distribuídas da 

seguinte forma: 4 coleções para o Tipo I – Multisseriada Interdisciplinar Temática; 4 coleções 

para o Tipo II – Seriada Multidisciplinar Integrada; 6 coleções para o Tipo III – Seriada 

Multidisciplinar por Área e 4 coleções para o Tipo IV – Multisseriada Multidisciplinar por 

Área. Desse conjunto inscrito, 16 coleções foram reprovadas, o que corresponde a 87% e 02 

foram aprovadas, correspondendo a 13%. 

 

Esses números indicam, por um lado, a necessidade de um maior investimento na 

produção de materiais didáticos que concretizem as especificidades e os princípios 

da Educação do Campo e, por outro lado, a demanda por coleções que efetivem com 

qualidade, uma proposta pedagógica para as escolas do campo. Esses números 

devem ser interpretados, portanto, como um resultado de uma primeira iniciativa 

que, ao selecionar as obras didáticas, cria mais uma ação política para instituir a 

Educação do Campo na sua devida importância e relevância (BRASIL, 2012, p. 17). 

 

Acredito que a justificativa quanto ao grande percentual de reprovação vai além 

de um maior investimento na produção dessas obras afim de melhorar a qualidade dos LD´s. 

O Edital do PNLD Campo foi lançado em 2011 para as obras serem utilizadas a partir de 

2013. A Coleção Didática Girassol: saberes e fazeres do campo, teve sua primeira edição em 

2012. Seria esse tempo (1 ano) suficiente para construir um material didático, que atendesse 

um determinado grupo, e que nunca havia tido nenhum tipo de material específico em toda a 

sua história? 

 Houve tempo necessário para a seleção textual, de atividades, de leitura e 

produção de textos enfim, reunir em um mesmo material atividades que trabalhem a 

alfabetização e o letramento, revisar esse material, formatar e até chegar ao ponto de 

impressão e encadernação? 

 

Livro é expressão de bem cultural; escolhê-lo e adotá-lo são procedimentos que 

requerem a compreensão lógica que preside a forma como são produzidos e 

comercializados, por quem, para quem e com que motivações, além das aparentes, 

traduzidas em critérios de divulgação e distribuição formalizados, padronizados 

(RANGEL, 2005, p.192). 
 

Para chegar ao ponto de divulgação/distribuição de uma coleção didática, é 

necessário passar por um processo longo de investimento. É necessário também conhecer a 

demanda que irá atender e perguntas do tipo o que eu quero com este LD, a quem eu quero 

destinar, como eu quero trabalhar, para quê, por quê, são imprescindíveis no processo de 

construção do material. 
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CAPÍTULO 3: O LIVRO GIRASSOL EM ANÁLISE – ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO – 1º ANO 

 

Neste capítulo faço uma discussão das atividades propostas no LD na perspectiva 

da Alfabetização e Letramento, uma vez que esse é o título do livro, subentendendo-se que 

essa é a proposta das autoras.  

Como já foi dito anteriormente, a Coleção Girassol é a obra adotada pela 

Educação do Campo no município de Diamantina e em 83,32% das escolas brasileiras rurais e 

que possuem turmas anexas (FNDE/PNLD Campo 2013). A coleção atende de 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental e contempla os conteúdos de português, matemática, história, geografia e 

ciências. O que analiso aqui é o LD do primeiro ano: Letramento e Alfabetização. 

As autoras do livro são Isabella Pessoas de Mello Carpaneda e Angiolina 

Domanico Bragança.  

Isabella Carpaneda, segundo a ficha técnica que consta na contracapa do LD, tem 

Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade de Brasília, com especialização em 

Administração e Supervisão Escolar e Orientação Educacional. Coordena, prepara material 

pedagógico e ministra cursos de treinamento para professores de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental em vários estados, desde 1990. Atua como assessora pedagógica de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental em Brasília – DF, desde 1984. 

