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RESUMO 

 

O segmento dos didáticos é o mais rentável do mercado editorial brasileiro, e apresenta 

expressiva concentração, que migrou das empresas familiares para os grandes grupos 

multimidiáticos, alguns internacionais, no séc. XX. Essa expansão teve início na 

democratização do acesso à educação pública, no período ditatorial e, posteriormente, com 

as compras governamentais, por meio do Programa Nacional do Livro didático (PNLD), 

sendo, o governo federal brasileiro, o maior comprador desse produto. Neste contexto, na 

década 2010, surge novo fenômeno no país, pois essas empresas passam a comercializar, 

também, “sistemas apostilados de ensino” diretamente às prefeituras, no qual se vende 

material didático (sem autoria), formação de professores e todo o currículo organizado. 

Objetivamos apresentar este processo, delimitá-lo, bem como apontar as tendências 

implicadas tanto para o mercado editorial como para a Educação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado Editorial; Produção editorial, livro didático; Sistema 

Apostilado de Ensino; Educação. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Em 2010 a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Snel (Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros) divulgaram o estudo Produção e vendas do setor editorial brasileiro, 

2009, encomendado para a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com 

representatividade de 78% do mercado editorial no Brasil; indicando que 51% dos livros 

vendidos no Brasil, em 2009, considerando-se o faturamento, foram didáticos; 15% 

científicos, técnicos e profissionais; 10% religiosos e 24% obras gerais. No país, portanto, o 

segmento dos didáticos é o mais rentável do setor, ainda que tais livros não tenham 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
  
2 Doutora em Educação pela PUCSP, Orientadora Educacional da Unicamp: f.cassiano@uol.com.br. 
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prestígio proporcional, pois são livros que têm vida útil atrelada ao ano escolar, não tendo 

status de literatura.  

O segmento dos didáticos destaca-se, também, além da expressividade no mercado 

editorial, por ter a maior concentração nesse mercado com o menor número de editoras. 

O expressivo volume de livros didáticos que circula no Brasil, no início do século 

XXI ─ resultante, sobretudo, dos Programas de compras de livros do governo (Programa 

Nacional do Livro Didático-PNLD e do Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio-PNLEM, entre outros) ─ situa o governo brasileiro, comprovadamente, 

desde 1996, como o maior comprador de livros do país, porque os alunos dos dois níveis de 

ensino atendidos pelo Estado, ou seja, o ensino fundamental e médio, de forma universal e 

gratuita, representam, aproximadamente, 90% de toda a educação básica do Brasil, que tem 

números expressivos, como pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1: Matrículas na educação básica do Brasil – 2008 

Fonte: MEC/INEP; Educacenso 2008. 

Vale retomar que, salvo raras exceções, praticamente todos os alunos matriculados 

na educação básica, tanto pública quanto privada, usam o livro didático, e isto justifica o 

impressionante volume desse produto que circula anualmente no país. Por isso, nenhum 

segmento no setor do livro tem um universo tão grande de leitores certeiros e regulares, 

como é o caso dos didáticos. 

No início do século XXI, o mercado do livro didático brasileiro foi substancialmente 

alterado, dado que passou da concentração das editoras familiares de didáticos para o 

oligopólio dos grandes grupos empresariais, nacionais e internacionais. 

 Assim, a partir de meados da década de 1990, exceção feita à Editora do Brasil, que 

continuou sendo independente ‒ pelo menos até meados de 2007, período em que findamos 

nossa tese de doutorado (Cassiano, 2007) ‒ todas as demais, que lideravam o mercado 

Nível de ensino Total de matrículas Rede pública Rede privada 

Educação infantil   6.719.261 4.993.259 1.726.002 

Ensino fundamental 32.086.700 28.468.696 3.618.004 

Ensino médio   8.366.100 7.397.577 970.523 

Jovens e adultos 4.945.424 4.796.036 149.388 

Educação profissional 795.459 363.808 431.651 

Educação especial 319.924 114.449 205.475 

Total 53.232.868 46.131.825 7.101.043 
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editorial dos didáticos, passaram a fazer parte de grandes grupos, muitos deles formados 

pela incorporação das menores editoras pelas maiores.  

