
Mario Schmidt é uma espécie de Paulo
Coelho dos livros didá-
ticos. A proximidade
com o mago, antes que
se diga que o autor é,
além de "comunista",
esotérico, dá-se no
campo dos números.
Schmidt, autor da co-
leção Nova História Crí-
tica, vendeu cerca de
10 milhões de exem-

plares no País e estima-se que tenha che-
gado às mãos de 28 milhões de alunos.

Schmidt ficou enfim famoso. Nas úl-
timas semanas, protagonizou uma sé-
rie de reportagens que o acusam de dis-
seminar a ideologia comunista pelas es-
colas brasileiras. No jornal O Globo, a
obra foi definida como "um livro didá-
tico bisonho, encharcado de ideologia",
que fez Ali Kamel sentir-se do mesmo
jeito que, um dia, se sentiu a atriz Regi-
na Duarte. "É de dar medo", escreveu,
no jornal, na terça-feira 18, o diretor de
jornalismo da Rede Glo-
bo. Estava dada a largada
para uma série de artigos
e editoriais uníssonos.

Nova História Crítica é
uma das 53 coleções ex-
cluídas na última avalia-
ção do Ministério da Edu-
cação (MEC), que anali-
sou 144 títulos submeti-
dos ao Plano Nacional do
Livro Didático (PNLD).
Schmidt, publicado pela
Nova Geração, uma das
últimas editoras pesos-
penas num ringue de pe-
sos pesados, tornou-se
best seller no mais rentá-

vel segmento do mercado editorial bra-
sileiro. Basta dizer que, num País que
consome, em média, 2,5 livros por ano,
o governo adquiriu, em 2007, 121 mi-
lhões de exemplares. Trata-se do maior
programa de aquisição de livros do
mundo. E o cliente é o Estado.

Não é preciso ter faro especialmente
apurado para intuir que por trás do ba-
rulho capaz de jogar na fogueira a obra
de Schmidt esconde-se uma disputa a
um só tempo ideológica e econômica.
No meio do caminho que um livro per-
corre antes de chegar aos alunos, há
mais que uma pedra. Há disputas polí-
ticas, há uma compra de 560 milhões
de reais em 2007 e há interesses finan-
ceiros atiçados pelo desempenho do
grupo espanhol Santillana, cliente da
consultoria do ex-ministro Paulo Rena-
to Souza que ultrapassou o Grupo Abril
no ranking do PNLD.

A professora de história Margarida
de Oliveira, membro da comissão téc-
nica para o PNLD, está longe de inte-
grar o coro de defensores do livro de

Schmidt, até porque foi sob a sua ges-
tão que a obra saiu da lista de compras.
Ainda assim, ela espantou-se com a sa-
raivada de acusações contra a coleção.

"O que me chamou a atenção foi o
fato de os jornalistas, geralmente tão
atarefados, se ocuparem de um livro
que não será mais comprado pelo go-
verno", diz a professora da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte.
"Além disso, não entendi o esforço para
vincular o livro ao governo Lula, uma

vez que, ao contrário do
que tentou se mostrar, ele
foi aprovado no governo
FHC e descartado na atu-
al administração."

Tal detalhe parece ter es-
capado ao próprio ex-mi-
nistro Paulo Renato Souza,
hoje deputado federal.
"Quando estávamos no go-
verno, evitávamos viés
ideológico na escolha dos
livros didáticos. Essas dife-
renças devem ser respeita-
das, mas, infelizmente, es-
tamos vendo que a prática
se perdeu com o tempo",
declarou, no site do PSDB.





Seu País
uma idéia da complexidade, basta dizer
que um livro que será comprado em
2009, está ficando pronto agora", diz
João Arinos, presidente da Abrelivros,
a associação que reúne os editores de
livros didáticos, e diretor do Grupo
Abril. "É um investimento enorme que
corre o risco de ser todo jogado fora, ca-
so o livro não seja aprovado. E, se você
olhar, no resto do mundo a concentra-
ção é ainda maior."

