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Apresentação
Prezado leitor,

Temos a alegria de apresentar à sociedade brasileira a primeira edi-
ção do Anuário Abrelivros – Associação Brasileira de Livros e Conteú-
dos Educacionais.

Trazendo informações, análises e números sobre o segmento de 
conteúdos escolares, o Anuário pretende se consolidar como uma ferra-
menta de comunicação com todos os níveis de governo e com a socieda-
de civil sobre a importância do livro escolar para o país.

Por isso, o foco desta edição inaugural, que também celebra os 30 
anos da Abrelivros, é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD), uma das políticas públicas de Estado mais consolidadas das úl-
timas décadas. Não é exagero dizer que não é possível contar a história 
da escola, da Educação, do livro (e da Abrelivros) no Brasil moderno sem 
falar da criação e do fortalecimento do PNLD.

Ao longo da leitura desta edição, queremos que jornalistas, educa-
dores, gestores públicos municipais, estaduais e federais reconheçam 
o desenho, a dimensão, a complexidade e a relevância do PNLD para a 
Educação em um país com 47,3 milhões de alunos e 2,2 milhões de pro-
fessores, seja em um olhar retrospectivo, uma análise presente ou uma 
prospecção futura.

Sem dúvida, é preciso conhecer o PNLD para defendê-lo, valorizá-lo 
e aprimorá-lo sempre, em qualquer tempo e governo. Mas é igualmente 
necessário entender plenamente esse programa para enfrentar os desa-
fios da Educação contemporânea.

Esperamos que nossos leitores encontrem essas perspectivas nas 
páginas deste Anuário: uma contribuição da Abrelivros ao debate edu-
cacional brasileiro, que homenageia também uma política de Estado que 
atravessa gerações para construir uma Educação pública inclusiva, de-
mocrática e de qualidade para todos.

Por fim, gostaríamos de agradecer à equipe do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) por disponibilizar os dados esta-
tísticos do PNLD, tão essenciais para esta publicação.
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P A R T E  1

Compromisso 
permanente com  
o livro escolar



Durante o período de isolamento social, em plena 
pandemia de covid-19, a adolescente indígena da etnia 
terena Adny Gonçalves de Oliveira, aluna de 8º ano do 
Ensino Fundamental, tinha a companhia de seus livros 
escolares em sua aldeia em Dois Irmãos do Buriti, Mato 
Grosso do Sul. Na tristeza da pandemia, o livro trouxe 
alegria à Adny. Encantada com os textos e as ilustra-
ções, nas suas palavras, o livro foi um aliado indispen-
sável quando as aulas faltaram. 

Nos campos do Rio Grande do Sul, a professora Raquel 
Monteiro, na Escola Estadual Nova Sociedade, localiza-
da em um assentamento agrário, atribui a esse recurso 
o papel fundamental de assegurar o acesso dos edu-
candos à cultura, retratando a vida camponesa, dentro 
da perspectiva da realidade que vivem. Seus alunos 
adoram quando o recebem e, por isso, sempre os deixa 
conversar à vontade sobre o material antes de desen-
volver uma atividade.

Em todas as regiões do país, as histórias se multiplicam, 
levadas por um fio narrativo em comum. No Brasil das 
grandes cidades e suas periferias; no país do campo, de 
florestas e agrestes; no país ribeirinho, com 7,5 mil quilô-
metros de litoral e infinitos rios, há pelo menos um bem 
cultural que chega a todos os 47.295.294 alunos: o livro 
escolar. Viaja por asfalto, terra, rio, canoa, caminhão, e 
chega pelas mãos de outro personagem essencial do 
Brasil continental: o entregador dos Correios. Vem na 
hora certa, intacto, embalado, com cheiro de tinta fres-
ca, nas mesmas condições para a mais vulnerável das 
comunidades rurais ou a mais rica das cidades.

Para que as obras possam estar nas mãos de milhões 
de estudantes, por meio do Programa Nacional do Livro 
e do Material Didático (PNLD), as editoras desempe-
nham um papel central, em um processo que se inicia 
muito tempo antes. Com o envolvimento de profissio-
nais de uma variada gama de áreas de conhecimento, 
conteúdos pedagógicos são desenvolvidos tendo como 
parâmetros essenciais a qualidade, a precisão e a bus-
ca permanente do aprendizado efetivo de crianças e jo-
vens. Um compromisso construído ao longo da história 
e que se renova a cada ciclo do PNLD. 
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O papel das editoras  
e o surgimento da Abrelivros
A história do livro escolar no Brasil é indissociável 
da atuação das editoras. Ainda no final do século 19, 
a partir dos anos 1880, Francisco Alves, no Rio de Ja-
neiro, percebeu a demanda gerada pelo incremento no 
número de escolas no país e lançou os famosos “livros 
de leitura”, que abordavam temas diversos, de história a 
biologia, passando por folclore.

Mais tarde, nos anos 1920, surgiu um marco da maior 
relevância na histórica relação das editoras com a 
Educação: a Companhia Editora Nacional, criada pelo 
escritor Monteiro Lobato e seu sócio Octalles Mar-
condes Ferreira. Um de seus primeiros lançamentos, 
Gramática expositiva, apontou a direção preferencial 
pelos didáticos.

Nas décadas seguintes, o livro escolar seguiu seu ca-
minho de evolução e amadurecimento, sempre com 
uma participação relevante no setor editorial, apesar 
do papel centralizador de iniciativas governamentais. 
A própria Companhia Editora Nacional é um exemplo 
disso: com vendas de quase 6 milhões de exemplares, 
a empresa viveu seu apogeu em meados da década  
de 1950, respondendo por cerca de 50% do mercado de 
obras escolares.

Foi a partir dos anos 1960, porém, com o crescimento 
da rede pública de ensino e o consequente aumento no 
número de matrículas, que novas e importantes pers-
pectivas se abriram para as editoras que se dedicavam 
às obras escolares. A partir de iniciativas governamen-

tais e também do fortalecimento do mercado privado, 
as tiragens aumentaram substancialmente e alguns li-
vros alcançaram a casa dos milhões de exemplares. Em 
1974, foram impressos mais de 100 milhões de unidades, 
cerca de quatro vezes mais do que dez anos antes; e, 
em 1979, o segmento de didáticos já correspondia a 
mais de um terço do mercado editorial.

A consolidação desse mercado foi possível graças ao 
trabalho consistente das editoras tradicionais e tam-
bém à entrada de novas companhias, que despontaram 
com base em experiências bem-sucedidas voltadas 
aos cursos supletivos e aos pré-vestibulares, trazendo 
inovações e transformações determinantes para o fu-
turo dos livros escolares no país.

Em uma frente, destaca-se o fato de as obras terem 
ganhado em tamanho, abrindo espaço para mais ilus-
trações e fotos, além de tratamento tipográfico que 
facilitava a leitura. Ao mesmo tempo, as editoras se 
aproximaram mais dos professores, divulgando suas 
publicações, por meio de exemplares especiais para 
uso docente. 

No entanto, o impulso mais importante ao trabalho das 
editoras de livros escolares veio mesmo com a redemo-
cratização do país, na segunda metade da década de 
1980. A consagração do conceito de Educação para to-
dos na Constituição de 1988 e as políticas educacionais 
da década de 1990 traduzem na prática o espírito reno-
vado que se disseminava nos ensinos público e privado. 
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“Mercado e programas governamentais evoluíram juntos” 

Com a criação e a estruturação do PNLD, e a instituição de mecanismos 
de avaliação das obras escolares, o desafio que se apresentava era o da 
qualidade editorial. Nesse contexto, é emblemático o surgimento em abril 
de 1991 da Abrelivros, inicialmente com dez editoras associadas: Ao Livro 
Técnico, Ática, Atual, Brasil, Caminho Suave, FTD, Lê, Moderna, Saraiva e 
Scipione. A iniciativa abriu caminho para o fortalecimento inédito do diá-
logo das editoras com o governo federal e o Ministério da Educação (MEC).

O esforço conjunto dos órgãos governamentais e das editoras resultou em 
significativos aprimoramentos gráficos e editoriais — da linguagem 
empregada à utilização moderna de recursos visuais — e em uma 
maior qualificação e adequação dos livros às propostas de ensi-
no-aprendizagem vigentes.

Além disso, outras iniciativas também contribuíram para o 
fortalecimento do papel desempenhado pela Abrelivros, em 
especial a participação em debates fundamentais para a 
evolução da Educação — por exemplo, sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Em 2009, a entidade também contri-
buiu ativamente para a elaboração do Decreto do Livro, 
que institucionalizou os programas do livro escolar. 

Professor, autor e executivo com atuação em várias 
editoras, Vicente Paz acompanhou de perto a evolução 
do setor de livros escolares no Brasil. Seu relato atesta 
a forma como se dava o relacionamento entre os 
órgãos de governo e todos os que estavam envolvidos 
nas obras voltadas às escolas.

Ele próprio participou da Comissão Editorial, 
fundamental para responder às novas demandas 
que surgiram quando o mercado governamental 
se estruturou, definindo critérios mais claros de 
seleção e compra de obras. “O que se constata é a 
evolução conjunta dos programas de aquisição e 
distribuição e do trabalho de produção, impressão e 
comercialização dos livros”, destaca. 

Ao longo de sua trajetória, Vicente também pôde 
comprovar, na prática, como o mercado brasileiro 
de livros escolares se distingue dos demais no 
mundo. “Tenho clara a lembrança de como os 
editores europeus se espantavam com os volumes 
adquiridos pelas diversas esferas governamentais e 
com a capacidade de as editoras atenderem a essa 
demanda, tanto do ponto de vista industrial como 
comercial e de gestão”, relata. 

Ao longo do tempo, os 
livros didáticos ganharam 

modernos recursos gráficos 
e linguagem dinâmica.
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“À medida que as conversas 
se tornaram mais complexas, 
envolvendo aspectos técnicos, 
editoriais e pedagógicos, 
constituímos na Abrelivros 
comissões específicas.”



Com nova marca, Abrelivros fortalece princípios
Em 2021, a Abrelivros completou 30 anos.  
A comemoração veio acompanhada de reflexões 
importantes sobre o papel a ser desempenhado pela 
entidade que, nesse período, experimentou avanços 
significativos. Assim, a Abrelivros lançou sua nova 
marca e, ao mesmo tempo, revisitou seu planejamento 
estratégico, reforçando seus princípios fundamentais, 
como a crença no papel transformador da Educação, 
com base na qualidade e na pluralidade de conteúdos, 
metodologias e públicos, buscando primordialmente o 
aprendizado dos estudantes.

Como propósito, a entidade expressa com clareza este 
desafio: “Melhorar a qualidade da Educação pública e 
privada, por meio da valorização e democratização de 
conteúdos educacionais alinhados com as demandas 
do mundo atual”.

A Abrelivros compromete-se a trabalhar e ser 
reconhecida pela defesa da qualidade dos conteúdos 
educacionais e pela representatividade de seus 
associados. Entre seus valores centrais estão a 
pluralidade, a ética e a integridade, a transformação,  
o diálogo e o compromisso com a sociedade e  
com a Educação.

“A associação é respeitada por sua seriedade e pelas 
contribuições que realiza para a produção de conteúdo 
e tecnologia educacional, numa visão ampla de sua 
missão”, comenta Beatriz Grellet, gerente executiva  
da Abrelivros. 

Nesse sentido, foram marcantes em 2020 e 2021 a 
mobilização em torno de temas essenciais, como 
o Novo Ensino Médio e a proposta tributária, e 
sobretudo o abaixo-assinado “Em Defesa do Livro”, 

Jorge Yunes, que já foi presidente da Abrelivros e 
hoje ainda integra sua diretoria, vê o atual momento 
como um estágio importante da evolução de crescente 
representatividade da organização, do ponto de vista 
comercial e técnico. “Ao longo dos anos, buscamos nos 
profissionalizar cada vez mais para atender o mercado, 
com foco na estruturação do setor, aperfeiçoamento da 
relação com as esferas governamentais e no esforço 
de melhoria da Educação”, afirma.

A Abrelivros também está alinhada aos novos recursos 
e estratégias de aprendizagem, a partir do progresso 
das tecnologias educacionais, que naturalmente geram 
novas demandas à produção de conteúdos.  
“O mercado teve de se adaptar ao digital de uma 
forma e com uma velocidade não esperadas. Isso ia 
acontecer com o tempo, mas tudo foi antecipado pela 
pandemia”, destaca Yunes.

elaborado em parceria com a Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) e o Sindicato Nacional dos Editores  
de Livros (SNEL). 
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“Sabemos que podemos 
nos tornar mais conhecidos 
pelos vários setores da 
sociedade, como interlocutores 
importantes nos debates dos 
rumos da Educação no país.”
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Ao longo do tempo, mudanças da marca evidenciaram a evolução e o dinamismo da entidade.



Produção de conteúdo 
escolar de qualidade 
O que faz do livro escolar uma ferramenta tão poderosa no cotidiano das escolas e 
na vida de milhões de estudantes brasileiros? A resposta pode ser encontrada na his-
tória das iniciativas de elaboração e divulgação de obras didáticas, mas também nos 
processos de produção mais recentes, e que garantem elevados padrões de qualidade.

“O livro escolar é, ao mesmo tempo, um aliado do professor e um pedaço da escola 
que o aluno leva todos os dias para casa e pode, inclusive, compartilhar com a família”, 
destaca José Ângelo Xavier de Oliveira, presidente da Abrelivros. Desse modo, as obras 
desempenham um papel, em grande medida, estruturante na aprendizagem, propi-
ciando a todos clareza do currículo, o que se espera em cada disciplina e a evolução 
lógica dos temas tratados, por exemplo.