Isso posto, na relação abaixo discriminamos quais são esses grupos: 

 Grupo Saraiva, formado pelas Editoras Saraiva, Atual e Formato. A Editora 

Atual foi adquirida pela Saraiva em 1998; e a Formato, em 2003. Saab (1999) observa que a 

Editora Saraiva, que tinha 15% do seu capital em propriedade de capital estrangeiro, vendeu 

mais 2,6% ao Internacional Financial Corporation (IFC), órgão financeiro do Banco 

Mundial. Em 2004 foi criado o Ético, sistema de ensino que passou a compor o grupo 

Saraiva; 

 Grupo Abril, influente grupo de comunicação da América Latina, que em  

2004 passou a ter o controle acionário total das Editoras Ática e Scipione. Tais editoras  

haviam sido compradas pelo próprio Grupo Abril e pelo Havas, da França (Vivendi 

Universal Publishing – VUP), em 1999. Em 2002 o Grupo Vivendi vendeu todas as suas 

editoras na Europa e na América Latina para a Hachette (braço editorial do Grupo 

lagardère, da França), porém, de acordo com  o constante no site da Ática (Disponível em: 

<http://www.atica.com.br/materias>. Acesso em: 15 jun. 2007), as Editoras Ática e 

Scipione ficaram fora dessa transação comercial. Em 2004 o Grupo Abril assumiu 

integralmente o controle dessas empresas. De acordo com artigo assinado por Cassiano 

Elek Machado e Marcelo Sakate, publicado em 2/03/2004, no jornal Folha de S.Paulo, o 

fundo europeu TMG havia proposto a compra da totalidade das ações das Editoras Ática e 

Scipione por US$ 85 milhões. Também haviam feito propostas para a compra das duas 

editoras o Grupo espanhol Prisa, fundos do banco Real, do Unibanco, e da Editora Saraiva. 

Em 2007 foi criada a Abril Educação, que em 2010, por meio de reorganização societária, 

passou a atuar separadamente da  Abril S.A Ela reúne as editoras Ática e Scipione; o 

Sistema de Ensino Ser, criado em 2007, e o Sistema de Ensino Anglo, adquirido em 2010; o 

Curso e o Colégio pH, com unidades no Rio e em Niterói; o Grupo ETB, de ensino técnico, 

com unidades no interior do estado de São Paulo; a Siga, curso preparatórios para concurso 

e a Livemocha, comunidade online de ensino de inglês no mundo. 

 a Editora Moderna, em 2001, foi adquirida pelo Grupo Editorial Santillana, 

pertencente ao Grupo Prisa. O Grupo Santillana conta com seis empresas no território 

nacional: a Editora Salamandra, o selo Richmond, o Sistema Uno de Ensino, a empresa de 

avaliação educacional Avalia e a Editora Objetiva, que foi adquirida pela Santillana em 

2005; 

http://www.atica.com.br/materias
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 Grupo IBEP/Cia. Editora Nacional. Em 1980 a Companhia Editora Nacional 

foi adquirida pelo IBEP; 

 a  FTD adquiriu a Editora Quinteto em 1997. 

Além desses, o Grupo Positivo, de origem nacional, despontou na disputa por uma 

fatia do mercado dos didáticos, inscrevendo livros pela primeira vez  para o PNLD no início 

do século XXI. Tal grupo, como já citado anteriormente, além de comercializar livros 

didáticos vendidos por meio da sua editora, a Positivo (que, no início, assinava como 

editora Nova Didática), também comercializa computadores e sistemas de ensino, em que é 

negociado tanto o material didático (normalmente sem autoria declarada e elaborado por 

meio de apostilas/ módulos), como também a metodologia e o treinamento para os 

professores.  

A disputa para ser fornecedor do governo é acirrada porque os números do PNLD 

impressionam! 

 Segundo o FNDE, para o PNLD 2012, o governo investiu R$ 1,3 bilhão na compra, 

avaliação e distribuição dos livros didáticos; sendo que houve o atendimento integral do 

Ensino Médio (inclusive EJA) e, também, houve reposição para o ensino fundamental dos 

livros anteriormente distribuídos (PNLD 2010 e PNLD 2011).  Podemos observar, na 

Tabela 2, a distribuição e o investimento feitos em 2011 e 2012, por meio dos distintos 

programas de livros. 

Tabela 2: Livros distribuídos e investimento – PNLD 2011 e PNLD 2012 

PNLD 2011 PNLD 2012 

Programa Livros 

Distribuídos 

Investimento Programa Livros 

Distribuídos 

Investimento 

PNLD 

PNLEM 

PNLD 

EJA 

118.891.723 

17.025.196 

14.109.028 

893 milhões 

184 milhões 

140,6 milhões 

PNLD 

PNLEM 

PNLD 

EJA 

70.690.142 

79.565.006 

12.137.262 

443,0 milhões 

720,7 milhões 

162,8 milhões 

Total 150.025.947 1.217,6 bilhão Total 162.392.410 1.326,5 bilhão 

 

Como já se disse, desde 1996 há regularidade nos recursos aplicados nos programas 

dos livros, assim como a intensificação nos investimentos para tal. Porém, devido às séries 

atendidas e às disciplinas contempladas, há uma diversificação na quantidade de livros 
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entregues e nos recursos empregados a cada ano. De qualquer forma, desde esse período 

sempre falamos em volumosas cifras. 

