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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Biologia 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Sabemos que os materiais curriculares utilizados em aula são essenciais em muitas das propostas metodológicas, 

já que as condicionam de tal forma que dificilmente pode se fazer algo diferente ao que propõem. Consideramos 

materiais curriculares aqueles meios que ajudam os professores a responder problemas concretos que as diferentes fases 

dos processos de planejamento, execução e avaliação lhes apresentem. De acordo com Zabala (2008) é possível tipificar 

os materiais curriculares conforme sua função e característica. Entre outros estão:  

• os que se referem aos conteúdos e à maneira de organizá-los - os materiais especificamente vinculados 

aos conteúdos conceituais: livros didáticos, audiovídeos, monografias; ou aos conteúdos procedimentais: 

blocos, fichas para interpretação de conceitos; ou aos conteúdos atitudinais: Cadernos do Professor e do 

Aluno do Estado de São Paulo, programas multimídias, temas transversais, etc... 

• os que se referem ao suporte: quadro-negro, revistas, cadernos de exercícios, slides, transparência, 

vídeos, multimídias, laboratório, etc.  

Logo, convém analisar as coleções dos Livros Didáticos com atenção, evitando julgamentos estereotipados que 

não contribuam muito para a prática pedagógica ou que não estejam articulados ao Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo. É com o intuito de subsidiar o professor para a escolha de Livros Didáticos do PNLD 2012, que a Equipe Técnica 

Curricular de Ciências e Biologia da CENP elaborou este documento, levando também em consideração que o Livro 

Didático é um material de comunicação entre professor e aluno, e que, conforme Krasilchik (2008), a necessidade de 

realizarmos uma cuidadosa análise da estrutura, do conteúdo e dos valores implícitos e explícitos que os livros 

apresentam aos estudantes, se dá pelo fato de que “uma escolha malfeita acarreta prejuízos no mínimo para todo um ano 

letivo”. 

Para a avaliação de qualquer livro didático é necessário, primeiro, não aceitá-lo como autoridade indiscutível e, 

embora seja difícil avaliar o seu potencial fora de uma situação específica de classe, devem-se considerar determinadas 

características, tais como: 

• conteúdo: é relevante, atualizado, bem estruturado, correto, estabelece relações casuais, analisa 

contexto histórico, é interessante, dialoga com o Currículo Oficial do Estado de São Paulo; 

•  atividades: são problematizadoras, exigem mais do que a leitura do texto, propõem problemas novos, 

prevêem participação ativa do aluno, promovem diálogo entre professor/aluno; 

• Ilustrações: esclarecem, dramatizam, substituem ou complementam o texto, organizam a obra de forma 

clara, coerente e funcional, apresentam legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade 

visado; 

• formato do livro: é durável, fácil de manusear, bem impresso; 

• linguagem: é adequada ao nível dos alunos, tem um número adequado de termos técnicos, apresenta de 

modo correto, contextualizado e atualizado conceitos, informações e procedimentos, apresenta temas 
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polêmicos contemporâneos (transgênicos, clonagem, reprodução assistida, etc.) em articulação com 

outros saberes (filosófico, sociológico e outros), favorece a compreensão da biodiversidade do planeta, 

apresenta os conhecimentos e pressupostos biológicos como base para o reconhecimento de formas de 

discriminação racial, social, de gênero, etc., posicionando-se diante delas de forma crítica, respaldando-

se em bibliografia de referência.  

Considerando o que foi exposto, a obra didática também deve estar adequada ao perfil do aluno e dos 

professores, às características gerais da escola pública e às situações mais típicas e freqüentes de interação professor-

aluno, especialmente em sala de aula.  

Outro aspecto a considerar na avaliação da obra são os Preceitos Éticos, tendo em vista que o Livro Didático está 

a serviço da educação nacional, e assim sendo, deve obrigatoriamente contribuir para a formação integral do aluno, 

pautada numa ética necessária para uma vivencia em sociedade; além disso, que contribua para a consolidação da 

cidadania, promoção da qualidade de vida, do ambiente, e também, que respeite a diversidade cultural, social e humana 

deles. Deve-se atentar para o fato de o livro não privilegiar grupos sociais, políticos e religiosos.  

 Um documento que estabelece critérios para respaldar o processo de escolha da obra é o Guia do PNLD. Fornece 

dicas quanto à estrutura da obra, manejo, linguagem gramatical correta, textos, artigos atualizados e contextualizados. 

Dessa forma, cabe à escola organizar o desenvolvimento da escolha e também acompanhar a equipe pedagógica de modo 

a garantir a realização dos procedimentos necessários para selecionar o livro. 

Diante do exposto, espera-se que a equipe pedagógica da escola compreenda as utilidades que o livro 

proporciona, explorando, da melhor forma possível, todas as obras, para não servir apenas como roteiro de conteúdos 

para o Projeto Político Pedagógico da escola. É importante haver concordância coletiva por parte dos professores, para 

que os livros não fiquem sem serventia.  

Certos de que esta é uma tarefa de grande responsabilidade, uma vez que a escolha da coleção acompanhará o 

trabalho a ser realizado por você e seus alunos ao longo de três anos, desejamos a todos um ótimo trabalho!!!! 
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