Para que isso seja possível, há por trás do conteúdo de cada livro um trabalho de in-
tensa curadoria, que começa com o planejamento editorial e se estende aos diversos 
elementos técnicos, como textos, imagens, infográficos e assim por diante. Este é o 
caminho para assegurar, entre outros aspectos, exatidão de informações e adequação 
aos objetivos pedagógicos em relação às diversas faixas etárias.

Para manter tal relevância, contribuindo para um ensino inclusivo e de qualidade, há 
no horizonte desafios significativos. “Com a pandemia, ficou ainda mais evidente que 
o conteúdo tem de ser multiplataforma, valendo-se de vários recursos, entre eles os 
digitais”, afirma José Ângelo. “O potencial colaborativo das novas tecnologias deve ser 
crescentemente explorado, gerando novas possibilidades de interação entre profes-
sores e alunos.”

TALENTO E TRABALHO EM EQUIPE
Todas essas características fazem do livro escolar um produto único no setor editorial, 
como atesta Marcos da Veiga Pereira, que por sete anos esteve à frente do Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (SNEL). “É a soma de diversos talentos, de várias áreas, 
que, combinados, geram conteúdos diferenciados e fundamentais para alunos e pro-
fessores”, destaca.

A complexidade crescente dos conteúdos, que vão além das obras impressas, exige ao 
mesmo tempo investimentos significativos e trabalho em equipe. É necessário levar 
em conta os diversos papéis do livro escolar, incluindo a disseminação das diretrizes 
curriculares e a formação dos professores.

“Além de dominar sua área de conhecimento, os autores devem se debruçar sobre 
conceituações metodológicas e pedagógicas e serem capazes de dialogar com outras 
dimensões da confecção do livro, mais amplas que os limites dos textos. Isso requer 
uma abordagem multidisciplinar”, explica Silvia Panazzo, presidente da Associação 
Brasileira dos Autores de Livros Educativos (Abrale). 

José Ângelo 
Xavier de Oliveira, 

presidente da 
Abrelivros.

Silvia Panazzo,  
presidente da Associação 
Brasileira dos Autores de 

Livros Educativos (Abrale).
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I N F O G R Á F I C O

Passo a passo da 

produção do livro
O processo que resulta no livro didático envolve várias etapas ao longo de 
dois a três anos de produção, desde a concepção da obra até sua impressão 
e transformação em produto digital acessível. 

Projeto editorial
Com base em estudos iniciais e no 
público-alvo escolar, autores e editores 
discutem e definem a proposta 
metodológica, a programação do 
conteúdo a ser desenvolvido, a estrutura 
e a organização da obra (número de 
volumes, estimativa de paginação, 
ordem de conteúdo, quantidade  
de capítulos, seções etc.).

1

Projeto gráfico, pesquisa 
iconográfica e de referências 
para ilustrações
Com profissionais de artes 
gráficas e de pesquisa 
iconográfica, essa etapa visa 
definir uma linguagem visual 
coerente com a proposta da obra 
e atraente para o seu público.

4

Elaboração de originais
Trabalho desenvolvido pelos autores  
com base no projeto editorial, acompanhados e 
apoiados por profissionais das editoras.  
A elaboração dos originais envolve a pesquisa e 
a transposição didática dos conteúdos.  
Os originais são submetidos à leitura técnica 
e crítica de especialistas, normalmente 
professores do componente curricular ou 
acadêmicos. Simultaneamente a essa etapa 
ocorre uma pesquisa e o licenciamento dos 
textos de terceiros que serão utilizados na obra.

2

Avaliação, preparação  
e edição do texto original
Realizada pela equipe editorial, 
com apoio de assessores externos 
e sempre com aprovação final 
dos autores, esta etapa busca 
assegurar que o texto final esteja 
conceitualmente correto, coerente, 
com linguagem adequada e 
acessível ao público da obra. 

3
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Produção gráfica
Última etapa do processo para o livro impresso.  
A impressão também conta com o acompanhamento  
e a supervisão de equipes da editora.

Produção digital
Após a conclusão e o fechamento do arquivo 

do livro impresso, a etapa de produção 
do livro digital se intensifica, incluindo os 

procedimentos para torná-lo acessível.  
Nesta etapa, acontece o enriquecimento  

do livro com os objetos digitais.

7

8

Proposta de elaboração de conteúdos digitais
Especialistas da área digital, juntamente com  
os editores e autores da obra, realizam a definição 
técnica da linguagem e do formato digital que 
serão usados, assim como dos recursos a serem 
desenvolvidos para o enriquecimento da obra: 
audiovisual, videoaulas, podcasts, animações, 
simuladores, jogos interativos etc.

5

Produção editorial
Inclui todas as operações necessárias à organização  

dos originais para gerar o arquivo final para a impressão: 
ilustrações, fotos, mapas, gráficos, infográficos e demais 

conteúdos e recursos visuais, além da diagramação do 
texto. Em cada passo, a obra é submetida a uma equipe 

de revisores, com a finalidade de garantir sua  
qualidade e correção. O editor responsável e sua equipe 

supervisionam todas as etapas.

6
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presente e futuro 
da Educação



Em um país que arrasta século 21 adentro o crucial 
desafio da desigualdade, o Programa Nacional do Li-
vro e do Material Didático (PNLD) é expressão de uma 
política bem-sucedida para a garantia de direitos fun-
damentais: à Educação, à leitura e à cidadania. Isso não 
acontece por acaso: o PNLD reúne as virtudes de ini-
ciativas a longo prazo, construídas em bases técnicas e 
garantidas pelo Estado. É fruto de aprimoramentos su-
cessivos, desde que seu embrião foi lançado, em 1937, 
com o Instituto Nacional do Livro.

Às virtudes como política social, deve-se somar tam- 
bém seu dinamismo, permanentemente se atualizando. 
Desde 2012, o programa assumiu, por exemplo, o pro-
pósito de estimular o mercado editorial a participar do 
movimento global de transformação digital na transi-
ção paulatina dos recursos físicos para plataformas, 
objetos de aprendizagem e outras formas de promoção 
da aprendizagem on-line. 

Desde então, os editais preveem o uso de objetos de 
aprendizagem digitais como apoio ao texto impresso. 
Nos editais mais recentes, já há até mesmo a inclusão 
de objetos de aprendizagem exclusivamente digitais. 
Assim, o livro escolar não é prisioneiro do tempo, ain-
da que tenha importância reconhecida há mais de um 
século. É uma ferramenta do presente, que impulsiona 
a Educação e a escola em direção ao futuro — no qual 
a obra didática continuará sendo recurso insubstituível 
de democratização do conhecimento.

Esse papel somente é possível graças às característi-
cas únicas das obras voltadas às crianças e aos jovens. 
É por meio dos livros didáticos, por exemplo, que o 
currículo se torna ação educativa na prática cotidiana 
de milhares de salas de aula. Eles também servem de 
instrumento de apoio à formação dos professores. Ao 
mesmo tempo, é difícil imaginar que políticas públicas 
na área de Educação possam ser implementadas sem 
que estejam refletidas nas páginas das obras escolares.
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Uma bela história rumo  
à universalização  
O PNLD foi criado em agosto de 1985, por meio do 
decreto nº 91.542, no contexto da redemocratização 
do país. Trazia novidades relevantes: indicação do li-
vro escolar pelos professores; extensão da oferta aos 
alunos das 1ª e 2ª séries das escolas públicas e comu-
nitárias; fim da participação financeira dos estados, 
passando o controle do processo decisório para a 
Fundação de Apoio ao Estudante (FAE). 

Na prática, estabeleceu com mais clareza o papel das 
editoras, às quais caberia a produção dos livros es-
colares, e dos órgãos governamentais, que deveriam 
estabelecer as regras do programa e monitorar a qua-
lidade das publicações.

Foi principalmente em meados da década de 1990 que 
o PNLD ganhou corpo, abrangência e maior rigor téc-
nico. Um marco nessa direção foi a promulgação da 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), em 1996. 

No mesmo ano, foi divulgado o resultado da primeira 
avaliação pedagógica das obras. Nos anos seguintes, 

Foi principalmente em 
meados da década de 
1990 que o PNLD ganhou 
corpo, abrangência e 
maior rigor técnico.

o processo de avaliação se consolidou, com a parti-
cipação de equipes multidisciplinares — compostas 
por especialistas de diversas áreas de conhecimento. 
Essas diretrizes também serviriam como parâmetros 
de produção de livros escolares, uma vez que os ma-
teriais que não atendessem a tais exigências não po-
deriam ser adquiridos pelo Estado.

Se o PNLD e seus consequentes aprimoramentos re-
presentaram um ponto de inflexão na história do livro 
no Brasil, é também fruto da evolução de iniciativas 
que remontam a momentos anteriores da história. 
Como mostra a linha do tempo (pp. 18 e 19), a preocu-
pação com a oferta de materiais de apoio ao trabalho 
em sala de aula vem de longe, sempre acompanhando 
as limitações da visão sobre o processo de ensino e 
aprendizagem em cada época da história do país. 

O entendimento desse longo caminho contribuiu para 
a compreensão da Educação em diferentes contex-
tos e cenários, assim como para a percepção sobre a 
construção coletiva de uma iniciativa de alcance sin-
gular e que se renova permanentemente. 
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“O verdadeiro currículo das escolas é o livro escolar” 
Doutora em História Social pela Universidade de  
São Paulo (USP), Circe Bittencourt é uma das principais 
referências no estudo da trajetória do livro escolar 
no Brasil. Ao longo de muitos anos de dedicação ao 
tema, tendo inclusive criado o projeto Livres, banco 
de dados com informações que remontam ao século 
19, a professora formou uma convicção: as obras que 
chegam às mãos dos alunos sempre desempenharam 
um papel essencial na tarefa de colocar o currículo 
escolar em ação.

Os professores valorizam o 
uso dos materiais escolares 
ao longo de todo o  
processo que envolve  
a prática docente.

alfabetização das crianças. O livro escolar preencheu 
essa lacuna e até hoje ocupa um espaço relevante.

A pesquisa sobre a história do livro didático mostra 
também que, apesar da evolução natural, os elementos 
fundamentais estavam presentes desde o início, como 
a linguagem que procura se aproximar do leitor e as 
ilustrações. “Conforme os métodos de ensino e  
os parâmetros educacionais evoluem, os livros 
acompanham as mudanças”, destaca a especialista.

Outros levantamentos têm reforçado a importância do 
PNLD no contexto das políticas públicas de Educação e 
no apoio aos profissionais em sala de aula. O Instituto 
Reúna, por exemplo, realizou em 2020 o estudo “O PNLD 
e o uso de materiais didáticos no Brasil” e apurou que 
“os professores valorizam o uso dos materiais didáticos 
ao longo de todo o processo que envolve a prática 
docente, desde a preparação das aulas até as atividades 
fora da escola, além da formação continuada”. 

No que diz respeito às percepções gerais dos 
professores sobre a qualidade dos materiais do PNLD, 
o Reúna observou um significativo reconhecimento da 
excelência e relevância. “Para a maioria deles, nesses 
materiais estão presentes as características que 
se configuram como os principais critérios por eles 
utilizados no ato da escolha de materiais”, afirma. 

No século 19, conta ela, os cursos de formação de 
professores eram raríssimos, mesmo para preparar 
os profissionais que seriam responsáveis pela 
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“Ao mesmo tempo, o livro 
didático tem a função de 
formar os professores. 
Isso é evidente desde os 
primeiros exemplares 
utilizados no país.” 



Linha do tempo do  

Livros didáticos utilizados em 
colégios de nível secundário 
eram traduzidos do francês e 
também escritos por autores 
brasileiros, geralmente 
professores do Imperial Colégio 
de Pedro II, no Rio de Janeiro. 
A impressão, porém, era feita 
pelas editoras no exterior.

livro escolar

O governo Vargas promoveu reformas 
educacionais que contribuíram para 
impulsionar os livros didáticos, em 
especial as cartilhas de alfabetização. 
Destaca-se, por exemplo, Na roça, de 
Renato Sêneca Fleury, cuja primeira 
edição foi lançada em 1935.

Em 1937, foi criado o Instituto Nacional 
do Livro (INL), com a atribuição de 
editar obras literárias e fomentar a 
expansão das bibliotecas públicas em 
todo o país. 

Em 1938, um decreto-lei estabeleceu 
a criação da Comissão Nacional do Livro 
Didático (CNLD), cujo objetivo era regular e 
fiscalizar todas as obras a serem utilizadas 
nas escolas brasileiras. 

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), de 1961, levou a 
uma significativa expansão da 
rede pública, que foi acompanhada 
de investimentos do Ministério 
da Educação na aquisição e 
distribuição de obras escolares.

Em 1966, o acordo com a Agência 
Norte-Americana para o 
Desenvolvimento Internacional 
(Usaid, sigla em inglês) possibilitou 
a criação da Comissão do Livro 
Técnico e do Livro Didático (Colted) 
e também assegurou recursos para 
a distribuição de 51 milhões  
de exemplares em três anos. 
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A reforma do ensino 
passou a demandar livros 
específicos. É dessa época, 
por exemplo, As lições de 
história do Brasil, do professor 
e romancista Joaquim 
Manuel de Macedo, de 1861. 
Nesse período também já se 
observa a preocupação com 
a produção didática voltada 
à alfabetização. Um ótimo 
exemplo é a obra Cartas 
sistemáticas para aprender 
a ler, de 1867, considerada 
a primeira cartilha 
genuinamente brasileira. Se
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A redemocratização trouxe para o centro 
do cenário educacional o propósito da 
universalização do ensino e a reformulação 
dos currículos escolares. O PNLD foi instituído 
pelo decreto nº 91.542, de 1985, reformulando 
as políticas públicas anteriores, ampliando o 
atendimento às crianças e aos jovens do país, 
reconhecendo a relevância do professor na 
escolha dos livros escolares e priorizando a 
durabilidade dos materiais. 