Angiolina Bragança possui Licenciatura Plena pela Associação de Ensino 

Unificado do Distrito Federal, com especialização em Administração Escolar. Coordena, 

prepara material pedagógico e ministra cursos de treinamento para professores de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental em vários estados, desde 1990. Atua como assessora 

pedagógica de Educação Infantil e Ensino Fundamental em Brasília – DF, desde 1970. 

Em relação à experiência com educação do campo não é possível saber pela ficha 

técnica do livro e, realizei uma busca na plataforma Lattes e não foi encontrado nenhum 

registro das autoras. “Por reconhecer a expressividade que o livro didático tem tido nas 

escolas torna-se relevante pensar em quem é o seu autor e que espaço ele ocupa/ocupou 

dentro das escolas” (CARTAXO, 2012, p.3). 

A experiência profissional docente e a formação acadêmica dos autores são pares 

importantes para a construção de um LD, que atenda a demanda específica. Uma pesquisa 

feita sobre a formação do autor do LD no PNLD realizada por Cartaxo (2012) mostra a 

realidade atual no quadro abaixo: 
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QUADRO 2: Atuação docente dos autores do PNLD 2010 

 Autores 

Nº 

E.I 

Nº 

A.I. 

Nº 

E.F. 

Nº 

E.M. 

Nº 

ALFA. 

Nº 

PROF. 

Nº 

% 

PROF. 

CIÊNCIAS 27 1 5 9 4 0 12 44,4 

HISTÓRIA 70 2 4 19 9 3 34 48,6 

GEOGRAFIA 37 1 0 18 6 0 20 54,1 

MATEMÁTICA 51 2 1 18 12 0 29 56,9 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

70 6 6 13 3 4 22 31,4 

TOTAL 255 12 16 77 34 7 117 45,9 

FONTE: CARPAXO (2012, p.9) 

 

É possível observar que, num total de 255 autores que pensam e produzem os 

LD‟s, 45,9% do total foram localizados para a atuação como professores. Com atuação 

docente na Educação Infantil (E.I.) 10,25% e nos Anos Iniciais (A.I.) foi encontrado 13,67% 

de professores.  

Estes dados demonstram um quadro de pouca experiência dos autores tanto na 

Educação Infantil quanto nos Anos Iniciais. No caso do livro que propus analisar, nota-se um 

agravante maior visto que, há um distanciamento dos professores de Língua Portuguesa com a 

alfabetização. Fica então o questionamento: como os autores se identificam, ao „construir‟ um 

LD com as práticas pedagógicas e as especificidades da escola? 

Em relação à teoria e prática corroboro com Bruno (1989, p.18) quando afirma 

que “(...) a teoria pensa e compreende a prática sobre as coisas, e não a coisa. Daí, a sua única 

função é indicar caminhos possíveis, nunca governar a prática”. 

 

3.1 Análise de conteúdo do LD Alfabetização e Letramento: iniciando a conversa 

O LD Girassol: saberes e fazeres do campo, possui a primeira edição em 2012. O livro 

do primeiro ano é denominado Letramento e Alfabetização, possui 98 páginas destinadas ao 

aluno e 15 páginas de apoio ao professor. No decorrer do livro também há comentários das 

autoras com orientações ao professor. 
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Iniciando a Unidade I, o LD propõe a seguinte atividade: 

Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.07) 
 

Nesta mesma página, há a seguinte orientação: 

 

Professor, falar e escutar são práticas exercidas em diversos contextos de interação 

ao longo da vida em sociedade. As conquistas no exercício dessas práticas 

contribuem em grande medida para o aprimoramento pessoal e social: saber falar e 

escutar, de acordo com as exigências da situação comunicativa, facilitam a interação 

social e permitem um desenvolvimento mais pleno da pessoa. Assim, é 

imprescindível criar condições para que os alunos, desde o primeiro dia na escola, 

possam adquirir e/ou melhorar essas práticas. Ao ingressarem na escola, as crianças 

trazem consigo palavras de casa e da comunidade a que pertencem. Essa 

singularidade na maneira de falar é um importante componente de identidade 

cultural. Por isso, é fundamental que você aceite e respeite não só a maneira de falar 

individual de seus alunos como também a bagagem cultural que cada um traz 

consigo. No entanto, será tarefa da escola desenvolver os pontos necessários, para 

que a turma incorpore outras formas de falar (CARPANEDA, 2012, p.07). 