Mônica Messenberg, diretora de rela-
ções institucionais do Grupo Santilla-
na, diz que a própria característica das
compras governamentais favorece os
grandes grupos. "O governo paga, em
geral, 20% do valor cobrado pelas livra-
rias. Temos uma margem de lucro pe-
quena, que só compensa se você traba-
lhar em escala. Há, inclusive, muita edi-
tora pequena que procura as grandes
para publicar seus livros."

Mônica sabe do que fala.
Antes de se tornar executi-
va do grupo espanhol, era
presidente do Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE),
no ministério de Paulo Re-
nato. O expressivo cresci-
mento da editora no seg-
mento deixa os concor-
rentes com a pulga atrás
da orelha, até porque a liga-
ção com o governo anterior
não se restringe à presença de Mônica.

No site da Paulo Renato Souza Con-
sultores, que promete "acesso direto a
organismos, fundos e empresas inter-
nacionais com interesse em desenvol-
ver parcerias e/ou investimentos no se-
tor educacional brasileiro" e "desenvol-
vimento de estratégia de entrada no

mercado educacional brasileiro", Santil-
lana e Moderna figuram como clientes.

"O crescimento foi grande porque
passamos a investir no mercado públi-
co. Antes, o PNLD não era encarado co-
mo significativo para a editora", justifi-
ca Mônica. Sobre o possível conflito de
interesses e as informações privilegia-

das, rebate: "Eu estava ha-
via seis meses fora do
MEC quando aceitei o
posto. Além disso, não se
configura conflito de inte-
resses porque eu não ne-
gocio preços com o gover-
no. E como a Moderna
nem era focada nesse
mercado, não dá sequer
para dizer que eu os tives-
se beneficiado antes".

O deputado Paulo Re-
nato não atendeu à reportagem de Car-
taCapital. Disse apenas, por meio do as-
sessor, não ver conflito de interesses.
Não parece absurdo, no entanto, ques-
tionar sua legitimidade para, no Parla-
mento, arvorar-se em defensor das cau-
sas educacionais e apresentar projetos
que versem sobre os critérios do PNLD,
como apregoou por estes dias.

Quanto mais se puxam os fios desse
novelo bilionário, mais interesses difu-
sos aparecem. "Ao se falar de livro di-
dático, nada pode ser desprezado. Te-
mos sempre de lembrar que esse mer-
cado depende, de maneira radical, das
compras do governo e que a relação en-
tre editoras e Estado é antiga", anota o
professor Kazumi Munakata, coorde-
nador da disciplina História do Livro
Didático, na PUC-SP. Formado em filo-
sofia, doutor em História da Educação
e com passagens pela Abril Cultural e
pelo Telecurso, da Globo, ele arrisca al-

gumas hipóteses para a ofensiva contra
o livro de história.

"Primeiro, temos de lembrar que vi-
vemos uma onda de conservadorismo.
Ao mesmo tempo, existe alguma coisa
em jogo que pouca gente sabe o que é.
Pode ser tanto uma tentativa de deses-
tabilizar o governo quanto uma reorga-
nização de forças no mercado ou uma
tentativa de furar um esquema cheio de
barreiras", analisa Munakata.

Ao falar de barreiras, chega-se a dois
pontos. Um deles, diz respeito à restri-
ção aos divulgadores que atuavam nas
escolas. Em 2006, o MEC criou regras
que limitam a propaganda das editoras,
para evitar que os professoras sejam in-
fluenciados indevidamente. As novas
regras quebraram as pernas da Ática e
da Scipione, pertencentes à Abril (veja
quadro nesta página).