A consagração do conceito de Educação para 
todos na Constituição de 1988 impulsiona a 
estruturação de programas e o PNLD é um 
dos melhores exemplos. As obras didáticas 
se tornaram material pedagógico cada vez 
mais essencial. Na jornada da universalização 
da Educação era fundamental que os alunos 
pudessem ter seu próprio livro e levá-lo para 
casa. Ao mesmo tempo, os livros eram uma 
ferramenta decisiva para os professores em  
sala de aula. 

A consolidação e a ampliação 
do PNLD são evidentes nas 
décadas recentes. Em 2004, 
por exemplo, foi criado o 
Programa Nacional do Livro 
Didático para o Ensino Médio 
(PNLEM). Em 2009, outro 
salto notável foi o Decreto do 
Livro, que institucionalizou os 
programas do livro didático.

Em 1993, foi realizada a primeira tentativa de 
avaliação dos livros didáticos a partir do PNLD, 
o que resultou nas Definições de Critérios para 
Avaliação dos Livros Didáticos. O trabalho, 
capitaneado por especialistas de diversas 
áreas, evoluiu para o Guia de livros didáticos, 
em 1996, e a avaliação pedagógica tornou-se 
parâmetro obrigatório para editoras e autores. 

A LDB, de 1996, traduz os princípios da 
redemocratização e se torna um elemento 
definidor da Educação a ser construída. 

An
os

 19
80

An
os

 2
00

0

An
os

 19
70

An
os

 19
90

A tendência de expansão das matrículas 
se consolidou e, na mesma direção, as 
ações de compra e distribuição de livros. 
Mas os recursos eram inconstantes e 
os programas nem sempre atendiam os 
alunos a tempo para o ano letivo. 

Ganham cada vez mais espaço as 
cartilhas, primordialmente com foco 
no domínio do sistema alfabético e 
ortográfico. Um ótimo exemplo é a 
Caminho Suave, de Branca Alves  
de Lima. Lançada em 1948, foi muito 
popular até o final da década de 1980 e, 
em 2011, chegou à sua 131ª edição.
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Não é fácil encontrar nos escritórios do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), em Brasília, o enxuto time do PNLD. Espa-
lhados pelo país, seus aproximadamente 30 técnicos estão seguindo o livro 
escolar do momento em que entram em máquina, nas gráficas, ao instante 
em que são entregues nas mãos do diretor escolar. É o ponto culminante de 
uma jornada recorrente, detalhada em mínimos detalhes, que demanda a 
escuta de uma rede de 2,2 milhões de professores, a formação de técnicos 
das secretarias, a criação de parâmetros de produção editorial, complexos 
processos de licitação, gestão e controle, bem como uma logística para a 
qual há poucos paralelos no Brasil.

A partir de meados da década de 1990, o PNLD tornou-se uma política pú-
blica de grande porte, frequentemente apontada como o maior programa 
do gênero do mundo. Os números falam por si. 

Como funciona o PNLD

Apenas em 2021, foi executado um orçamento de quase 
1,2 bilhão de reais, com 137 milhões de livros distribuídos 
para 29 milhões de estudantes, da Educação Infantil  
ao Ensino Médio.

Entre todas as políticas educacionais, é das mais pulverizadas. 
Enquanto quase todas chegam ao nível do ente federativo 
(município ou estado) e algumas poucas descem ao âmbito 
da escola, o desenho logístico do PNLD leva a lupa da polí-
tica social até o nível do aluno — para o cálculo do núme-
ro de livros a serem entregues, com base nos dados do 
Censo Escolar, e conforme a escolha de cada professor.

São 70 milhões de toneladas de papel (100% sus-
tentável, originado de floresta de manejo), que se 
transformam em conhecimento a partir do tra-
balho das editoras e de milhares de editores, 
revisores, produtores gráficos, artistas, peda-
gogos, autores, entre dezenas de profissionais 
diferentes, que agregam suas competências 
técnicas a um produto cultural de extrema 
complexidade. É uma cadeia industrial de-
senvolvida para produzir livros cuja qua-
lidade está, reconhecidamente, entre as 
melhores do mundo.

A escolha dos livros pelo 
professor é um dos valores 

centrais do PNLD.
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A história do livro didático vem sendo objeto de estudo 
de inúmeros pesquisadores no Brasil e no exterior. Mas 
há muito o que se pesquisar ainda sobre a evolução do 
PNLD — e foi a essa tarefa que se dedicou Nadja Cezar 
Ianzer Rodrigues, coordenadora-geral dos Programas 
do Livro (CGPLI) e autora de uma dissertação de mes-
trado sobre o tema na Universidade de Brasília (UnB). 
Foi a paixão por esse programa que fez de Nadja mais 
do que uma defensora, uma referência institucional  
do programa.

Para ela, embora o PNLD exista há muito tempo, não é 
um modelo engessado e pronto, e vem mostrando resi-
liência e capacidade de renovação. Mas algumas carac-
terísticas centrais permaneceram ao longo do tempo 
e precisam ser ressaltadas, como a escolha das obras.  
“Desde sempre, o programa reserva ao professor e ao 
diretor o direito de escolha, e isso faz toda a diferença. 
Distribui responsabilidades e preserva o programa, ao 
longo da sucessão de governos”, lembra.

Outro ponto essencial, na sua visão, é a centralização 
da gestão — e não apenas do gasto. Os órgãos de con-
trole da União acompanham de perto todo o processo. 
Da mesma forma, as equipes do PNLD coordenam um 
sistema de auditoria que inclui até mesmo os laborató-
rios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo (IPT), que testa as características físicas 
dos exemplares adquiridos, como seu peso, e faz reco-
mendações para as edições seguintes. São, ao todo, 16 
etapas com fluxos de processos bem desenhados.

Na visão de Nadja, o aprimoramento do PNLD também 
foi ampliado pelo uso da base de dados do Censo Esco-
lar, instrumento criado em 2008. Até então, as estima-
tivas eram feitas perguntando-se aos professores dos 
alunos, na escola, o que gerava distorções e erros. Ago-
ra, com um sistema de gestão de dados muito preciso, 
a produção e a entrega dos livros escolares também se 
tornaram cirúrgicas — o que poderia parecer inimagi-
nável em um país de dimensões continentais.

Por fim, a origem estável dos recursos, que são oriundos 
do Salário-Educação — contribuição social destinada à 
Educação Básica pública, criada pela Constituição Fe-
deral de 1988 —, é outro pilar importante do programa, 
pois permite a sustentabilidade a longo prazo.

Tudo isso permitiu que o programa buscasse acompa-
nhar o movimento de universalização da Educação — co-
meçou ainda no tempo das cartilhas de alfabetização e 
hoje segue o aluno até o Ensino Médio, atendendo à di-
versidade social, com a inclusão de recursos para a edu-
cação indígena, quilombola e do campo, e se estendendo 
também para o mundo da literatura. 

A base de dados do Censo Escolar 
contribuiu para o aprimoramento 

do PNLD, com um sistema de 
gestão mais eficiente.
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I N F O G R Á F I C O

Funcionamento do 

PNLD

Para constatar se os livros inscritos se 
enquadram nas exigências técnicas e 
físicas do edital, o IPT realiza uma primeira 
triagem das obras. 

Em seguida, uma equipe de especialistas 
da Secretaria de Educação Básica (SEB/
MEC) faz a avaliação pedagógica dos 
conteúdos. As obras podem ser aprovadas 
integralmente ou com modificações, ou 
mesmo reprovadas. Somente as aprovadas 
compõem o Guia do Livro Didático, que 
serve de referência ao processo de escolha 
pelas escolas e pode ser consultado no 
portal on-line do FNDE. Cabe ao FNDE realizar o processo de 

negociação com as editoras, definindo 
questões como a quantidade de livros a serem 
impressos e o valor de compra, por exemplo. 

O primeiro passo é a divulgação, pelo MEC e pelo FNDE, 
das regras de cada edição do programa. 

Em paralelo, as escolas que desejam participar do PNLD 
devem manifestar seu interesse em receber os livros, 
formalmente por meio de um termo de adesão. 

Diretores e professores analisam 
e escolhem os livros que serão 
utilizados pelos alunos em suas 
escolas e formalizam a decisão 
por meio do portal do FNDE.

A partir do edital, as editoras podem iniciar  
(ou acelerar) o processo de produção 
das obras, atendendo aos parâmetros 
estabelecidos (veja também página 12).  
O passo seguinte é a inscrição das obras, 
dentro dos prazos determinados.

ESCOLHA DAS OBRASAVALIAÇÃO PEDAGÓGICA

NEGOCIAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS

EDITAL

22



23

Os livros chegam às escolas 
entre outubro do ano anterior 
e o início do período letivo ao 
qual as obras se destinam. Nas 
zonas rurais, a entrega é feita 
nas sedes das prefeituras ou 
das secretarias municipais de 
Educação, que devem distribuir 
os exemplares.

Firmados os contratos que 
definem as quantidades a 
serem produzidas, começa esta 
etapa que envolve milhões de 
exemplares. Além da supervisão 
dos técnicos do FNDE, o IPT 
também acompanha o processo 
de produção, coletando amostras 
e analisando as características 
físicas das obras.

A distribuição dos livros 
cabe aos Correios, com base 
em contrato assinado com 
o FNDE. Os Correios retiram 
os livros diretamente das 
editoras e os entregam às 
redes de ensino e às escolas.

Materiais consumíveis e reutilizáveis

O PNLD é executado em ciclos 
de quatro anos, atendendo 
alternadamente as quatro  
etapas de ensino: 

• Educação Infantil 
• Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
• Ensino Fundamental - Anos Finais 
• Ensino Médio

Na prática, isso significa que, a cada 
quatro anos, as editoras produzem 
novos materiais para determinado 
segmento escolar. Os segmentos 
não atendidos em um determinado 
ciclo recebem livros, a título de 
complementação, correspondentes 
a novas matrículas registradas ou à 
reposição de exemplares avariados 
ou não devolvidos.

Ciclos de 
atendimento

4 ANOS EF - Anos Iniciais

Ensino Médio

EF - Anos Finais

Educação Infantil

Materiais distribuídos de forma periódica pelo PNLD

Materiais de 
formação  
e gestão

Livros didáticos 
e de literatura

PRODUÇÃO GRÁFICA

DISTRIBUIÇÃO

USO DO MATERIAL

RED (Recursos 
Educacionais 

Digitais)

Livros 
acessíveis
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O desafio de chegar aos 
quatro cantos do país
São 80 mil toneladas de carga, distribuídas por 3,2 mil caminhões, para 
140 mil escolas de 5.570 municípios, chegando a 35 milhões de alunos. O 
processo é longo, e a distribuição chega a levar três meses. Mas a foto 
final é certa: o entregador dos Correios sorrindo, lá na ponta — onde quer 
que seja, ao final de viagens com até três dias de duração, ou em qualquer 
lugar do país. São 27 anos de uma operação bem-sucedida, merecedora 
até mesmo de prêmios internacionais. A parceria entre o FNDE e os Cor-
reios representa um dos pilares do sucesso do PNLD.

Após todo o processo de inscrição, produção editorial e impressão, os li-
vros saem das gráficas já sob a custódia dos Correios. Fiéis depositários, 
os Correios checam todos os contratos, planejam a logística, realizam as 
entregas e documentam o recebimento em cada escola — inclusive foto-
grafando com smartphones.

“Temos esta responsabilidade, até patriótica, de distribuir livros para as 
crianças nas escolas. Esta operação de distribuição em todos os muni-
cípios brasileiros faz parte do nosso DNA social. Não dá para falar dos 
livros sem falar dos Correios”, orgulha-se o diretor de Operações Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro.

Os Correios distribuem as  
obras do PNLD em todos os 
municípios brasileiros,  
mesmo naqueles de mais  
difícil acesso.
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A operação já rendeu aos Correios, em 2002, o World 
Mail Awards, considerado o Oscar mundial do setor pos-
tal. Não é à toa: são quase 200 milhões de livros todo 
ano, em 140 mil escolas. “Pode ter certeza, entregar 
um livro em São Paulo é bem diferente do que levar um  
livro ao Amazonas, em localidades ribeirinhas em que 
se chega de moto ou de barco”, lembra Carlos Henrique. 

Desde o início da operação de entrega do PNLD, o proje-
to já evoluiu muito. Constantemente, a empresa estatal 
busca melhorias para ampliar a produtividade, e a cada 
ano surgem inovações. Já está em uso um algoritmo 
que permite a paletização virtual. “Quando o livro sai 
da gráfica, já está mais ou menos destinado a uma rota, 
a uma escola. Quando fechamos um pálete, ele já está 
pré-triado por destino pelo sistema. Há uma inteligên-
cia nisso”, conta o diretor. 

Após a retirada em cada gráfica, os livros são envia-
dos para uma central de cargas ou centralizadora de 
distribuição, onde são separados em volumes meno-
res. Nas centralizadoras, é feita a triagem, separan-
do-os por escolas. “Pela paletização virtual, o paco-
tinho do aluno já está separado, por município e por 
escola, dentro da quantidade que o FNDE determinou 

para aquela unidade escolar. Ou seja, é a quantidade 
certa, o título certo, no local certo”, explica.

Em 2021, foi introduzido um novo modal de transporte 
— que até então era feito pelo modal rodoviário. A par-
tir daquele ano, os Correios começaram a usar o meio 
aquaviário, ou cabotagem, em esquema-piloto, com 
destino a Manaus, Fortaleza, Recife e Salvador. “Trata-se  
de um modal mais eficiente energeticamente, emite 
menos carbono, é mais seguro e barato para longas 
distâncias e carrega volumes enormes. É feito para 
cargas muito densas, muito pesadas, como é o caso do 
livro”, conta o diretor.

