
Nota de repúdio do Colégio de Aplicação da UFRJ ao PNLD edição 2021
O Colégio de Aplicação da UFRJ, instituição septuagenária de referência em formação de

professores e, por essa natureza, defensor da autonomia docente, lança esta nota em repúdio à forma
como o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) foi encaminhado no ano de 2021.

Há cerca de um ano e meio, vivemos uma crise pandêmica sem precedentes que, dentre tantas
consequências, aprofundou as já conhecidas desigualdades educacionais de nosso país. Nessa
conjuntura, a precarização da educação pública vem sendo intensificada e um novo currículo é
imposto por meio da implementação da Reforma do Ensino Médio, da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e também do PNLD 2021, em frontal desrespeito a espaços democráticos de
debate junto aos docentes e pesquisadores da área educacional. Tendo em vista os encaminhamentos
dessas políticas educacionais, destacamos que não se consideraram os desafios de tais mudanças
em pleno isolamento social de todos, inclusive desses agentes diretos da Educação.

Reconhecemos a necessidade de uma política pública de distribuição de livros didáticos e
literários, como forma de ampliação do acesso a livros para todas as comunidades escolares
brasileiras. Avaliamos que, nas edições anteriores do PNLD, dentre as opções oferecidas para
escolha, havia publicações que melhor contemplavam os projetos político-pedagógicos de escolas
públicas de todo o Brasil, valorizando uma formação crítica e humanista nos diferentes campos
disciplinares.

A edição do PNLD 2021 para o Ensino Médio propõe uma estrutura curricular que integra
conteúdos disciplinares em grandes áreas de conhecimento, com tratamento superficial e generalista.
Podemos verificar que existe um apagamento de disciplinas em todas as áreas criadas e impostas,
refletindo-se tanto na estrutura quanto na composição dos conteúdos dessas obras. Essa organização,
bem como o tratamento nela dispensado aos saberes disciplinares, leva ao esvaziamento e à
completa descaracterização de certos conteúdos considerados essenciais por docentes e
pesquisadores do campo da educação para uma formação geral crítica e de qualidade no Ensino
Básico. Precisamos destacar, ainda, que a integração curricular proposta nas políticas em curso não
pode e não deve implicar negação e apagamento de saberes disciplinares, pois a interdisciplinaridade
pressupõe respeito às singularidades de cada campo de conhecimento. Reconhecemos que fronteiras
disciplinares não são obstáculos para um produtivo diálogo entre saberes diversos. Assim, propor uma
integração curricular retirando da discussão determinados campos disciplinares é simplificar e
desconsiderar as contribuições importantes de cada campo para uma formação crítica e humanista do
estudante da Educação Básica.

Entendemos que as propostas educacionais em curso no nosso país estão materializadas
também no PNLD 2021, afrontando as especificidades regionais e a autonomia docente no processo
artesanal e autoral de construção de conhecimentos no cotidiano escolar. Além disso, tais
encaminhamentos não problematizam de forma crítica e aprofundada os saberes históricos
socialmente acumulados que deveriam balizar toda a formação básica.

Tendo em vista esses pressupostos, repudiamos o PNLD 2021 para as escolas públicas por
serem materiais didáticos impositivos de mudanças curriculares que desconsideram o fazer docente,
as realidades escolares e os debates do campo de pesquisa em educação.
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