Essa conjuntura consolida o governo brasileiro como o maior comprador de livros 

do país e o ramo dos didáticos como o mais rentável no mercado nacional dos livros.  

Assim, apesar de a compra governamental resultar de uma negociação direta entre 

editoras e Poder Público, a decisão dos livros didáticos que serão comprados é feita por 

meio das indicações provenientes das instituições escolares públicas de todo o país. Nesse 

caso a escolha dos livros didáticos é feita diretamente pelos professores, nas escolas, mas 

com a orientação governamental.  

Desse modo a há uma atenção direcionada dos divulgadores (profissionais das 

editoras que divulgam o material didático)  para a rede pública que se dá, notadamente, no 

curto período em que os professores estão escolhendo os livros que serão comprados pelo 

governo, o que costuma ocorrer nos meses de agosto e setembro. Tal período é pequeno 

porque é parte da gigantesca operação da compra governamental (PNLD e PNLEM), em 

que os livros adquiridos deverão ser entregues em todas as escolas públicas brasileiras antes 

de o ano letivo iniciar.  

Lembremos, ainda, que estamos nos referindo à negociação de expressivo volume  de 

livros, que normalmente ultrapassa os 100 milhões de exemplares ao ano. Assim, há um 

esforço das editoras tanto para que seu livro seja aprovado pelas comissões de avaliação dos 

livros didáticos, do MEC; como para que a divulgação feita no interior das escolas, 

notadamente pela distribuição gratuita dos livros didáticos para serem analisados pelos 

professores, seja caracterizada pela ênfase no seu próprio material.  

Esses procedimentos são exemplos de estratégias de marketing das grandes editoras 

em decorrência das compras governamentais, mas não esgotam outras estratégias de 

marketing adotadas pelas editoras, tais como a distribuição de folder promocional e do 

oferecimento de palestras com os próprios autores dos livros didáticos, ou de assessores 

pedagógicos. Algumas dessas estratégias são bastante legítimas, mas algumas poderiam ser 

caracterizadas como abusivas.  

Por isso, em razão das práticas consideradas abusivas por parte das editoras na 

divulgação de seu material, o MEC instituiu a Portaria 2.963, em 29/08/2005, contendo 

normas de conduta para as editoras participarem do processo de execução dos programas 

estatais de livros. Como muitas das tradicionais práticas de divulgação das editoras se 

mantiveram, em 5 de abril de 2007 essa Portaria foi substituída pela Portaria Normativa n° 
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7, em que as normas de condutas para as editoras ficaram mais rígidas, prevendo-se multas 

punitivas e até suspensão do contrato estabelecido entre o MEC e a editora infratora, no 

caso de reincidência no descumprimento da Lei. Desse modo, por ocasião do PNLD, 

ficaram proibidas as palestras dos autores dos livros didáticos constantes no Guia de Livros 

Didáticos, em espaços do ensino público; as visitas dos divulgadores nas escolas públicas 

para a entrega dos livros, entre outras medidas, sendo permitido, porém, o envio dos livros 

pelo correio, para a avaliação dos professores. 

O objetivo da Portaria Normativa n° 7 foi a preservação dos profissionais das 

escolas públicas frente às tradicionais estratégias de marketing adotadas pelas editoras. 

Porém, com a reconfiguração do mercado dos didáticos, que passou a ser composto pelos 

grandes grupos, há contrapartidas para medidas governamentais como essas, realizadas, 

sobretudo, por meio de inovações nas estratégias de marketing por causa do considerável 

poder de investimento que têm tais grupos. Além disso, a comercialização de novos 

produtos desenvolvidos pelas editoras de didáticos e, até então, inéditos nesse segmento, 

como os sistemas de ensino e os núcleos de negócios para formação de professores, têm 

ampliado o campo de atuação desses grupos,  notadamente em direção às escolas públicas.. 

Dentre as novas estratégias de divulgação das editoras, no início do século XXI, 

podemos mencionar a publicidade lançada em horário nobre da Rede Globo de Televisão (e 

também em outras emissoras), que contou com o  cartunista Ziraldo como  garoto- 

propaganda dos livros do Grupo Positivo; por ocasião do PNLD/2007.  

Outra estratégia inovadora são os Congressos Internacionais de Educação 

organizados pela Editora Moderna, que têm atingido anualmente número significativo de 

profissionais da educação de São Paulo, a maioria pertencente à rede pública. Esse tipo de 

evento começou em 2003, quando a Moderna já pertencia ao Grupo Santillana, e em 2009 a 

empresa já realizava a sétima edição desse evento, em São Paulo, congressos estes que 

fazem parte de práticas do Grupo Santillana em diversos países onde tem suas empresas. 