Trata-se de uma operação dedicada: foi concebida 
e é realizada apenas para o PNLD, embora se gere  
um conjunto de experiência de inestimável valor — 
utilizado para a logística dos Jogos Olímpicos de 2016, 
para o Exame Nacional do Ensino Médio (cujo foco é 
a segurança) e recentemente para o combate à pan-
demia de covid-19. Os Correios foram os responsáveis 
pela Rede Vírus, transportando país afora amostras do 
SARS-CoV-2 e outros materiais biológicos para ajudar 
no desenvolvimento de medicamentos, vacinas, estu-
dos e testagens. 

Antes de serem transportados, 
os livros são separados em 

volumes menores e passam 
por triagem, com base nas 
escolas a que se destinam.
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PNLD Literário amplia 
apoio à Educação

Obras literárias podem 
potencializar a capacidade de 
reflexão dos alunos e ampliar 

o contato das crianças com a 
diversidade cultural.

Em 2017, com o decreto nº 9.099, o PNLD passou 
também a adquirir e distribuir livros literários, en-
globando assim o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola (PNBE). Com o novo escopo, também 
recebeu nova nomenclatura, passando a se 
chamar Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático e incluiu outros materiais 
de apoio à prática educativa, como obras 
pedagógicas, aplicativos e jogos educa-
cionais, materiais de reforço e correção 
de fluxo, materiais de formação e ma-
teriais destinados à gestão escolar, 
entre outros.

Realizada anualmente desde 2018, 
a introdução dos livros de lite-
ratura no PNLD representa um 
grande avanço para o programa. Partiu do princípio de que as obras 
literárias potencializam a capacidade de reflexão dos alunos sobre si, 
os outros e o mundo, ampliando o contato com a diversidade cultural, 
bem como aproximando o aluno de diferentes formas de expressão 
linguística. É, portanto, uma forma de aprofundar questões ligadas ao 
pleno exercício da cidadania. 

Inovações marcam evoluções recentes
Cada vez mais, o PNLD busca responder às transformações na Educação, bem como às mudanças 
específicas que ocorrem no ensino brasileiro.

O PNLD 2021, por exemplo, previu um formato muito diferente dos anteriores na produção de 
conteúdos para o Ensino Médio, já adaptados à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à 
reforma curricular. Incluiu obras dedicadas aos Projetos Integradores e ao Projeto de Vida, o que 
exigiu grande esforço das editoras e renovou a oferta de livros escolares.

Da mesma forma, o PNLD 2022 traz um programa inédito voltado para a Educação Infantil. Será a 
primeira vez que o programa distribuirá obras desse segmento também para os alunos. 

Para 2023, mais inovações à vista. O PNLD prevê, pela primeira vez, a oferta do livro escolar digital, 
reproduzindo e completando o livro impresso para o aluno.
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Importância para escolas, 
professores e alunos 

Os livros do PNLD levam aos estudantes 
conhecimentos que se tornaram 
patrimônio comum da humanidade.

Para compreender a importância do PNLD para a Educação brasileira,  
é preciso dar um passo atrás e discutir o papel do próprio livro escolar. 
Trata-se de um olhar para múltiplas dimensões: do livro como garantidor 
de direito; como orientador do currículo; como formador de professores e, 
claro, como ferramenta essencial para reformas educacionais e para a im-
plantação de políticas públicas.

Para o professor Carlos Roberto Jamil Cury, pesquisador da Universidade 
Federal de Minas Gerais e um reconhecido especialista na história da Edu-
cação brasileira, o livro escolar vem sendo um mediador de um dos mais 
importantes direitos sociais: o direito à Educação. Ele lembra que o inciso 
constitucional que garante o ensino também tem por princípio assegurar 
o acesso a um padrão de qualidade — para o qual também contribuem as 
obras didáticas.

Conforme Jamil Cury, o livro é fator 
do que chama de “segurança cog-
nitiva” para o aluno. “A qualidade 
do ensino envolve a incorporação 
de conhecimentos que se tornaram 
patrimônio comum da humanida-
de. Essa qualidade, expressa em 
conhecimentos básicos e consen-
suais, é uma herança de que as 
novas gerações não podem se ver 
privadas, seja qual for a sua origem 
social”, argumenta o pesquisador.

Na mesma linha de garantir a todos 
os cidadãos acesso ao conheci-
mento, o próprio pesquisador cha-
ma a atenção para outro papel his-
toricamente desempenhado pelas 
obras didáticas. “O livro sempre 
foi um currículo para as escolas. 
É claro que o professor deve ter 
condições de levar adiante, tra-
balhar conforme sua competência”, lembra. “Mas, na primeira metade do 
século passado, a cartilha já funcionava como um roteiro para o exame de  
admissão no que se chamaria de Ginásio”, conta o pesquisador.
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direitos sociais: 
o direito à 
Educação.



Daí sua importância também como um instrumento de formação dos edu-
cadores, com uma formação inicial nem sempre ideal e com pouco acesso 
a oportunidades de educação continuada. “O livro escolar é o maior for-
mador de professor desse país. Se os novos conceitos de aprendizagem e 
o espírito da BNCC do Ensino Médio não estiverem impregnados no livro, 
não se implanta a BNCC”, acredita a ex-presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, 
uma das responsáveis pela criação do Enem. 

Não é exagero. Muitas vezes, os próprios livros didáticos representam um 
vetor de formação que propõe ao docente uma nova visão sobre a orga-
nização do conhecimento (por exemplo, em áreas), trazendo sequências 
didáticas, projetos interdisciplinares, foco em competências, apoiando a 
transformação do próprio papel da escola e do professor. Além disso, com 
frequência as próprias editoras realizam um grande esforço de formação 
continuada de educadores, em todo o país, complementando e fortale-
cendo o trabalho do Ministério da Educação, das Secretarias de Estado e 
de Municípios.

Que o diga Vitor de Angelo, o atual presidente do Conselho Nacional de Se-
cretários de Educação (Consed). Para ele, o PNLD é uma política pública 
relevante do ponto de vista formal, pelo seu alcance, mas também pelo seu 
caráter substantivo. “Os livros servem de apoio para alunos e professo-
res no processo de ensino-aprendizagem”, lembra. Isso não é pouco — e 
para entender o alcance dessa definição basta voltar alguns meses atrás, 
quando teve início a pandemia de covid-19. “Quando as escolas ficaram fe-
chadas, o fato de termos livros à disposição foi fundamental, pois faltava 
acesso à internet para muitos alunos. O livro foi um dos poucos materiais 
de qualidade para dar prosseguimento ao processo educacional como um 
todo”, conta Vitor de Angelo.

Esse papel é particularmente importante para os municípios, como lem-
bra o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia. Segundo ele, 80% dos municípios 
brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes e precisam de apoio para 
a formação. Por isso, o conjunto de ações que começa no livro, passa pela 
formação e chega ao monitoramento da qualidade de ensino é essencial, e 
precisa acontecer de forma mais integrada e veloz. “O PNLD é muito impor-
tante como um garantidor da qualidade”, diz Garcia. “Historicamente vem 
cumprindo o seu papel e agora precisa ser repaginado para os desafios dos 
novos tempos”, defende.

Por todas essas características, o livro escolar alcançou um lugar bem 
maior do que o de um objeto de uso educacional. Traz em si a simbologia 
do acesso ao conhecimento possível a todos, como titulares de um direito 
garantido pelo Estado brasileiro. 

Vitor de Angelo, presidente do 
Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed).

Luiz Miguel Martins Garcia, presidente 
da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime).
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Livro didático e reformas curriculares
Não é possível falar de políticas educacionais sem se lembrar de um grande 
movimento iniciado na década passada: a introdução da BNCC e do novo 
Ensino Médio, talvez a mais significativa mudança nesta etapa desde a  
década de 1970.

Fruto de debates acontecidos em múltiplas instâncias, envolvendo poder  
executivo e legislativo, universidades, entidades corporativas, conselhos de 
Educação e consultas públicas, a introdução da BNCC sempre teve um ponto 
consensual: a importância de se contar com o livro didático como um vetor 
decisivo na implantação das reformas.

Para as editoras, esta é uma responsabilidade conhecida há bastante tempo. 
Ao longo da história da Educação brasileira, os livros didáticos vêm se 
mostrando pilares fundamentais da implantação de políticas públicas. “Foi 
assim com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, com a reforma ortográfica, e agora está 
sendo com a BNCC e com a reforma do Ensino Médio”, ressalta Beatriz Grellet, 
gerente-executiva da Abrelivros.

A reforma do Ensino Médio é um caso especial. Desta vez, as mudanças 
exigem o que o ex-secretário da Educação, Eduardo Deschamps, chama de 
“mudança cultural”. Além de estabelecer um teto para o número de horas 
dedicadas à formação geral básica — ou seja, aquela comum a todos os 
brasileiros que estão na escola de Ensino Médio —, a reforma introduz a 
figura dos itinerários formativos. 

Trata-se de um arranjo que confere ao sistema uma flexibilidade inédita.  
Se antes a carga horária do Ensino Médio era de 2.400 horas, agora será de  
3.000 horas, sendo que 1.800 horas serão destinadas para as aprendizagens 
previstas pela BNCC, e 1.200 horas serão voltadas para os itinerários formativos.  
Ou seja, cada escola deve dedicar um mínimo de 1.200 horas, ao longo dos três 
anos dessa etapa, para oferecer aos alunos diferentes percursos de aprendizagem 
nas áreas do conhecimento, coerentes com os interesses dos jovens.

O foco no desenvolvimento das competências estabelecidas na BNCC e a 
possível integração dos conteúdos em áreas do conhecimento, por essência 
interdisciplinares, acrescentaram novo grau de complexidade ao trabalho do 
professor. Por isso, todo o processo da reforma incluiu também o PNLD do 
Ensino Médio. 

Evidentemente, os editores e as associações que representam o setor, 
especialmente a Abrelivros, foram chamados à discussão em diferentes 
momentos. “Sabemos o quanto é importante que haja materiais escolares de 
muita qualidade. A Abrelivros tem feito um trabalho essencial para trazer mais 
qualidade para a sala de aula”, ressalta Alice Ribeiro, diretora de Articulação do 
Movimento pela Base. “Os livros escolares são apoiadores e mais — são indutores 
e, muitas vezes, precursores do que pode ser feito em sala de aula”, diz.
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1.200 horas
de aprendizagem 
voltada para os 
itinerários formativos

+ 

= 

1.800 horas
de aprendizagem 
prevista pela BNCC

3.000 horas
totais

Os livros escolares 
são apoiadores 
e mais — são 
indutores e, muitas 
vezes, precursores 
do que pode ser 
feito em sala  
de aula.

Carga horária do 
Ensino Médio



30

P A R T E  3

Números  
do PNLD



Os números do PNLD impressionam e tornam o pro-
grama uma das iniciativas desse tipo mais grandiosas 
em todo o mundo. Para além dessa constatação, po-
rém, os dados são a tradução do que representam a 
produção e a distribuição de livros escolares em todo 
o território brasileiro. Cada exemplar faz diferença ao 
chegar a escolas específicas, com suas realidades pró-
prias, e aos estudantes, individualmente, com suas ne-
cessidades e sonhos. 

A primeira dimensão a ser analisada é a quantidade de 
exemplares, com os resultados expressivos que revela.  
Para a compra dessas obras, são utilizados recursos 
financeiros igualmente expressivos, que devem ser vis-
tos não apenas de forma absoluta mas pela perspectiva 
do preço médio. Em seguida, os alunos e as escolas be-
neficiadas tratam especificamente do público a que se 
destina o programa. Vale ressaltar que oscilações nos 
números ao longo dos anos são, em geral, consequên-
cia do sistema de ciclos adotado pelo PNLD.

Também é essencial ter em mente que as obras didáti-
cas estão diretamente ligadas ao contexto educacional 
do país. Assim como contribuem para a qualidade do 
processo de aprendizagem, são impactadas pelo maior 
foco e pelo grau de prioridade das políticas públicas de 
Educação. O PNLD é um ótimo exemplo dessa relação, e 
a compreensão de seu papel pode ser enriquecida pelo 
acompanhamento dos principais indicadores da área.

Entre as diversas dimensões do ensino-aprendiza-
gem, destacam-se o acesso de crianças e jovens à es-
cola, a porcentagem dos que conseguem concluir as 
etapas de ensino na idade esperada e a porcentagem 
de alunos com aprendizagem adequada, de acordo 
com os resultados do Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb).

Para esses dados, utilizamos como referência o Anuá-
rio Brasileiro da Educação Básica, publicado pelo Todos 
Pela Educação e pela editora Moderna.
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94.1

98.0
75.4

Grandes números da Educação

Acesso
Número de crianças e jovens na escola por faixa etária e etapa de ensino 

De 4 e 5 anos – 2019
Total: 5.091.932

De 6 a 14 anos – 2020
Total: 25.048.738

De 0 a 3 anos – 2019
Total: 3.879.681

37,0%
das crianças de 0 a 3 
anos estão em creches

94,1%
das crianças de 4 e 5 anos 
estão na pré-escola

98,0%
das crianças e dos jovens 
de 6 a 14 anos estão no  
Ensino Fundamental

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação (Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021).
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

Uma Educação de qualidade deve garantir lugar na escola a todas as crianças 
e todos os jovens, além de oferecer condições para que eles tenham sucesso 
na trajetória escolar e aprendam o esperado em cada etapa de ensino.