A outra barreira imposta pelo PNLD
atinge uma ponta menos visível do
mundo do material didático, que são os
chamados sistemas de ensino. Nascidos
nos cursinhos pré-vestibulares, os sis-
temas de grupos como COC e Positivo
expandiram-se e, hoje, são publicados



DOS GABINETES PARA A SALA DE AULA Para os professores da rede
pública, se o programa tem problemas, eles estão longe de ser ideológicos

POR RODRIGO MARTINS

Se o viés ideológico do material didáti-
co virou tema na imprensa, para pro-
fessores e pedagogos da rede públi-

ca os principais problemas do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) são ou-
tros, e variam de região para região. Uma
das principais queixas ouvidas por Carta-
Cap/ía/diz respeito à falta de acesso aos li-
vros para escolha. Mas, de acordo com o
MEC, a partir deste ano (PNLD 2008), to-
das as escolas receberão um exemplar de
cada livro, e não apenas o guia.

Cleide Portis - São Paulo (SP)
Professora da Escola Municipal Amorim Lima
"Antigamente, os livros demoravam para
chegar. Nem sempre vinha a primeira opção.
Mas, nos últimos quatro anos, a situação me-
lhorou. Todos os livros são ideológicos. O que
orienta a escolha é a linha pedagógica da es-
cola. Aqui, procuramos dar ênfase à diversi-
dade cultural e à pluralidade de idéias, prin-
cipalmente no campo político e econômico.
Levantaram toda essa discussão sobre o li-
vro do Schmidt, tido como esquerdista, mas
praticamente todos os outros materiais di-
dáticos têm uma visão europeizada sobre o
descobrimento da América, sem levar em
conta os povos que já viviam por aqui."

Gercina Araújo - Rio Branco (AC)
Coordenadora pedagógica da Escola Es-
tadual José Sales de Araújo
"Os livros demoram e, muitas vezes, não
recebemos exemplares sufi-
cientes. Há alguns anos era
pior. Mas ainda hoje temos
crianças que precisam sen-
tar em duplas para ler. Algu-
mas turmas não podem le-
var o livro para casa. Meu ne-
to estuda em outro colégio e
não tem livro. Precisa pegar
tudo emprestado na biblio-
teca da escola. Se isso acontece na capi-
tal do Acre, imagina o que se passa nas co-
munidades ribeirinhas, que podem ficar
inacessíveis durante meses na época das
chuvas. Outro problema é o conteúdo,
muito aquém da realidade de quem mora
fora do eixo Rio-São Paulo. Não há refe-

rências sobre a história local e a maioria
das atividades propostas só pode ser rea-
lizada em grandes centros urbanos."

ÊnioVaz- Cuiabá (MT)
Professor da Escola Estadual Cesário Neto
"O guia do Ministério da Educação lista deze-
nas de livros para cada disciplina, mas ape-
nas três ou quatro editoras encaminham
exemplares para avaliação. A escolha é feita a

Manuel Silva Carvalho
- Esperantinópolis (MA)
Professor da Unidade de Ensino Cláudio
Carneiro
"Antes de adotar um livro, os professores se
reúnem para decidir qual é a melhor opção.
Geralmente, escolhem um livro da Ática, da
Scipione ou da Moderna, que mandam ma-
terial para a escola avaliar. Não identifico um
viés ideológico muito marcante nas obras.

partir do material que temos nas mãos. Tam-
bém ajuda participar dos eventos promovi-
dos pelas grandes editoras, que convidam
professores da rede pública para assistir a pa-
lestras sobre o material didático que ofere-
cem, com direito a coffee break. Acredito que
os livros disponíveis para as escolas são bons.
Não encontro erros conceituais graves, ape-
nas pequenos problemas de digitação."

Regiane Magalhães
- Careiro Castanho (AM)
Professora da Escola Estadual
Pedro dos Santos
"O guia do MEC ajuda na esco-
lha do material, mas os textos
são muito resumidos. A maio-
ria das obras são boas. Às ve-
zes, pecam pela revisão. Num

livro da quinta série, por exemplo, os fusos
horários de um mapa estão errados. Além
disso, há remessas de livros que demoram
demais para chegar, até pela distância geo-
gráfica. Estamos na zona rural do Amazonas.
Em 2005, algumas turmas só pegaram o ma-
terial no segundo semestre."

mas há erros. Encontrei cálculos com resul-
tado incorreto em livros de matemática e
datas imprecisas em obras de história. Os
alunos às vezes protestam quando o profes-
sor diz uma coisa e o livro, outra. Hoje em
dia, os livros chegam com pontualidade
para o aluno, antes de o ano letivo começar."

