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A uma criança  daria asas, 
porém  deixaria que ela 
sozinha  aprendesse a voar"  
 
 (García Márquez). 



Para inicio de conversa... 
A construção de uma Base Curricular Nacional Comum na 
rede estadual de ensino 



Livro  impresso escolar 

Uma das mídias presente em 
nossas salas de aula com largo 
domínio de mais de 5 séculos. 

Livro didático é a única 
referência para o trabalho do 
professor, passando a assumir 
até mesmo o papel de currículo 
e de definidor das estratégias 
de ensino.  



. 

Os livros didáticos devem favorecer o 
diálogo, o respeito e a convivência, 
possibilitando a alunos e professores o 
acesso a informações corretas e 
necessárias ao crescimento pessoal, 
intelectual e social dos atores envolvidos no 
processo educativo. 



O MEC tem 
procurado um 
aprimoramento e 
melhoria da 
qualidade dos 
livros didáticos 
através do 
processo de 
avaliação e 
distribuição do 
PNLD – Programa 
Nacional do Livro 
Didático. 



O livro didático objeto de 
debate e pesquisa no 
meio acadêmico. 

Espera livros cada vez mais próximos das 
demandas sociais e coerentes com as 
práticas educativas autônomas dos 
professores. 



O livro deve 

Contribuir para que o 
professor organize 
sua prática e 
fornecer sugestões 
de aprofundamento 
das concepções 
pedagógicas 
desenvolvidas na 
escola 



O livro deve 

Oferecer uma 
orientação para que 
o professor busque 
de forma autônoma, 
outras fontes e 
experiências para 
complementar seu 
trabalho. 



O livro deve 

Deve garantir ao 
professor liberdade 
de escolha e espaço 
para que ele possa 
agregar ao seu 
trabalho outros 
instrumentos. 



O professor não pode se transformar em 
refém do livro, imaginando encontrar ali 
todo o saber verdadeiro e a narrativa ideal. 



Parecia insubstituível, não tinha nenhum 
rival e muitos apostavam que, por ser 
uma criação inigualável, sua hegemonia 
era insuperável. 



“Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades”.  
 

(Luís Vaz de Camões, Século XVI) 



Quais são as vantagens e 
desvantagens desta revolucionária 
ferramenta E-book?  



1. Similar em seu tamanho a uma folha de papel, 
o livro eletrônico é mais rápido e com uma 
grande capacidade de armazenamento, ou 
seja, tem maior capacidade de armazenamento 
de textos, o que deixa de lado a tradicional 
biblioteca de casa; 
 

2. Download de textos é grátis (em algumas 
ocasiões) ou a baixo custo (custo é inferior ao 
impresso), permitindo a acessibilidade da 
leitura. Além de poder adquirir um livro de 
qualquer parte do mundo; 
 

 
3. Seu transporte é cômodo; 



4. Pode editar o texto de acordo 
com o gosto do leitor: tamanho 
de letra, incluir notas, sublinhar 
ou buscar o significado de 
palavras; 

 
5. Os que defendem o novo rival de 

Gutenberg recordam que o E-
book, a diferença dele para o livro 
tradicional, não se molha, nem se 
amassa, nem pode ser devorado 
por insetos; 
 

6. Faz uso de diferentes linguagens, 
tem som, pode ser ouvido pela voz 
do narrador, tem interação literal do 
leitor com o livro; 



7. Suas anotações podem ser compartilhadas 
na rede com outros alunos; 
8. Poderá produzir junto com o professor o 
conteúdo da aula; 
9. Estudar no tablet o conteúdo da matéria e, 

junto com os outros alunos, tentar achar a 
solução para os problemas apresentados; 

10.O uso da ferramenta em sala de aula 
aproxima a escola do mundo do aluno. 

 





1. Não pode imprimi-lo 
nem copiá-lo. Desta 
maneira se protegem os 
direitos de autor; 
2. Apesar de pode adquirir 
muitos textos, ainda não há 
uma oferta digital tão amplo 
como é o  caso dos livros 
impressos; 

3. As páginas podem ter má resolução ou podem se 
que falte texto em algumas delas; 
 
4. O acesso para ler livros digitais ainda não é para 
todos, já que para isto é necessário um dispositivo 
tecnológico que muitas vezes não está ao alcance de 
todos; 



5. Sem bateria carregada não funciona; 
  
6. Até quando esse aparato tecnológico 

necessário para leitura vai estar 
disponível? 

 
7. Quanto anos duram os arquivos?  
 



Poderá o E-book substituir o livro 
tradicional como forma predominante 
de ler no futuro? Isso quer dizer que, a 
curto, médio ou longo prazo os e-
BOOKS vão destronar o livro em sua 
clássica apresentação? 



Os e-books e os livros impressos, longes de competir, 
se complementam. 
 
O volume de informações, produzido em decorrência 
das novas tecnologias, é constantemente superado, 
colocando novos parâmetros para a formação dos 
cidadãos. Não se trata de acumular conhecimentos.  
 
A formação do aluno deve ter como alvo principal a 
aquisição de conhecimentos básicos, a preparação 
científica e a capacidade de utilizar as diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação. 



# O professor, livro didático não são mais a única, e nem a 
principal, fonte do saber; 
 
#Os alunos aprendem, e aprendem sempre, em muitas e 
variadas situações; 
 
# chegam à escola sabendo muitas coisas, ouvidas no 
rádio, vistas na televisão, redes sociais, em apelos de 
outdoors e informes de mercado e shopping centers que 
visitam desde de pequenos; 
 
#Conhecem relógios digitais, celulares, tabletes, 
notebooks, calculadoras eletrônicas, videogames, etc.. 



 
A evolução tecnológica 
impõe-se e transforma 
o comportamento 
individual e social 
 

As tecnologias transformam o homem e 
suas maneiras de pensar, sentir, agir. 
Mudam também suas formas de se 
comunicar e de adquirir conhecimentos 
 



“O  sistema educacional  

do século XXI  

será independente  

no que diz respeito  

a distância.” 

 
(Tiffin, J. & Rajasingham, L.) 

 
 “A autêntica educação não se 

faz de A para B  ou de A sobre 
B, mas de A com B”. 

                               Paulo Freire 
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