De 15 a 17 anos – 2020
Total: 8.290.471

75,4%
dos jovens de 15 a 17 anos  
estão no Ensino Médio

68,6
74,4 73,4 74,9 75,0 76,0 75,8

78,4
82,4
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Conclusão
Porcentagem de jovens de 16 anos que 
concluíram o Ensino Fundamental
Brasil – 2012-2020

Porcentagem de jovens de 19 anos que 
concluíram o Ensino Médio
Brasil – 2012-2020

51,7 53,6 55,7 55,9
58,9 59,3

63,6 65,1
69,4



Aprendizagem
Porcentagem de alunos com aprendizagem adequada no Saeb
Brasil – 2011-2019

Na 3a série do Ensino Médio

{10}{37}
10,3%37,1%

têm aprendizagem adequada 
em Língua Portuguesa

têm aprendizagem  
adequada em Matemática

No 9o ano do Ensino Fundamental 

{24}{41}

24,4%41,4%
têm aprendizagem adequada 
em Língua Portuguesa

têm aprendizagem  
adequada em Matemática

No 5o ano do Ensino Fundamental 

{61} {51}

Rede totalRede privada Rede pública
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70,0 70,4

33,9

28,7

27,0

60,1

28,6

59,3
64,3

39,5 41,4

21,8 23,6
33,8 35,9 18,2

53,6 55,8

13,2

16,9

51,1

16,4

47,5 47,3

21,5 24,4

11,6 11,2 15,5 18,5

67,5
74,6

27,5

21,9

29,2

66,9

27,2

60,7 60,3

29,1
37,1

23,3 21,5 22,7
31,0

61,1%
têm aprendizagem adequada 
em Língua Portuguesa 51,5%

têm aprendizagem  
adequada em Matemática
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72,6 73,9

42,9

38,7

36,3

64,8

39,5

65,7 64,6

48,9 51,5

31,9 34,7
44,1 46,7

83,3 82,40

54,7

50,2
40,0

69,1

45,0

73,3 77,4

60,7 61,1

35,6 39,9

56,2 56,5

Fonte: MEC/Inep/Daeb - Microdados do Saeb. Elaboração: Todos Pela Educação (Anuário Brasileiro de Educação Básica 2021).
Nota: Para “nível de aprendizado adequado”, foram considerados os parâmetros estabelecidos pelo Todos Pela Educação, definidos como pontuações 
mínimas na escala do Saeb. São consideradas as seguintes notas de corte em Língua Portuguesa: 200, 275 e 300, para o 5o ano do Ensino Fundamental,  
9o ano do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio, respectivamente. Para Matemática, as notas de corte são: 225, 300 e 350, para o 5o ano do  
Ensino Fundamental, 9o ano do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio, respectivamente.
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PNLD
Número de 
exemplares

Total

136.832.401
exemplares

12%
Sul
16.482.163

33%
Nordeste
44.693.999

34%
Sudeste
46.263.965

13%
Norte
17.952.016

8%
Centro-Oeste
11.127.465

Brasil – 2021

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo.

Total de exemplares (em milhões)
Brasil – 2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

140,7
150,3

132,7
137,9

120,8

144,7
139,6

126,1

172,6

136,8

Nota: 312.793 exemplares compõem a Reserva Técnica (RT).

Todos os anos, o programa leva a 

escolas e seus estudantes centenas 

de milhões de livros escolares, 

distribuídos pelas diversas 

regiões do país numa proporção 

semelhante à da população de  

cada uma. Desse modo, o total  

de exemplares comprova as  

dimensões únicas do PNLD.
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Exemplares Alunos beneficiados

PNLD EJA
Criado em 2009, o Programa Nacional do Livro  

Didático para Educação de Jovens e Adultos  

(PNLD EJA) teve por objetivo produzir e distribuir 

materiais didáticos adequados a essa modalidade  

de ensino. Em 2014, chegou a contabilizar mais 

de 13 milhões de exemplares entregues a quase 

5 milhões alunos. Nos anos recentes, porém, a 

iniciativa foi  suspensa, por conta da revisão dos 

marcos legais da Educação e da necessidade de 

atualização dos livros, de acordo com informes  

do FNDE.  Assim, não há dados do PNLD EJA  

em 2019, 2020 e 2021.
Fonte: FNDE.

Número de exemplares – Por etapa de ensino e região
Brasil – 2021

Brasil – 2012-2018 (em milhões)

Fonte: FNDE.
Nota: Na Educação Infantil, 40.444 exemplares compõem a Reserva Técnica (RT). No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, são 272.349 exemplares. 

Educação Infantil
Total: 444.866

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Total: 82.322.154

Ensino Médio
Total: 26.612.144

7,0% Norte 31.094

21,9% Nordeste 97.621

39,7% Sudeste 176.457

16,0% Sul 71.342

6,3% Centro-Oeste 27.908

13,1% Norte 10.785.926

31,2% Nordeste 25.685.837

34,2% Sudeste 28.138.197

13,1% Sul 10.775.485

8,1% Centro-Oeste 6.664.360

14,4% Norte 3.961.805

34,9% Nordeste 9.582.399

33,4% Sudeste 9.159.560

9,6% Sul 2.632.816

7,7% Centro-Oeste 2.116.657

11,9% Norte 3.173.191

35,1% Nordeste 9.328.142

33,0% Sudeste 8.789.751

11,3% Sul 3.002.520

8,7% Centro-Oeste 2.318.540

Ensino Fundamental - Anos Finais
Total: 27.453.237

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,4

2,1

12,1

1,3

13,3

4,8

5,0

2,7

4,7

1,5

-

-

7,0

2,6
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PNLD
Valores de 
aquisição

Nota: Os valores de aquisição se referem apenas aos pagamentos feitos às editoras, não contemplando outros 
serviços, como a distribuição. Em 2021, R$ 2,6 milhões foram destinados à Reserva Técnica (RT).

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo.

Os valores totais envolvidos na 

aquisição dos livros escolares 

oferecidos pelo PNLD assumem 

sua proporção real quando 

se considera o número de 

exemplares e de alunos que a 

iniciativa abrange a cada ano. 

Assim, o custo unitário acessível 

possibilita levar as obras a todas 

as regiões e etapas de ensino. 

Valores de aquisição (em milhões - R$)
Brasil – 2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.153,7

1.005,1

1.115,9
1.051,6

983,1

1.246,7

1.370,6

1.102,0

1.390,2

1.172,7

Total

R$ 1.172.736.857
Preço médio  
por exemplar

R$  8,57

Brasil – 2021

11,9%
Sul
R$ 139.469.608

31,9%
Nordeste
R$ 373.825.373

34,4%
Sudeste
R$ 403.580.800

13,3%
Norte
R$ 156.347.586

8,3%
Centro-Oeste
R$ 96.918.749
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Valores de aquisição – Por etapa de ensino e região (em R$)
Brasil – 2021

Fonte: FNDE.

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Total: 609.803.920

Ensino Médio
Total: 288.869.077

13,4% Norte 81.690.639

29,9% Nordeste 182.165.456

35,1% Sudeste 213.791.137

13,2% Sul 80.266.194

8,2% Centro-Oeste 49.905.022

Educação Infantil
Total: 6.701.689

7,0% Norte 466.029

23,0% Nordeste 1.544.064

39,2% Sudeste 2.626.730

15,8% Sul 1.057.076

5,9% Centro-Oeste 398.520

14,7% Norte 39.236.583

34,3% Nordeste 91.788.559

33,9% Sudeste 90.620.230

9,2% Sul 24.572.282

7,9% Centro-Oeste 21.144.520

12,1% Norte 34.954.335

34,0% Nordeste 98.327.294

33,4% Sudeste 96.542.704

11,6% Sul 33.574.056

8,8% Centro-Oeste 25.470.688

Ensino Fundamental - Anos Finais
Total: 267.362.172

Exemplares Alunos beneficiados

PNLD Campo
Entre 2013 e 2018, os estudantes do primeiro ao 

quinto ano do Ensino Fundamental de escolas públicas 

da área rural, seriadas e multisseriadas, receberam 

livros didáticos específicos, no âmbito do Programa 

Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD Campo). 

As obras tiveram o mérito de substituir os cadernos  

de ensino e aprendizagem e outros materiais  

impressos em sala de aula. Em 2019, porém, a ação  

foi descontinuada, segundo o FNDE, em decorrência  

da revisão dos marcos legais da Educação.  

Fonte: FNDE.

Brasil – 2013-2018 (em milhões)

4,5

2,1

3,6

1,9

7,2

0,8

4,4

2,0

9,9

2,6

7,6

2,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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PNLD
Alunos  
beneficiados

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo.

Total de alunos beneficiados (em milhões)
Brasil – 2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

28,7

36,1

33,1

31,1 31,2

26,7
28,2

30,0
28,5 28,9

13,5%
Sul
3.911.900

29,1%
Nordeste
8.390.946

37,2%
Sudeste
10.745.658

12,3%
Norte
3.543.581

7,9%
Centro-Oeste
2.278.159

Total

28.870.244
alunos beneficiados

Brasil – 2021

Os estudantes são a razão de 

ser do PNLD e isso fica evidente 

quando se observa que dezenas 

de milhões de crianças e jovens 

são beneficiados anualmente. 

Todas as etapas de ensino são 

contempladas pela iniciativa  

ao longo do tempo, ainda que 

nem todas em um mesmo  

ciclo do programa. 
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Alunos beneficiados – Por etapa de ensino e região
Brasil – 2021

Fonte: FNDE.

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Total: 12.064.342

Ensino Médio
Total: 6.696.424

13,1% Norte 1.578.740

28,7% Nordeste 3.461.320

36,6% Sudeste 4.418.705

13,7% Sul 1.654.135

7,9% Centro-Oeste 951.442

Educação Infantil
Total: 0

11,8% Norte 1.195.163

29,4% Nordeste 2.967.828

37,0% Sudeste 3.735.872

14,0% Sul 1.416.453

7,9% Centro-Oeste 794.162

11,5% Norte 769.678

29,3% Nordeste 1.961.798

38,7% Sudeste 2.591.081

12,6% Sul 841.312

8,0% Centro-Oeste 532.555

Ensino Fundamental - Anos Finais
Total: 10.109.478

Nota: O edital que atendeu a Educação 
Infantil em 2021 previa apenas materiais 
para os professores. Estão previstos para 
2022 os primeiros livros para os alunos.

Exemplares Alunos beneficiados

Fonte: FNDE.

Brasil – 2013 e 2017 (em milhões)

2013 2017

8,1 7,5

10,7

19,9

Programa Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic)
O Programa Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (Pnaic), que funcionou entre 2012 e 2018, 

buscava articular os esforços do governo federal e 

das gestões estaduais e municipais com o objetivo de 

alfabetizar todas as crianças até oito anos de idade. 

Nesse sentido, contou com o apoio dos materiais 

didáticos distribuídos pelo PNLD, assim como de 

manuais de professor, obras literárias, acervos  

de dicionários, obras de referência, jogos e  

tecnologias educacionais do programa.
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Fonte: FNDE.

Fonte: MEC/Inep/DEED.

As informações referentes às escolas devem ser vistas por uma ótica diferente da utilizada em relação 

ao número de exemplares, aos valores envolvidos e à quantidade de alunos beneficiados pelo PNLD. 

Pela metodologia empregada pelo FNDE, não é possível chegar ao total de estabelecimentos, uma vez 

que a mesma unidade educacional pode oferecer classes de Ensino Fundamental nos Anos Iniciais e 

Finais, por exemplo. Assim, vale a análise por etapa de ensino, incluindo a comparação com os dados 

fornecidos pelo Censo Escolar do MEC. 

PNLD
Escolas  
beneficiadas

Estabelecimentos de Educação Básica – Por etapa de ensino
Brasil – 2020

Escolas beneficiadas – Por etapa de ensino e região
Brasil – 2021

Nas quatro etapas de ensino que 

 compõem a Educação Básica, o número de 

escolas impactadas pelo PNLD impressiona. 

A maior parte dos estabelecimentos 

educacionais, e especialmente os da rede 

pública, recebeu livros didáticos  

do programa em 2021. Além disso,  

a iniciativa tem presença relevante em  

todas as regiões brasileiras.

74.675
Educação Infantil

84.742
Ensino Fundamental - Anos Iniciais

47.160
Ensino Fundamental - Anos Finais

20.155
Ensino Médio

Educação Infantil 113.985

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 108.080

Ensino Fundamental - Anos Finais 61.608

Ensino Médio 28.933
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Escolas beneficiadas – Por etapa de ensino e região
Brasil – 2021

Fonte: FNDE.

Fonte: FNDE.

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Total: 84.742

Ensino Médio
Total: 20.155

18,8% Norte 15.892

41,8% Nordeste 35.411

22,0% Sudeste 18.609

12,3% Sul 10.454

5,2% Centro-Oeste 4.376

Educação Infantil
Total: 74.675

10,6% Norte 7.948

34,9% Nordeste 26.068

31,5% Sudeste 23.547

16,9% Sul 12.631

6,0% Centro-Oeste 4.481

16,9% Norte 7.971

32,6% Nordeste 15.376

26,8% Sudeste 12.629

16,4% Sul 7.721

7,3% Centro-Oeste 3.463

10,1% Norte 2.034

25,4% Nordeste 5.119

39,3% Sudeste 7.921

17,1% Sul 3.451

8,1% Centro-Oeste 1.630

Ensino Fundamental - Anos Finais
Total: 47.160

PNLD Dicionários
O ano de 2012 foi marcado por uma 

ação específica no âmbito do PNLD, 

voltada a confecção, aquisição e 

distribuição de dicionários para todas as 

salas de aula do 1o ao 9o ano do Ensino 

Fundamental, assim como para o  

Ensino Médio. Nos anos mais recentes,  

o programa deixou de adquirir 

dicionários, mas ainda inclui outros 

materiais de referência essenciais  

ao aprendizado de crianças e jovens  

de todas as idades.