 

Observo uma contradição no ponto do respeito à bagagem cultural do aluno. 

Tomando os pontos da atividade, esta se limita em quatro tópicos: qual é o nome, qual é a 

idade, onde mora, o que o deixa alegre e o que deixa triste. 

É possível ampliar a oralidade e, ao mesmo tempo valorizar a cultura local, 

discutindo com os alunos sobre com o que e como os pais trabalham, o que a criança faz em 
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casa para ajudar a família, quais são as brincadeiras que eles gostam e outras tantas perguntas 

que poderiam enriquecer a atividade. 

Seguindo para a próxima página, as autoras propõem a seguinte atividade: 

 

Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.08) 

 

De acordo com o Censo Escolar INEP/2011 e o Censo IBGE/2010, em relação à 

Educação Básica do Campo, há uma taxa de atendimento líquida de 6,98% de crianças 

matriculadas na Educação Infantil/Creche e 66,80% de crianças matriculadas em Educação 

Infantil/Pré-Escola. 

Visto que há uma demanda de 33,2% de crianças que não frequentaram a Pré-

escola e que, bem provavelmente, esse é o primeiro contato com a escrita e com o LD, 

percebe-se aí, que é uma atividade excludente para alguns alunos, não atendendo assim, a 

demanda da diversidade de alunos. 

Vale ressaltar que o Edital de Convocação 05/2011 aponta que “é de fundamental 

importância que os conteúdos abordados respondam às demandas de um coletivo discente 

cada vez mais diverso, assegurando igualdade de acesso ao conhecimento socialmente 

produzido” (BRASIL, 2011, p. 28).  
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Essa igualdade de acesso é um dos grandes fatores que contribuem pela 

permanência da criança na escola e não troque essa escola pelo trabalho no campo. 

Prosseguindo, o alfabeto é apresentado na página 11 e, nas próximas duas páginas 

são propostas atividades que permitem a exploração deste, de uma maneira interdisciplinar, 

reforçando assim o “(...) domínio do sistema alfabético e, portanto, a compreensão de sua 

natureza e de seu funcionamento (...)” (BRASIL, 2011, p.37) 

 

                     Figura 03       Figura 04 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.11)                       Fonte: (CARPANEDA, 2012, p. 12) 
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Figura 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.13) 
 

É importante este tipo de atividade logo no início do LD, pois, apresenta o aluno 

ao mundo da escrita, principalmente trabalhando de forma escrita e oral, permitindo assim, a 

compreensão que para aprender a ler é preciso refletir sobre os sons e não somente só sobre os 

significados das palavras. 

O primeiro contato com o gênero textual escrito aparece na atividade da página 

17. 

Figura 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.17)) 
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Trata-se de um conto, apesar de não explicar o que é esse gênero textual e a 

finalidade deste tipo de texto. A interpretação textual é proposta para ser realizada oralmente, 

por meio de três perguntas e duas são respostas pessoais e uma está explícita no texto, 

distanciando assim das “(...) especificidades de um adequado processo de letramento e 

alfabetização iniciais, na medida em que ele se constitui como condição sine qua non para o 

acesso qualificado ao mundo da escrita, o desenvolvimento da autonomia nos estudos e o 

sucesso de todo o ensino-aprendizagem escolar”. (BRASIL, 2011, p.37) 

É apresentado assim, como a atividade anterior, outro gênero textual, sendo dessa 

vez o cartaz. A interpretação também é realizada da mesma maneira que a atividade anterior, 

propondo novamente uma „interpretação oral‟. 

