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Pense no livro. Sua resistência é extraordinária. Desde a invenção do códice,

por volta do nascimento de Cristo, provou-se uma máquina maravilhosa –

excelente para transportar informação, cômodo para ser folheado, confortável

para ser lido na cama, sobretudo para armazenamento e incrivelmente resistente

a danos. Não precisa de upgrades, downloads ou boots, não precisa ser

acessado, conectado a circuitos ou extraídos de redes. Seu design é um prazer

para os olhos. Sua forma torna o ato de segurá-lo nas mãos um deleite. E sua

conveniência fez dele a ferramenta básica do saber por milhares de anos,

mesmo quando precisava ser desenrolado para ser lido. (Robert Darnton,

2009,86)

Todo  livro tem de estar onde o 

leitor está!



A legitimidade do uso da literatura na

sala de aula vem tanto “da relação que

estabelece com seu leitor, convertendo-o

num ser crítico perante a sua

circunstância” quanto “do papel

transformador que pode exercer dentro

do ensino, trazendo-o para a realidade

do estudante” (Zilberman, 2003)

“a literatura corresponde a uma

necessidade universal que deve ser

satisfeita sob pena de mutilar a

personalidade, porque pelo fato de dar

forma aos sentimentos e à visão do

mundo ela nos organiza, nos liberta do

caos e portanto nos humaniza. Negar

a fruição da literatura é mutilar a nossa

humanidade” (Candido, 1995)



• Políticas públicas de leitura
Acesso ao 

livro

• mediadorProfessor

• Formação de leitores
Circulação 

do livro 

Seleção, distribuição e recepção de obras literárias.



Ensino 
Fundamental

R$ 17.336.024,72

Investimento 
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2014

PNBE 

2009

PNBE 

2010

R$ 46.509.183,56

Dado não divulgado

R$ 86.381.384,21R$ 74.447.584,30

R$ 70.812.088,00

R$ 65.283.759,50

R$ 48.766.696,45

R$ 81.437.946,11



PNBE – 2006 a 2013

DESTINATÁRIOS ATENDIDOS

ALUNOS 21.120.092

ESCOLAS 123.775

OBRAS  DISTRIBUÍDAS

LIVROS 7.426.531

TOTAL    INVESTIDO 

2006 a 2013 R$ 473.638.642,13



Circuito da política - PNBE*
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* Inspirado no “Circuito das Comunicações” de Darnton.



Trajetória  dos livros no PNBE

Edital Inscrição 
das obras

Triagem 
IPT

Avaliação 
das obras

Seleção 
das obras

Negociação 
com as 

editoras

Distribuição

TODAS AS ESCOLAS BRASILEIRAS

BIBLIOTECA? ALUNOS? PROFESSORES?



Livros Inscritos 

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.718 1.735 2.085 2.514 1.612 2.303 1.648 2787

Livros Selecionados 

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
225 153 593 250 300 250 360 250

Editoras Inscritas

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
145 148 161 261 234 266 248 296

Editoras e Livros – Quantitativo de 2006 a 2014 



100 obras selecionadas para a 
Educação Infantil

100 obras selecionadas para a 
Educação Infantil

Quantidade de livros inscritos por 
categoria PNBE 2012

3%

14%

54%

29%

Categoria 1: 0 a 3 anos 

Categoria 2: 4 e 5 anos 

Categoria 3: Anos iniciais do 
EF 

Categoria 4: EJA 

Quantidade de livros inscritos por 

categoria PNBE 2012

4%

18%

54%

24%

Categoria 1: 0 a 3 anos

Categoria 2: 4 e 5 anos

Categoria 3: Anos iniciais do 
EF

Categoria 4: EJA 

Quantidade de livros inscritos por 
categoria PNBE 2014



Critérios para seleção das obras

Qualidade  Textual 

Qualidade Gráfica

Qualidade Temática 



• Espaço de vivênciasBiblioteca

• Seleção adequada
Acervo 
literário

• O que possibilita o encontroMediador 

Instâncias essenciais para o  encontro do leitor com 

o livro no contexto escolar



NÚMEROS DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

Nº escolas com matrículas no 1º, 2º, 3º ano do Ensino 
Fundamental

108.733

Nº de turmas do 1º, 2º, 3º ano do Ensino Fundamental 400.069

Nº de matrículas do 1º, 2º, 3º do Ensino Fundamental 7.980.786



Em 2013  participaram do eixo de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores

 53 coordenadores estaduais, 

 5424 coordenadores municipais,

 78 coordenadores no âmbito das IES, 

 170 supervisores (IES), 

 645 formadores (IES), 

 15.950 orientadores de estudos 

 317.462 professores alfabetizadores das redes estaduais e municipais de ensino. 



PNLD/PNAIC

A primeira remessa de obras literárias para sala de aula

contou com 75 títulos divididos em três acervos. As escolas

começaram a receber os livros da primeira edição em junho

de 2013.

Para o ano de 2014 serão formadas seis coleções

diferentes, cada uma com 35 livros, num total de 210

títulos literários. “A previsão é adquirir mais de 15 milhões

de exemplares, com investimento superior a R$ 60

milhões, já incluindo a mixagem e a distribuição dos

acervos”, diz o presidente do FNDE.