Etapa Acervos Quantidade de 
dicionários

Valor de aquisição  
e distribuição (R$)

Ensino  
Fundamental

Tipo 1 - 1o ano 543.171

113.526.079,67Tipo 2 - 2o ao 5o ano 4.100.292

Tipo 3 - 6o ao 9o ano 2.940.885

Ensino Médio Tipo 4 - 1a a 3a série 1.162.760 32.932.816,59

TOTAL: 8.747.108 146.458.896,26
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ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária e etapa de ensino
De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020

{78}

77,6%

{63}

63,0%

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Médio 
(3a série)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

75,3%98,0%79,5%

Acre
Em uma área territorial de 164 mil quilômetros quadrados e 895 mil 
habitantes, o Acre possui 260 mil alunos matriculados na Educação 
Básica, quase todos na rede pública (95%). Em 2021, um total de 190 mil 
crianças e jovens foram beneficiados pelas obras do PNLD. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

60,7% 36,9% 29,2%18,2% 5,9%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{85} {59} {66}
85,3% 65,6%59,2%

{75} {35} {36}
74,5% 36,1%34,9%

{82} {26} {26}
82,1% 26,0%26,2%

{54} {16} {17}
53,6% 16,6%16,2%

{39} {4} {4}
38,8% 3,9%4,1%

CONCLUSÃO

79.5 98.0 75.4

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

51,4%
Matemática

{78} {50}
78,0% 56,7%49,8%

{57}
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 1.027.657 9.112.477 190.638 -

Educação Infantil 1.973 28.419 - 499

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 607.897 4.634.281 87.716 1.196

Ensino Fundamental - Anos Finais 214.657 2.064.101 63.741 604

Ensino Médio 203.130 2.385.676 39.181 223

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,80,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,0

7,16,1 - 6,6 6,9 8,3 8,5 8,1 9,3 9,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,20,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,87 
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ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{56}

55,6%

{56}

55,6%

No Ensino Médio 
(3a série)

49,1%97,8%75,1%

Amapá
Em uma área de 142 mil quilômetros quadrados, o estado do Amapá abriga 
uma população de aproximadamente 862 mil habitantes, dos quais 213 mil 
são crianças e jovens que estudam nas redes pública (90,3%) e privada 
(9,7%). Em 2021, 768 mil exemplares do PNLD chegaram a esses estudantes. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

40,4% 24,5% 20,4%8,4% 2,6%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{80} {36} {36}
79,6% 36,4%36,1%

{64} {20} {20}
64,1% 20,1%20,2%

{51} {17} {17}
51,4% 17,2%17,2%

{39} {5} {5}
39,4% 5,0%5,1%

{17} {1} {1}
16,9% 1,1%1,1%

CONCLUSÃO

75.4 98.0 49.1

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

26,2%
Matemática

{66} {22}
65,9% 21,9%21,9%

{22}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 768.566 6.802.579 154.926 -

Educação Infantil 1.276 18.089 - 270

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 474.994 3.694.689 72.922 534

Ensino Fundamental - Anos Finais 151.095 1.526.360 49.922 222

Ensino Médio 141.201 1.563.441 32.082 120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,70,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8

5,75,3 - 6,8 5,8 6,7 7,0 6,1 7,7 6,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,10,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,85 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{79}

79,3%

{64}

64,0%

No Ensino Médio 
(3a série)

68,8%97,2%87,6%

Amazonas
Maior estado da região Norte, o Amazonas conta com uma população de 
4,2 milhões de habitantes. Com cerca de 1,2 milhão de alunos matriculados 
na Educação Básica, possui 5,3 mil unidades escolares, 94% delas da rede 
pública. Mais de 4 milhões de exemplares do PNLD foram destinados ao 
estado em 2021. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

49,0% 31,4% 18,1%14,1% 2,7%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{82} {46} {57}
82,1% 57,0%46,1%

{65} {29} {32}
65,3% 31,5%29,1%

{65} {16} {16}
65,3% 16,1%16,4%

{43} {12} {14}
43,0% 13,7%12,1%

{23} {2} {2}
22,7% 1,7%1,9%

CONCLUSÃO

87.6 97.2 68.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

37,8%
Matemática

{70} {35}
69,8% 43,5%34,9%

{44}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 4.194.951 37.185.263 866.394 -

Educação Infantil 6.714 100.933 - 1.490

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 2.486.999 19.137.894 374.665 4.137

Ensino Fundamental - Anos Finais 855.622 8.622.758 282.521 2.400

Ensino Médio 845.616 9.323.678 209.208 410

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,53,7 3,4 3,7 3,4 4,1 4,0 3,9
5,1 4,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,80,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,86 

29,724,3 - 29,7 28,0 36,4 38,2 34,9 43,0 37,2

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{72}

71,5%

{54}

53,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

65,1%97,3%90,3%

Pará
Com uma população de 8,7 milhões de pessoas, o Pará conta com uma rede 
de 10,7 mil estabelecimentos da Educação Básica. Dos cerca de 2,3 milhões 
de estudantes, um total de 1,6 milhão foi beneficiado pelo PNLD em 2021, 
com a distribuição de 8,5 milhões de exemplares de obras escolares. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

39,2% 25,4% 21,2%11,0% 4,4%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{77} {35} {45}
77,2% 45,2%35,3%

{62} {21} {21}
62,0% 20,7%21,1%

{71} {16} {16}
70,5% 15,8%16,0%

{40} {8} {6}
39,7% 5,7%7,7%

{33} {1} {1}
33,0% 1,3%1,4%

CONCLUSÃO

90.3 97.2 65.1

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

27,1%
Matemática

{62} {24}
61,5% 28,6%23,6%

{29}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013 e 2020. 

PNLD – 2021

TOTAL 8.547.762 73.620.400 1.637.414 -

Educação Infantil 14.455 221.643 - 4.380

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 5.225.560 39.323.184 744.128 7.909

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.879.252 18.450.918 551.999 3.453

Ensino Médio 1.428.495 15.624.655 341.287 632

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,7
8,2

6,4 7,0 6,8 7,3 6,9 7,6
9,7 8,5

54,052,9 - 54,1 53,3 63,3 67,0 64,5
78,8 73,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,4
1,9

1,5 1,5 1,7
1,3 1,4

1,8 1,6 1,6

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,61 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{73}

72,9%

{62}

61,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

71,6%98,2%86,8%

Rondônia
Com uma população de aproximadamente 1,8 milhão de habitantes, o 
estado é o terceiro mais populoso da região Norte. Conta com pouco 
mais de 1,2 mil estabelecimentos de Educação Básica para atender 
cerca de 406 mil crianças e jovens em idade escolar, sendo 87% deles 
da rede pública.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

52,9% 36,3% 34,2%43,5% 19,5% 6,6%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática Matemática

{77} {50} {56}
77,0% 55,8%50,1%

{67} {34} {35}
67,3% 34,5%33,7%

{63} {32} {32}
63,4% 32,1%32,1%

{68} {41}
68,0% 47,0%40,6%

{50} {17} {17}
50,1% 17,2%17,0%

{27} {5} {5}
27,0% 5,1%5,1%

CONCLUSÃO

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

86.8 98.0 71.6

{47}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$) Preço médio por exemplar
em 2021

* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 1.540.452 13.268.322 296.029 -

Educação Infantil 2.363 32.690 - 423

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 898.305 6.649.066 129.580 722

Ensino Fundamental - Anos Finais 374.045 3.700.509 106.075 449

Ensino Médio 265.739 2.886.057 60.374 197

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,31,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,9 1,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

9,99,1 - 10,5 10,9 12,8 13,4 11,6 14,8 13,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,30,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

R$ 8,61

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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52 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{74}

73,5%

{68}

68,4%

No Ensino Médio 
(3a série)

66,2%94,1%89,9%

Roraima
Roraima tem uma rede pública de 802 escolas e outros  
45 estabelecimentos privados, que abrigam cerca de 170 mil alunos.  
Em 2021, o estado recebeu 533 mil livros por meio do PNLD,  
impactando positivamente 114 mil crianças e jovens de várias idades  
e momentos da trajetória escolar.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

48,6% 24,6% 23,4%12,8% 5,1%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{82} {45} {0}
82,2% 0,0%45,2%

{77} {21} {21}
76,9% 20,8%21,1%

{78} {20} {19}
78,1% 18,8%19,6%

{62} {9} {9}
61,8% 9,2%9,4%

{37} {3} {2}
37,1% 2,4%2,9%

CONCLUSÃO

90.3 94.1 66.2

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

38,9%
Matemática

{75} {35}
75,1% %35,3%

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 533.199 4.942.965 114.280 -

Educação Infantil 1.186 18.282 - 308

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 263.691 2.048.011 50.595 496

Ensino Fundamental - Anos Finais 141.004 1.449.707 39.706 239

Ensino Médio 127.318 1.426.965 23.979 156

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,40,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5

3,63,1 - 3,9 3,1 4,1 4,1 4,0 5,5 4,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 9,27 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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54 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{57}

57,4%

{55}

54,5%

No Ensino Médio 
(3a série)

69,8%98,0%93,9%

Tocantins
Dos cerca de 393 mil alunos matriculados nas unidades de Educação 
Básica do Tocantins, aproximadamente 284 mil foram beneficiados pelos 
livros escolares do PNLD em 2021. Isso representou um total de 1,3 milhão 
de exemplares que chegaram a todas as etapas de ensino, em especial o 
Ensino Fundamental. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

50,9% 32,3% 26,8%19,3% 6,6%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{81} {48} {56}
80,8% 56,3%47,9%

{66} {30} {28}
66,4% 28,2%29,7%

{71} {24} {24}
71,4% 23,6%23,6%

{54} {17} {15}
54,2% 15,4%16,6%

{44} {4} {4}
43,9% 3,9%3,9%

CONCLUSÃO

94.1 98.0 69.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

42,9%
Matemática

{75} {40}
75,3% 49,8%39,6%

{50}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 1.339.429 11.415.579 283.900 -

Educação Infantil 3.127 45.972 - 578

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 828.480 6.203.515 119.134 898

Ensino Fundamental - Anos Finais 346.130 3.422.229 101.199 604

Ensino Médio 161.692 1.743.864 63.567 296

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,31,5 1,4 1,4 1,1 1,5 1,4 1,2 1,7 1,3

10,89,7 - 10,2 9,4 12,7 13,3 10,6 14,1 11,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,30,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,52 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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56 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{70}

70,3%

{55}

54,5%

No Ensino Médio 
(3a série)

62,3%96,3%93,5%

Alagoas
Alagoas conta com uma rede de quase 3 mil estabelecimentos de Educação 
Básica para atender 828 mil crianças e jovens matriculados na Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Cerca de 500 mil alunos 
foram beneficiados pela atuação do PNLD no estado em 2021. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

48,4% 32,6% 26,5%19,2% 4,9%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{74} {43} {43}
73,5% 42,8%42,8%

{57} {28} {29}
56,7% 28,6%27,7%

{55} {21} {21}
55,4% 20,7%20,7%

{41} {15} {12}
41,4% 11,7%14,7%

{19} {2} {2}
19,2% 2,0%2,0%

CONCLUSÃO

94.1 96.3 62.3

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

41,4%
Matemática

{62} {37}
62,3% 32,1%36,7%

{32}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 2.470.570 20.599.933 498.613 -

Educação Infantil 5.357 80.459 - 1.340

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.491.913 10.492.566 216.829 1.582

Ensino Fundamental - Anos Finais 483.330 4.757.206 178.665 581

Ensino Médio 489.970 5.269.701 103.119 243

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,22,6 2,4 2,5 2,2 2,5 2,2 2,4 3,1 2,5

17,416,7 - 19,3 17,1 21,1 21,4 18,9 24,4 20,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,34 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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58 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{65}

64,5%

{50}

50,2%

No Ensino Médio 
(3a série)

58,6%98,2%97,3%

Bahia
Com quase 15 milhões de pessoas, a Bahia é um dos maiores  
estados da região Nordeste em população e tem também a maior 
extensão territorial. O número de crianças e adolescentes matriculados 
na Educação Básica — 3,4 milhões — também é expressivo. Assim, 11,4 
milhões de exemplares do PNLD chegaram às escolas do estado. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

47,5% 30,2% 26,0%15,0% 6,1%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{74} {41} {36}
73,9% 35,8%41,3%

{66} {24} {27}
66,0% 27,0%24,3%

{72} {21} {21}
71,6% 20,7%20,8%

{49} {9} {10}
49,0% 9,7%9,4%

{36} {3} {3}
35,7% 2,6%2,6%

CONCLUSÃO

97.2 98.0 58.6

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

35,7%
Matemática

{62} {30}
61,6% 24,8%29,6%

{25}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 11.403.662 94.691.305 2.129.726 -

Educação Infantil 23.338 353.079 - 6.426

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 6.658.148 46.874.940 875.049 9.562

Ensino Fundamental - Anos Finais 2.454.248 23.139.082 757.715 3.205

Ensino Médio 2.267.928 24.324.204 496.962 1.079

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9,8
11,8

9,6 10,5
9,1

10,5 10,0 10,4
13,3

11,4

79,776,3 - 79,1 72,2
90,3 94,8 83,6

103,3 94,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,0

2,8
2,4 2,3 2,4

1,9 2,0
2,3 2,1 2,1

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,30 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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60 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{91}

91,0%

{73}

72,9%

No Ensino Médio 
(3a série)

82,3%98,3%97,4%

Ceará
Com uma população de pouco mais de 9 milhões de habitantes, o Ceará 
conta com cerca de 7,5 mil estabelecimentos de Educação Básica, em que 
estudam 2,1 milhões de crianças e jovens — a maioria em escolas públicas 
(79%). Em 2021, um total de 7 milhões de livros chegaram ao estado por 
meio do PNLD.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

66,9% 47,7% 34,3%28,4% 8,2%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{77} {64} {57}
77,0% 57,0%64,2%