Figura 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.19) 

 

É importante que, ao propor uma atividade no LD, considere a relevância dos 

conteúdos selecionados, respondendo assim, as “demandas de um coletivo mais diverso, 

assegurando assim, a igualdade de acesso ao conhecimento socialmente produzido” 

(BRASIL, 2011, p.28) evitando, com isso, exercícios repetitivos que pouco acrescentarão para 

o alfabetizando. 

A partir da página 20 do LD, inicia-se uma série de trabalhos com pequenos 

textos. 
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Figura 08 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.20) 
 

                     Figura 09        Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

         Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.21)                                       Fonte: (CARPANEDA, 2012, p. 22) 

 

É possível observar que as autoras trabalham, principalmente, com o método 

sintético. Em se tratando do processo de aquisição do sistema de escrita, corroboro com 

SOARES (20, p.61) quando aponta: 

 

O princípio que regia o ensino da escrita – o que se devia conduzir a criança 

progressivamente pelo caminho de sucessivas correspondências entre o oral e o 

escrito (quer partindo de elementos menores, como nos chamados métodos 

sintéticos, quer partindo das unidades maiores, como nos chamados métodos 

analíticos) – é substituído por princípio radicalmente diferente: a criança aprende a 

escrever agindo e interagindo com a língua escrita, experimentando escrever, 
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ousando escrever, fazendo uso de seus conhecimentos prévios sobre a escrita, 

levantando e testando hipóteses sobre as correspondências entre o oral e o escrito, 

independentemente de uma sequência e progressão dessas correspondências que até 

então eram impostas a ela, como controle do que ela podia escrever, porque só 

podia escrever depois de já ter aprendido. GRIFOS DA AUTORA. (SOARES, 

1990, P. 61) 

 

Nota-se essa característica predominantemente do método sintético em diversas 

outras atividades: 

Figura 11       Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.23)  Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.24) 

 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.25) 
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                              Figura 14                  Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.29)  Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.30) 

 

     Figura 16                  Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.34)             Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.35) 
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     Figura 18                  Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.38)             Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.39) 

 

 

     Figura 20                  Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.41)                   Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.42) 
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       Figura 22                Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.43)              Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.49) 

 

 

       Figura 24                Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.50)                   Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.51) 
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Retomando aqui o Edital 05/2011, os livros didáticos destinados aos três 

primeiros anos devem propor atividades, que propiciem ao processo de ensino-aprendizagem: 

 

a) A organização de práticas pertinentes e adequadas de letramento, que levem o 

aluno a conviver com diferentes funções da escrita e a reconhecer e assimilar 

características, instrumentos e recursos próprios da cultura escrita; 

b) A compreensão dos princípios que regulam a escrita alfabética, por meio de 

atividades de análise e reflexão sobre as propriedades sonoras da fala e sua 

relação com os recursos gráficos da escrita; 

c) O desenvolvimento da fluência, tanto na leitura e na escrita, quanto nas práticas 

de linguagem oral de interesse escolar  (BRASIL, 2011, p.39). 

 

Atividades repetitivas tornam-se desinteressantes, principalmente porque 

possibilita o aluno prever o que é para fazer: completar com a sílaba faltosa, separar em 

sílabas, circular a sílaba, juntar as sílabas. É importante que apareçam atividades que 

permitam a análise e reflexão de informações implícitas e explícitas no texto.  

 

3.2 O trabalho com gêneros textuais  

O trabalho com diferentes tipos de textos é sugerido também nos PCN´s. É 

sugerido um trabalho didático baseado nos gêneros textuais, a fim de favorecer o ensino da 

leitura e produção de textos orais e escritos, ou seja, “os textos organizam-se dentro de certas 

restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 

pertencentes a este ou aquele gênero”. (BRASIL, 1998, p.23) 

Dentro dessa perspectiva, a discussão de gêneros textuais precisa ser tomada 

como objeto de ensino, possibilitando ao aluno prever quadros de sentidos e comportamentos 

com as diferentes situações de comunicação com as quais se depara. 

