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PNLD 2023

Este documento tem por objetivo esclarecer alguns pontos sobre o 
edital recentemente lançado do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático – PNLD, referente ao Ciclo 2023 – Anos Iniciais, e do 
edital do Ciclo 2022 – Educação Infantil, publicado no ano passado.

O trabalho de elaboração do edital foi realizado pela equipe técnica do 
Ministério da Educação, que preza pelo aprimoramento dos livros 
didáticos para que as nossas crianças recebam obras com qualidade 
chancelada por evidências científicas.
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1 Mais de 50% das crianças brasileiras entre 
8 e 9 anos não têm nível suficiente em 
leitura e matemática.

2 No Ensino Médio menos de 2% 
dos jovens apresentaram níveis 
satisfatórios em Lingua Portuguesa.



3 Isso se reflete no PISA, em que 50% dos jovens 
de 15 a 16 anos não têm o nível básico de leitura, 
o mínimo para o pleno exercício da cidadania. 
Em Matemática o índice é de 68,1%.

4 Essa situação perdura por décadas, porém, 
não precisa ser assim. Esse cenário exige ação 
efetiva, inteligente e urgente por parte do 
Ministério da Educação e demais autoridades.
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O PNLD é o programa do livro didático do MEC. Por 
meio dele são distribuídos aproximadamente 170 
milhões de livros todos os anos para os estudantes 
da rede pública. O orçamento anual é de cerca de 
R$ 2 bilhões.

6 No ano passado o MEC rompeu barreiras e inovou: 
pela primeira vez na história do Brasil, as crianças 
da Educação Infantil receberão seus primeiros 
livros didáticos na pré-escola.

5



7 Isso é importante para preparar as crianças para 
uma alfabetização efetiva e nos traz esperança. 
Pela primeira vez, a rede pública vai contar com 
livros de qualidade equivalente aos usados nas 
melhores escolas do Brasil e do mundo.

8 Foram muitas resistências. Inclusive tentaram 
barrar os livros didáticos da Educação Infantil no 
TCU. Porém, o Tribunal decidiu por unanimidade 
a favor do MEC. Vitória da educação.
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9 Agora, o MEC tem um novo edital. Desta vez, voltado para os 
anos iniciais do ensino fundamental, o que inclui a alfabetização. 
Já há tentativas, sem fundamentação adequada, de desquali-
ficar o trabalho do MEC. Porém, sabemos que a educação vai 
vencer novamente.

10 A principal característica dos novos livros 
didáticos é que são baseados em evidências 
científicas! Afinal, nossas crianças merecem 
o melhor.
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11 As principais novidades do livro didático são:

• Foco em Português e Matemática;
• Materiais organizados com estruturação bem definida;
• Demais disciplinas (História, Ciências e Geografia) 
deverão consolidar conhecimentos de leitura e escrita.

12 Já existem quatro Projetos de Decreto Legislativo (PDLs), 
protocolados para acabar com os novos livros baseados em 
evidências, bem como muita desinformação na internet.
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13 O Edital é recheado de referências que obrigam os 
livros a respeitarem todos os brasileiros, e valoriza a 
diversidade cultural, social, histórica e econômica. 
Importante ler o edital disponível no QR code da 
última página.

14 O Edital diz, no Anexo III, que o livro didático deve:

•  Estar livre de preconceitos e discriminações de   
qualquer ordem;

•  Estar isento de qualquer forma de promoção da  
violência ou da violação de direitos humanos.



15 Vale lembrar que o MEC é parceiro do MDH e do 
Ministério da Cidadania em diversas ações em favor 
das mulheres e das populações vulneráveis, 
por exemplo:

• Abrace o Marajó;
• Criança Feliz;
• Mães Unidas.

16 A segunda acusação é a de que o edital não aceita 
abordagens pedagógicas diversas. Isso também 
não é verdade, conforme explicaremos a seguir.
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17 O edital fala explicitamente em diversas abordagens 
metodológicas, conforme podemos ver no item:

•  Utilizar abordagens metodológicas e eficazes, e 
baseadas em evidências científicas para a efetivação 
de todas as aprendizagens.

18 A diferença é que agora o MEC exigirá que  essas 
abordagens deverão ser baseadas em evidências 
científicas! O Brasil e nossas crianças precisam 
de resultados!
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