{66} {44} {39}
65,9% 39,2%44,0%

{70} {30} {30}
70,1% 29,7%29,8%

{45} {25} {18}
45,2% 17,6%25,0%

{34} {5} {5}
33,7% 4,9%5,0%

CONCLUSÃO

97.2 98.0 82.3

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

55,3%
Matemática

{64} {53}
64,0% 48,7%52,9%

{49}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 6.961.318 58.825.474 1.284.319 -

Educação Infantil 17.729 278.538 - 3.726

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 3.758.251 26.693.675 496.771 3.603

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.430.988 13.822.430 445.944 2.499

Ensino Médio 1.754.350 18.030.830 341.604 678

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,47,0 6,2 6,2 5,7 6,6 6,9 5,9
7,7 7,0

51,947,1 - 46,4 44,8 55,1 63,9
48,3

60,7 58,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2
1,6 1,4 1,3 1,4

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,45 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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62 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{75}

75,3%

{59}

59,4%

No Ensino Médio 
(3a série)

71,0%96,5%97,6%

Maranhão
Com extensão de 332 mil quilômetros quadrados, o Maranhão é o segundo 
maior estado do Nordeste. Sua população, que ultrapassa os 7 milhões de 
habitantes, inclui quase 2 milhões de estudantes da Educação Básica, 88% 
deles matriculados em estabelecimentos da rede pública. O PNLD atendeu 
os estudantes em 2021 com mais de 7 milhões de exemplares. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

37,3% 23,5% 20,1%10,5% 3,5%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{70} {33} {30}
69,5% 30,2%32,8%

{58} {20} {30}
57,8% 30,3%20,0%

{66} {18} {18}
65,8% 17,7%17,7%

{39} {8} {12}
39,1% 11,5%7,6%

{25} {2} {2}
25,4% 2,3%2,3%

CONCLUSÃO

98.0 97.2 71.0

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

26,5%
Matemática

{57} {22}
56,9% 10,1%22,2%

{10}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 7.164.111 58.949.153 1.338.591 -

Educação Infantil 17.581 302.948 - 5.091

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 4.351.853 31.034.620 571.742 8.200

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.617.467 15.307.765 476.418 3.834

Ensino Médio 1.177.210 12.303.821 290.431 832

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,06,9
5,5 6,2 5,7 6,5 6,1 6,4

8,4 7,2

47,343,7 - 46,5 44,2 55,0 56,4 52,0
65,3 58,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2
1,6

1,3 1,3 1,4
1,1 1,1

1,4 1,3 1,3

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,23 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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64 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{73}

73,4%

{67}

66,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

65,5%97,8%95,3%

Paraíba
Dos cerca de 948 mil alunos matriculados nas escolas de Educação Básica 
da Paraíba, aproximadamente 548 mil foram beneficiados pelas obras 
distribuídas no âmbito do PNLD em 2021. Isso representou um total de  
2,9 milhões de exemplares que chegaram a todas as etapas de ensino.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

50,7% 34,5% 34,6%18,4% 10,1%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{77} {43} {42}
76,5% 42,3%43,3%

{67} {27} {28}
66,7% 27,6%27,0%

{71} {26} {26}
71,3% 26,2%26,4%

{49} {11} {11}
49,0% 11,3%11,3%

{39} {4} {4}
39,0% 3,5%3,6%

CONCLUSÃO

95.3 98.0 66.2

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

40,0%
Matemática

{65} {33}
65,4% 30,5%32,6%

{31}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 2.911.896 24.626.206 548.252 -

Educação Infantil 5.727 89.191 - 1.922

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.623.930 11.656.771 227.990 2.675

Ensino Fundamental - Anos Finais 607.214 5.631.761 201.623 1.004

Ensino Médio 675.025 7.248.484 118.639 463

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,42,8 2,6 2,7 2,3 2,8 2,7 2,7 3,5 2,9

19,018,6 - 20,6 18,4 23,8 25,5 22,0 27,1 24,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,46 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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66 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{80}

79,8%

{71}

70,5%

No Ensino Médio 
(3a série)

66,8%98,4%94,5%

Pernambuco
Em uma área de 98 mil quilômetros quadrados, o estado de Pernambuco 
apresenta uma população de aproximadamente 9,6 milhões de habitantes. 
Desse total, 2,2 milhões são crianças e jovens que estudam nas redes 
pública (77%) e privada (23%). Em 2021, 6,5 milhões de livros escolares 
chegaram a esses estudantes pelo PNLD.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

51,4% 36,4% 38,2%21,1% 10,6%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{72} {44} {54}
72,2% 54,3%44,2%

{62} {31} {33}
61,9% 33,2%30,6%

{73} {33} {33}
73,3% 32,8%33,4%

{45} {16} {15}
45,0% 15,3%15,6%

{36} {7} {6}
36,0% 6,4%7,2%

CONCLUSÃO

95.3 98.0 66.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

41,1%
Matemática

{59} {35}
59,0% 43,0%34,9%

{43}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 6.573.613 55.365.820 1.284.398 -

Educação Infantil 11.629 174.402 - 3.135

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 3.713.797 25.986.139 518.061 4.305

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.431.218 14.210.173 449.664 1.524

Ensino Médio 1.416.969 14.995.105 316.673 807

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,1
7,7

6,0 6,6 6,0 6,3 6,3 6,0
7,9

6,6

49,551,3 - 49,9 48,5 53,9 59,5
48,1

61,9 55,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2
1,7

1,4 1,4 1,4
1,1 1,2

1,5 1,3 1,3

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,42 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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68 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{84}

83,8%

{70}

70,2%

No Ensino Médio 
(3a série)

70,3%98,1%99,1%

Piauí
O estado possui uma população de 3,3 milhões de habitantes. Para atender 
os cerca de 855 mil alunos matriculados na Educação Básica, há 4,3 mil 
estabelecimentos escolares, dos quais quase 4 mil da rede pública.  
Em 2021, mais de 3 milhões de exemplares foram destinados pelo  
PNLD ao Piauí. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

52,6% 37,3% 30,5%24,1% 9,7%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{81} {48} {66}
81,0% 66,4%47,5%

{74} {31} {31}
74,1% 31,2%30,7%

{77} {23} {22}
76,5% 22,4%22,6%

{59} {18} {14}
59,2% 14,2%17,8%

{45} {4} {3}
45,4% 3,4%3,6%

CONCLUSÃO

99.1 98.0 69.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

43,5%
Matemática

{71} {39}
71,0% 54,8%38,5%

{55}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 3.132.757 26.151.791 517.067 -

Educação Infantil 7.112 118.283 - 2.104

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.712.748 12.200.378 221.874 2.509

Ensino Fundamental - Anos Finais 731.480 6.890.366 176.439 1.328

Ensino Médio 681.417 6.942.764 118.754 525

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,53,0 2,5 2,7 2,3 2,8 2,6 2,5 3,3 3,1

19,419,3 - 19,7 18,5 24,3 24,5 20,7 25,6 26,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,35 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

70 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{86}

85,5%

{59}

59,0%

No Ensino Médio 
(3a série)

75,7%98,9%98,0%

Rio Grande do Norte
Dos 3,5 milhões de habitantes do estado, a maior parte está na região 
metropolitana da capital, Natal. A rede de ensino da Educação Básica é 
composta por 3,4 mil estabelecimentos, sendo 81% públicos e 19% privados. 
Aproximadamente 805 mil crianças e adolescentes estão matriculados na 
escola e mais da metade deles foi atendida em 2021 pelo PNLD. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

45,3% 32,8% 27,1%17,4% 6,1%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{74} {37} {43}
74,4% 42,7%37,2%

{66} {24} {25}
65,5% 24,5%24,2%

{69} {19} {19}
69,4% 18,8%18,8%

{46} {10} {10}
45,9% 10,0%9,8%

{29} {2} {2}
28,6% 1,7%1,7%

CONCLUSÃO

98.0 99.1 75.7

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

32,4%
Matemática

{60} {25}
59,5% 29,4%24,9%

{29}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 2.452.349 20.701.947 471.456 -

Educação Infantil 5.886 95.599 - 1.368

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.415.435 10.169.800 195.998 1.764

Ensino Fundamental - Anos Finais 474.621 4.558.753 166.686 827

Ensino Médio 556.407 5.877.796 108.772 314

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,22,6 2,3 2,3 2,0 2,4 2,3 2,2 2,9 2,5

18,417,6 - 18,1 16,4 20,4 21,9 17,9 23,0 20,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,44 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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72 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{59}

58,8%

{52}

52,3%

No Ensino Médio 
(3a série)

52,2%96,4%96,4%

Sergipe
Menor estado da região Nordeste, Sergipe conta com uma população de  
2,3 milhões de habitantes. Com cerca de 533,5 mil alunos matriculados na 
Educação Básica, possui 2 mil unidades escolares, 79,3% delas da rede 
pública. Um total de 1,6 milhão de exemplares do PNLD foram destinados 
ao estado em 2021.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

43,1% 32,0% 31,2%16,7% 8,6%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{73} {34} {43}
72,5% 42,6%33,8%

{60} {24} {25}
60,3% 24,7%23,6%

{68} {23} {23}
67,6% 22,5%22,6%

{41} {9} {10}
41,1% 9,7%9,4%

{32} {3} {3}
31,9% 3,0%3,1%

CONCLUSÃO

96.3 96.3 52.2

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

32,8%
Matemática

{61} {24}
60,8% 30,3%23,9%

{30}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 1.623.723 13.913.744 318.524 -

Educação Infantil 3.262 51.564 - 956

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 959.762 7.056.568 137.006 1.211

Ensino Fundamental - Anos Finais 351.833 3.471.023 114.674 574

Ensino Médio 308.866 3.334.589 66.844 178

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,41,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 2,0 1,6

11,710,5 - 12,5 11,1 13,4 13,5 12,0 16,1 13,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,30,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,57 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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74 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{78}

77,6%

{65}

64,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

68,0%98,1%96,1%

Espírito Santo
A população de pouco mais de 4 milhões de habitantes do Espírito Santo 
ocupa uma área de 46 mil quilômetros, principalmente em centros 
urbanos. A rede de ensino é composta por cerca de 3 mil estabelecimentos 
de Educação Básica, que abrigam 883 mil estudantes nas etapas da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

65,2% 45,1% 49,4%29,5% 16,9%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{87} {62} {64}
87,0% 64,1%61,8%

{77} {40} {40}
77,2% 39,5%40,2%

{82} {44} {44}
82,1% 44,1%44,1%

{69} {24} {23}
69,2% 22,7%23,5%

{56} {11} {11}
56,1% 10,5%10,5%

CONCLUSÃO

96.3 98.0 68.0

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

56,1%
Matemática

{82} {52}
82,3% 51,9%52,1%

{52}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 3.162.989 26.754.828 536.779 -

Educação Infantil 8.967 133.018 - 1.272

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.892.416 13.792.290 241.789 1.656

Ensino Fundamental - Anos Finais 834.393 8.195.722 192.634 817

Ensino Médio 427.213 4.633.797 102.356 299

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,32,4 2,5 2,5 2,2 2,6 2,5 2,4 3,3 3,2

18,715,7 - 18,6 17,4 22,5 23,4 19,6 25,8 26,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,46 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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76 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{87}

86,7%

{69}

68,9%

No Ensino Médio 
(3a série)

79,6%98,8%96,1%

Minas Gerais
Estado com o maior número de municípios do país, Minas Gerais tem a 
segunda maior rede de estabelecimentos de Educação Básica da região  
Sudeste, com quase 16 mil escolas, sendo 76% públicas e 24% privadas.  
A população do estado conta com 21,3 milhões de habitantes, e os dados 
indicam 4,3 milhões de crianças e jovens matriculados. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

68,2% 44,6% 41,6%28,7% 13,2%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{91} {65} {67}
91,2% 67,0%65,0%

{80} {40} {39}
79,7% 39,2%40,0%

{84} {37} {36}
83,7% 36,2%36,5%

{72} {23} {23}
71,8% 22,6%23,0%

{58} {8} {7}
58,2% 7,4%7,8%

CONCLUSÃO

96.3 99.1 79.5

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

60,3%
Matemática

{89} {56}
89,3% 57,3%56,1%

{57}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 12.847.397 109.095.848 2.885.183 -

Educação Infantil 40.200 585.598 - 6.589

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 8.103.274 59.485.694 1.163.825 7.070

Ensino Fundamental - Anos Finais 2.445.856 23.774.962 1.016.486 4.317

Ensino Médio 2.258.067 25.249.595 704.872 2.420

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13,1
15,0 14,0 13,3

11,7
14,3 14,5

12,3

17,3

12,8

108,6102,5 - 100,6

96,9

124,2
140,3

102,9

140,6

109,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,9

3,6 3,5
3,1 3,2

2,8 2,9 2,9 2,8 2,9

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,49 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

78 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{83}

82,7%

{67}

66,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

79,4%96,9%92,6%

Rio de Janeiro
Em 2021, um total de 7,7 milhões de exemplares foram destinados pelo 
PNLD ao estado do Rio de Janeiro. Esse volume de livros escolares 
atendeu a uma parte significativa dos cerca de 3,5 milhões de alunos da 
Educação Básica, matriculados em 11,4 mil estabelecimentos de ensino, 
dos quais 58% são da rede pública. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

64,0% 44,0% 40,1%26,9% 11,5%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{82} {56} {62}
82,2% 61,9%55,7%

{65} {35} {30}
64,7% 29,6%35,1%

{70} {31} {30}
69,6% 29,9%31,0%

{52} {16} {12}
51,9% 12,0%16,2%

{32} {5} {4}
32,3% 4,0%5,1%

CONCLUSÃO

92.6 97.2 79.4

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

51,4%
Matemática

{70} {43}
69,8% 43,7%43,1%

{44}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 7.694.346 69.749.301 1.800.859 -

Educação Infantil 22.480 332.786 - 4.136

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 4.470.795 35.522.172 731.490 3.172