Analisando os textos presentes no LD, foi possível encontrar a seguinte situação: 
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TABELA 2: Frequência ocorrida de gêneros textuais no LD 

Gênero Textual Frequência ocorrida no LD 

Cartaz 02 

Cantigas 07 

Instruções de jogos 01 

Trava-línguas 02 

Parlendas 04 

Texto informativo 05 

Fábula 02 

Contos 02 

Poemas 05 

Bilhete 01 

Receita 01 

Adivinhas 01 

Símbolos, placas 01 

Artigo 01 

Reportagem 01 

Convite 01 

Entrevista 01 

Outros 05 

 

O LD apresenta vários tipos textuais, aparecendo mais as cantigas. Porém, utiliza-

se em sua maioria, a mesma maneira para propor as atividades. É preciso que o LD incorpore 

“contribuições recentes das teorias sobre o ensino da língua escrita centradas nas noções de 

letramento e de gênero, tornando-as como fundamento e finalidade para o ensino da língua 

portuguesa” (SOARES, 1999, p. 168) 

Observemos, alguns tipos de gêneros textuais e as atividades propostas: 
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Figura 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.14) 

 

Trata-se de uma atividade que trabalha o gênero textual Placas, porém, não 

explicou do que se trata esse gênero, não explorou a oralidade dos alfabetizandos, não 

despertou o interesse dos mesmos, em buscar mais informações e não trabalhou a 

interpretação textual.  

Nesta atividade, é solicitado que a criança assinale as imagens que reconhece. 

Visto que a população do campo é composta por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

acampados, assentados, podem ocorrer de algumas crianças não conhecerem as placas, ou até 

mesmo nunca terem visto.  

De acordo com o Guia Nacional do Livro Didático da Educação do campo, a 

resenha da Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo,  

 

A coleção trabalha  para favorecer que a criança desenvolva autonomia para 

compreender o mundo que a cerca e para interpretar as situações do dia a dia. Desse 

modo, favorece e incentiva a criança a pensar, refletir, generalizar e abstrair com 

base em situações concretas. (...) propõe atividades propostas ao longo da obra e 

propicia uma problematização dos conteúdos, o que favorece a produção de 

avaliações críticas. (BRASIL, 2012, p.32) 

 

Atividades com gêneros textuais que envolvem uma análise mais sistematizada, 

permite ao aluno inserir num mundo mais letrado, cabendo também ao professor articular 

essas atividades de maneira interdisciplinar entre outras áreas do conhecimento. 
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Outro exemplo da pouca interpretação textual pode ser observada na próxima 

atividade. 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.48) 

 

A característica da interpretação oral é bem marcante neste LD. É interessante 

buscar respostas escritas, objetivando um contato maior com a escrita, desenvolvendo assim, 

outras habilidades tais como conhecimento prévio, análise textual e opinião. 

Quanto ao gênero textual Bilhete tem-se no LD: 

Figura 28                Figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.70)                   Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.71) 
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A interpretação oral é retomada, mas ela não vem sozinha. É proposta uma 

atividade interessante de construção de um bilhete. A orientação dada ao aluno é bem clara, 

faltando somente uma orientação ao professor no sentido de, caso o aluno ainda não seja 

alfabetizado, propor uma construção coletiva desse bilhete. 

Já no final do LD, vem a proposta de uma leitura de um artigo. 

 

         Figura 30             Figura 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.79)                   Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.80) 

 

Trata-se de um texto que está ligado às práticas de alguns cidadãos campesinos.  

A maneira que é proposta a interpretação é bem diversificada, contando com 

interpretação oral, escrita, possui informações sobre o texto, possibilitando assim, que o 

alfabetizando amplie seu vocabulário e conhecimento sobre determinado assunto. 

Na página 94 é trabalhado dois tipos de gêneros textuais: convite e entrevista. 
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Figura 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CARPANEDA, 2012, p.94) 

 

É um texto claro e que destaca a importância do trabalho com este tipo de texto. 

Há também uma orientação para o professor, no sentido de auxiliá-lo na construção de um 

convite e realização de uma entrevista. Poderia também haver uma orientação para os 

professores, no sentido de adaptar a entrevista de acordo com a população campesina daquela 

comunidade. 