Ana Maria dos Santos
-Rio de Janeiro (RJ)
Diretora da Escola Municipal Ordem e
Progresso
"Houve um aprimoramento na distribuição
de livros. Há alguns anos, era comum verifi-
car atrasos na entrega e falta de material.
Em cada turma sobravam 10,15 estudantes
sem livros. Hoje, as obras chegam com me-
ses de antecedência. Também recebemos
muitos livros para avaliar antes de escolher
os que serão adotados. Como a escola tra-
balha com alunos até a quarta série do ensi-
no fundamental, o problema não é o viés
ideológico, mas os valores que os autores
passam. De toda forma, o professor deve es-
clarecer aos alunos que aquilo não é a ver-
dade absoluta."



também por editoras como a Moder-
na e a Abril.

"Aliada à forte concentração dos gran-
des grupos chama a atenção que, grada-
tivamente, a maior parte dessas empre-
sas começou a comercializar sistemas de
ensino, inclusive para a rede pública,
nem sempre de forma transparente", diz
Célia Cassiano. A revista Veja, da Abril,
curiosamente, fez uma matéria que di-
zia ser o sistema COC a sétima maravi-
lha do mundo e, alguns meses depois,
desancou o método. Correndo à mar-
gem do PNLD, os sistemas de ensino são
vistos, por especialistas em educação,
como uma opção arriscada.

"É um pouco a idéia do livro resumido,
com objetivos práticos, que deixam a
formação humana de lado", opina Mu-
nakata. "Mas, nos próprios livros didáti-
cos, nota-se uma tendência a enlatados,
a livros que vêm de fora, padronizados.
Me parece que se instala a crença de que
o livro pode substituir o professor e tam-
bém de que escola só serve para prepa-
rar para o vestibular."

Célia Cassiano lembra que, em qual-
quer tempo, o livro didático fica no cen-
tro de uma disputa real e simbólica.
"Em todos os países, o livro didático é
visto como um instrumento de poder",
diz. No caso brasileiro, a relação direta
entre Estado e editoras de livros didáti-
cos remonta ao Estado Novo, de Getú-
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gares distantes, havia livros que chega-
vam em setembro, quando o ano letivo
estava se encerrando", relata Munakata.

O problema de distribuição foi mini-
mizado com a entrada dos Correios no
processo e a lista, até o petardo lançado
por Ali Kamel, recebera muito mais elo-
gios que críticas. "O que causa um gran-
de desconforto ao Ministério da Educa-
ção são algumas vozes que, talvez sem
perceber, estavam quase propondo a vol-
ta da censura", diz o ministro Fernando
Haddad. "Na minha opinião, há, subja-
cente a essas posturas autoritárias, uma
desconfiança da capacidade do profes-
sor. Então se desconfia de todos: da fa-
mília, que também não participa do ato
educativo, do professor, dos avaliadores
das universidades."

Munakata, por sua vez, vê nos ataques
ferozes ao livro de maior sucesso nas es-
colas brasileiras a reedição de uma his-
tória antiga. "Quando o Montoro foi
eleito (governador de São Paulo, em
1982), houve reforma curricular. O cur-
rículo de história levou dez anos para ser
aprovado porque os jornais diziam que a
reforma tinha tendência comunista", re-
corda. "Vira e mexe, a imprensa cria es-
sa falsa polêmica. Curiosamente, depois
dos escândalos dos livros da ditadura,
que inventavam a história, houve uma
reação dos autores e o tom dos livros

passou a ser, basicamente, progres-
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