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.411.532 14.078.519 624.416 2.085

Ensino Médio 1.789.539 19.815.824 444.953 1.152

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,69,2 8,4 8,3
6,9

8,5 9,2
6,9

10,0
7,7

71,562,7 - 64,6 57,9
73,4

89,3
61,9

85,3
69,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,8
2,3 2,3 2,1

1,8 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 9,07 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

80 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{93}

93,0%

{87}

86,5%

No Ensino Médio 
(3a série)

87,0%98,9%95,6%

São Paulo
Com uma população de mais de 46 milhões de habitantes, São Paulo 
conta com cerca de 30 mil estabelecimentos de Educação Básica, em que 
estudam quase 10 milhões de crianças e jovens — sendo 76% em escolas 
públicas. Em 2021, 22,5 milhões de livros escolares chegaram ao estado 
por meio do PNLD.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

73,2% 49,4% 43,4%30,1% 11,7%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{90} {69} {69}
90,1% 68,8%69,1%

{76} {43} {43}
75,8% 43,2%43,3%

{76} {37} {37}
75,8% 36,9%37,0%

{61} {23} {22}
61,4% 22,3%22,9%

{42} {6} {6}
42,0% 5,7%5,8%

CONCLUSÃO

96.3 99.1 86.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

66,7%
Matemática

{85} {62}
85,3% 64,1%62,2%

{64}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 22.559.233 197.980.824 5.522.837 -

Educação Infantil 104.810 1.575.329 - 11.550

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 13.671.712 104.990.981 2.281.601 6.711

Ensino Fundamental - Anos Finais 4.467.779 44.571.027 1.902.336 5.410

Ensino Médio 4.314.932 46.843.487 1.338.900 4.050

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

28,3
29,7

26,3
28,0

22,0

25,9
28,6

21,3

30,5

22,6

235,7

204,5 - 214,7

185,4

225,1

276,8

185,1

253,5

198,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5,9

7,0
6,7

6,4
5,9

5,5
5,8 5,6 5,5 5,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,78 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

82 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{90}

90,2%

{69}

68,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

84,8%97,5%94,4%

Paraná
O estado possui uma população de 11,5 milhões de habitantes, divididos 
principalmente em pequenos e médios municípios. Para atender as 
crianças e os jovens em idade escolar, conta com 9,5 mil estabelecimentos 
de Educação Básica, 77,5% deles da rede pública.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

72,9% 47,2% 46,0%30,1% 15,4%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{82} {71} {68}
82,1% 68,4%71,3%

{75} {43} {43}
74,5% 42,7%42,8%

{83} {38} {38}
82,9% 38,3%38,4%

{62} {25} {25}
62,0% 24,9%25,0%

{55} {7} {7}
54,8% 7,2%7,3%

CONCLUSÃO

94.1 98.0 84.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

67,1%
Matemática

{79} {65}
79,0% 60,6%65,1%

{61}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 6.802.858 55.849.894 1.542.093 -

Educação Infantil 26.502 383.374 - 4.863

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 4.575.584 33.443.521 656.643 3.101

Ensino Fundamental - Anos Finais 1.037.450 8.901.116 552.915 1.930

Ensino Médio 1.163.322 13.121.882 332.535 1.539

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7,17,6 6,7 7,0 6,2
7,4 7,4

6,2
8,8

6,8

58,951,9 - 52,7 50,1
63,4 70,3

50,9
68,9

55,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,6
2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,21 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

84 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{78}

77,7%

{65}

65,2%

No Ensino Médio 
(3a série)

70,6%97,6%90,5%

Rio Grande do Sul
Com uma população de cerca de 11,5 milhões de habitantes, o Rio Grande 
do Sul conta com 9,8 mil estabelecimentos de Educação Básica, em que 
estudam 2,2 milhões de crianças e jovens — a maioria em escolas públicas 
(81%). Em 2021, um total de 5,6 milhões de livros do PNLD beneficiaram  
1,4 milhão de alunos. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

66,8% 47,2% 45,8%27,2% 13,5%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{87} {64} {66}
87,4% 65,5%63,5%

{77} {43} {43}
76,9% 42,5%42,7%

{79} {40} {40}
78,7% 39,5%39,7%

{66} {21} {20}
65,8% 20,4%21,3%

{46} {8} {7}
45,9% 7,2%7,5%

CONCLUSÃO

90.5 98.0 71.0

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

55,5%
Matemática

{85} {51}
85,0% 52,2%50,8%

{52}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020



85Anuário Abrelivros 2022 - PNLD

* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 5.609.937 48.510.882 1.418.822 -

Educação Infantil 24.090 353.633 - 4.652

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 3.629.604 27.736.035 608.806 5.018

Ensino Fundamental - Anos Finais 888.206 8.731.231 519.346 4.089

Ensino Médio 1.068.037 11.689.984 290.670 1.166

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,36,9 6,7 7,0
5,7

7,0 6,2 5,5
8,0

5,6

51,1

46,2
-

52,5 46,5
59,2 59,1

47,5
66,1

48,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,5
1,8 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,65 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

86 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{83}

83,1%

{76}

76,4%

No Ensino Médio 
(3a série)

81,6%97,8%96,5%

Santa Catarina
Santa Catarina tem uma rede de 6,3 mil estabelecimentos de Educação 
Básica, que atendem cerca de 1,6 milhão de alunos. O estado recebeu  
em 2021 um total de 4 milhões de livros escolares por meio do PNLD,  
impactando mais de 950 mil crianças e jovens de várias idades.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

71,9% 48,6% 40,5%31,6% 12,3%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{91} {69} {64}
90,6% 64,0%69,1%

{78} {45} {40}
78,4% 40,4%44,6%

{77} {34} {34}
76,8% 34,0%34,1%

{71} {26} {22}
70,8% 22,0%26,3%

{48} {6} {6}
48,4% 5,9%6,0%

CONCLUSÃO

97.2 98.0 82.3

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

62,1%
Matemática

{88} {58}
88,3% 51,1%58,2%

{51}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 4.069.368 35.108.832 950.985 -

Educação Infantil 20.750 320.068 - 3.116

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 2.570.297 19.086.639 388.686 2.335

Ensino Fundamental - Anos Finais 707.160 6.939.935 344.192 1.702

Ensino Médio 771.161 8.762.190 218.107 746

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4,15,0 4,5 4,1 3,9 4,5 4,1 3,7
5,4

4,1

33,832,4 - 31,0 32,0 39,3 38,5 30,5
43,8 35,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,91,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,63 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

88 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{89}

88,8%

{80}

79,8%

No Ensino Médio 
(3a série)

77,2%96,9%87,0%

Distrito Federal
O Distrito Federal (DF) se distingue das demais unidades da federação 
por suas características bastante específicas. Sua população de pouco 
mais de 3 milhões de habitantes inclui 654 mil alunos matriculados em 
um total de 1,2 mil estabelecimentos da Educação Básica. Em 2021, 
quase 2 milhões de exemplares do PNLD chegaram às escolas do DF.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

72,7% 46,2% 49,7%29,5% 18,3%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{87} {68} {68}
86,6% 68,0%68,0%

{76} {36} {36}
76,1% 35,9%36,4%

{79} {39} {38}
78,5% 38,2%39,1%

{64} {18} {18}
63,6% 17,6%18,3%

{49} {7} {6}
48,9% 6,2%7,0%

CONCLUSÃO

86.8 97.2 77.2

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

64,6%
Matemática

{85} {58}
84,8% 57,7%57,7%

{58}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 1.912.797 17.052.546 367.460 -

Educação Infantil 3.532 49.010 - 407

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.128.046 8.767.252 149.943 388

Ensino Fundamental - Anos Finais 398.734 4.058.426 129.427 197

Ensino Médio 382.485 4.177.858 88.090 102

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,62,0 1,8 1,8 1,4 1,8 1,7 1,5 2,2 1,9

13,614,0 - 14,5 12,2 15,7 17,0 12,9 18,1 17,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,40,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,91 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

90 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{89}

89,4%

{76}

76,2%

No Ensino Médio 
(3a série)

80,9%97,5%86,6%

Goiás
O estado do Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste do país, com 
mais de 7 milhões de habitantes. A rede de estabelecimentos da Educação 
Básica conta com 4,6 mil escolas, que atendem quase 1,5 milhão de 
crianças e adolescentes em idade escolar. A maior parte deles (917,8 mil) 
recebeu livros do PNLD em 2021.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

66,1% 46,2% 45,8%26,9% 13,8%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{83} {63} {68}
82,6% 68,1%62,5%

{66} {42} {44}
66,3% 43,7%42,3%

{72} {41} {41}
72,3% 40,7%40,8%

{50} {22} {24}
49,9% 23,7%22,3%

{42} {8} {8}
42,2% 8,3%8,4%

CONCLUSÃO

86.8 98.0 80.9

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

54,0%
Matemática

{73} {50}
73,2% 58,6%49,9%

{59}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 4.357.620 37.971.304 917.872 -

Educação Infantil 10.554 151.662 - 1.965

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 2.617.810 19.657.548 377.894 1.763

Ensino Fundamental - Anos Finais 832.716 8.225.183 324.484 1.411

Ensino Médio 896.540 9.936.911 215.494 681

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4,14,6 4,1 4,4 3,8 4,7 4,5 4,0
5,5 4,4

33,230,8 - 32,5 30,6 39,9 42,3 33,4
45,0 38,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,91,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,71 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

92 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{92}

91,5%

{66}

65,8%

No Ensino Médio 
(3a série)

81,9%97,4%94,1%

Mato Grosso
Em uma área de 903 mil quilômetros quadrados, o estado do Mato Grosso 
abriga uma população de 3,5 milhões de habitantes, sendo que mais de 
850 mil são crianças e jovens que estudam na rede pública (88%).  
Em 2021, 2,6 milhões de livros foram distribuídos pelo PNLD no estado. 

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

56,9% 34,6% 29,5%19,0% 7,0%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{82} {53} {52}
81,6% 51,8%53,4%

{72} {30} {29}
72,1% 29,3%29,8%

{75} {25} {25}
74,8% 24,7%24,7%

{58} {14} {13}
57,7% 13,4%14,1%

{44} {3} {3}
43,6% 3,2%3,2%

CONCLUSÃO

94.1 97.2 82.3

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

45,1%
Matemática

{73} {41}
72,6% 39,3%41,2%

{39}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020



93Anuário Abrelivros 2022 - PNLD

* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 2.628.904 23.190.863 552.660 -

Educação Infantil 7.688 110.639 - 1.197

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.525.954 11.381.976 227.434 1.451

Ensino Fundamental - Anos Finais 484.200 4.910.378 187.931 1.180

Ensino Médio 611.062 6.787.870 137.295 529

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,72,8 2,5 2,7 2,2 2,8 2,7 2,3 3,2 2,6

22,018,9 - 20,7 18,3 24,2 25,6 19,8 26,3 23,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,50,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,82 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 



Rede públicaRede privada Rede estadual

94 Números do PNLD

ACESSO
Crianças e jovens na escola por faixa etária

{79}

79,3%

{65}

64,7%

No Ensino Médio 
(3a série)

69,7%98,5%91,8%

Mato Grosso do Sul
Dos cerca de 667 mil alunos matriculados nas escolas de Educação Básica 
do estado, aproximadamente 440 mil foram beneficiados pelas obras 
distribuídas no âmbito do PNLD em 2021. Isso representou um total de  
2,2 milhões de exemplares, que chegaram a todas as etapas de ensino.

dos jovens de 16 anos concluíram  
o Ensino Fundamental em 2020

dos jovens de 19 anos concluíram  
o Ensino Médio em 2020

60,0% 38,8% 39,0%22,7% 9,8%
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua PortuguesaMatemática Matemática

{85} {57} {59}
85,3% 59,2%56,9%

{70} {35} {35}
69,9% 34,6%35,1%

{75} {35} {34}
75,3% 34,2%34,5%

{60} {18} {18}
60,0% 18,0%18,4%

{44} {6} {5}
44,2% 5,2%5,5%

CONCLUSÃO

91.8 99.1 69.8

APRENDIZAGEM
Crianças e jovens com aprendizado  
adequado para a etapa (total e por rede)

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2021, Todos Pela Educação e Moderna.
Nota: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.

48,4%
Matemática

{79} {45}
78,9% 47,0%44,6%

{47}

No Ensino Fundamental 
Anos Finais (9o ano)

No Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (5o ano)

De 4 e 5 anos na  
Educação Infantil – 2019

De 6 a 14 anos no  
Ensino Fundamental – 2020

De 15 a 17 anos no  
Ensino Médio – 2020
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* Valores não disponíveis em 2013. 

PNLD – 2021

TOTAL 2.228.144 18.704.036 440.167 -

Educação Infantil 6.134 87.209 - 912

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 1.392.550 10.098.246 196.171 774

Ensino Fundamental - Anos Finais 401.007 3.950.533 152.320 675

Ensino Médio 428.453 4.568.049 91.676 318

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,72,1 2,0 2,1 1,7 2,1 2,0 2,0 2,7 2,2

13,314,0 - 15,1 13,3 17,5 18,9 16,0 21,3 18,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,40,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

Exemplares (em milhões) Alunos beneficiados (em milhões)

Valores de aquisição (em milhões - R$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Exemplares Valores de aquisição 
(em R$)

Alunos 
beneficiados

Escolas 
beneficiadas

Fonte: FNDE.
Notas: O edital que atendeu a Educação Infantil em 2021 previa apenas materiais para os professores. Estão previstos para 2022 os primeiros livros  
para os alunos. Os números de escolas não devem ser somados, pois um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

Preço médio por exemplar
em 2021

R$ 8,39 

Fonte: FNDE.
Nota: Foram consolidados os totais das três etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Ensino Médio), sem os números de programas específicos como PNLD EJA e PNLD Campo. 
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