Observo que também valoriza a cultura local, uma vez que há um convite para 

alguém da comunidade falar sobre algo que conhece. Desperta o interesse dos alunos, pois, 

eles escolherão sobre o que quer entrevistar. 

Algumas adaptações/mudanças também poderiam ser propostas para enriquecer o 

trabalho com gênero textual: 

a) Disponibilizar outros tipos de gêneros textuais tais como tirinhas, anúncio, 

histórias em quadrinhos, por exemplo; 

b) Atividades mais elaboradas de interpretação textual, para que os alfabetizandos 

construam conhecimento sobre os gêneros textuais; 

c) Indicar o gênero textual e a finalidade para que o aluno já tenha esse possível 

primeiro contato e acostume com o trabalho de diferentes tipos de textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário brasileiro da Educação do Campo teve grande avanço nos últimos anos. 

Pensar na possibilidade de ter um material didático „destinado‟ à população campesina é uma 

grande conquista, mas isso não basta! 

É preciso ter uma análise mais crítica desde a construção do edital do PNLD 

Campo, do Guia Nacional do LD até chegar ao professor. Trata-se de um grande funil e que 

chega até o professor o resultado final. Cabe a este professor ter um olhar mais crítico e saber 

selecionar/adaptar o que vai trabalhar. 

Ao analisar o LD Alfabetização e Letramento da Coleção Girassol, pude observar 

que se trata de um material predominantemente adepto ao método analítico de alfabetização. 

As atividades propostas possuem, em sua maioria, a mesma característica: de uma leitura 

trabalha uma palavra e dentro dessa palavra trabalha-se o grupo silábico. 

Outra observação feita, é que a alfabetização é tratada separadamente do 

letramento, apesar de haver aproximação no título do LD.  Noto isso, pela fala das autoras que 

vem relatadas no material de apoio ao professor:  

 

A alfabetização é um processo pontual, cujo término pode ser identificado. O 

processo de letramento, porém, é constante. Da mesma forma que ele pode se iniciar 

quando a criança ainda não está alfabetizada, o processo continua seu curso de 

desenvolvimento quando a alfabetização se encerra (CARPANEDA, 2012, p. 15). 

 

Acredito que alfabetização e letramento são pares inseparáveis e por isso, 

caminham juntos. Corroboro com Soares (2004) no sentido de que letrar alfabetizando ou 

alfabetizar letrando é o caminho para superar os problemas enfrentados nas etapas iniciais da 

alfabetização, perpassando assim, os demais anos. Trata-se de conceitos “interdependentes e 

indissociáveis” (SOARES, 2004, p.97), embora sejam distintos. 

Foi possível observar também, que no LD pesquisado aparecem, apesar de propor 

praticamente o mesmo estilo de interpretação, diversos tipos de gêneros textuais. É importante 

que o professor utilize desses diferentes tipos de textos e extrapole as três práticas de ensino 

da leitura (escrita, fala e leitura).  

Contemplar a Língua Portuguesa construída a partir da interação humana, do 

contexto histórico social em que o aluno participa, reforça a postulação de Irlande Antunes, 

no sentido de que “A língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, em 

situações de ação social e através de práticas discursivas, materializadas em textos orais e 

escritos.” (ANTUNES, 2003, p.42) 
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Utilizando as palavras de Paulo Freire (1996), não há docência sem discência e a 

arte de ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

reflexão crítica sobre a prática pedagógica, risco, reconhecimento e assunção da identidade 

cultural enfim... compreende que a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Acredito que os professores da Educação do Campo, diante deste LD ou qualquer 

outro que há de vir, devem assegurar aos alunos uma prática de alfabetização e letramento 

eficiente, podendo promover assim, um futuro de leitores/escritores ativos e eficazes e ainda, 

quem sabe, ajudar a promover nosso país aos primeiros lugares do ranking dos países mais 

letrados do mundo. Educar a serviço da cultura da vida e da esperança. 
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