Assim, os exemplos anteriormente apresentados são estratégias que têm forte poder 

de convencimento, porém não ferem os dispositivos legais. 

A constatação de que o oligopólio no mercado brasileiro dos livros didáticos passou 

das empresas familiares para o dos grandes grupos nos impõe a necessidade de um novo 

olhar para entender tal mercado, à medida que há novo contexto nacional. A origem desses 

grandes grupos é sensivelmente diferente tanto entre si – porque alguns deles são 

verdadeiros impérios midiáticos, como também em relação ao que vimos a respeito da 
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origem das nove editoras que dominavam o setor dos didáticos nas últimas décadas do 

século XX. Tais editoras, guardadas as devidas proporções, apresentavam muitas 

similaridades, o que não é mais uma realidade da nova concentração existente no mercado 

brasileiro, como já se mencionou. 

Se alcançarmos os anos 2010, veremos que há a entrada da gigantesca britânica 

Pearson na educação brasileira, no ramo dos Sistemas de Ensino e, também, da Editora 

Escala, que aparece nas compras governamentais.  

O Grupo Escala é relativamente novo frente aos demais já considerados até então, 

uma vez que foi criado em 1992 (em São Paulo), sendo que passou a atuar na educação, 

com a Escala Educacional, somente em 2004,  nas áreas de edição, impressão e distribuição 

de livros didáticos, paradidáticos e revistas.  O grupo também compete no mercado com o 

editorial Lafonte,responsável, entre outros, pela Larousse do Brasil.  De acordo com o site 

da empresa, o grupo conta com 1300 funcionários
3
. 

 Vale destacar que a Escala Educacional atuou, entre 2007 e 2010, em sociedade 

com o grupo francês Hachette, gigante editorial que detinha 51% da empresa brasileira. A 

parceria, feita para explorar o mercado de livros didáticos, foi desfeita depois que os 

resultados nesse segmento não saíram como o esperado pela multinacional, mas nesse 

acordó, a Escala ficou com a forte marca Larousse. Apesar disso,  poderá ser verificado na 

Tabela 7.1 que  a Escala Educacional apresenta melhor desempenho nas vendas ao governo 

a  cada ano que passa.  Em 2012 alcançou um respeitável 8º lugar.  

De acordo com declaração de Arnaud Nourry, presidente da Hachette, veiculada no 

jornal O Estado de São Paulo,  em  28/01/2012; só é possível uma editora estrangeira 

sobreviver no mercado brasileiro se ela estiver no ramo dos didáticos. Apesar da dissolução 

da sociedade com a Escala no Brasil, segundo informações dadas nesta mesma data, Nourry 

teria solicitado a profissionais da Anaya, sua editora líder no segmento educacional da 

Espanha, e com representação na América Latina, que fossem a São Paulo e ao Rio para 

detectar potenciais parceiros interessados em uma parceria com o 6.º maior grupo editorial 

do mundo.   

Nesta mesma direção, a reportagem de Patricia Campos Mello e Raquel Cozer, 

publicada no jornal Folha de S. Paulo, de 14/01/2012, informa que a Nielsen e a GfK, duas 

das maiores empresas de pesquisas de mercado do mundo, planejam medir as vendas de 

livros no Brasil. De acordo com Roberto Feith, vice-presidente do Snel (sindicato dos 

                                                
3Disponível em < http://www.escala.com.br/ogrupo.asp> Acesso em 16.abr.2012.   

http://www.escala.com.br/ogrupo.asp
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editores) e diretor presidente da editora Objetiva. “Hoje, o processo é impreciso e lento. Só 

sabemos números de vendas pelas livrarias de forma aproximada, com a Nielsen, teremos 

em tempo real a venda por título, o que ajudará a evitar a falta de livros nas lojas e o 

desperdício de tiragens”, diz. 

Certamente, também configurará confiabilidade no mercado, gerando dados que 

poderão subsidiar decisão da entrada de outros grandes grupos no país; a  exemplo da 

Santilhana e da Pearson. 

 

Novos produtos para a rede pública  

No panorama anteriormente apresentado pudemos observar que as editoras têm se 

valido de novas estratégias de marketing em relação às escolas públicas, que têm forte  

poder de convencimento, mas  não ferem os dispositivos legais.  

Além disso, chama a atenção os novos produtos que chegam à rede pública por meio 

das editoras de didáticos: os sistemas de ensino e a formação de professores. Na década de 

2010, os sistemas de ensino avançaram sobremaneira no mercado brasileiro, vide entrada da 

Pearson justamente neste segmento, sendo necessário um olhar mais atento sobre como tais 

materiais entram na rede pública brasileira e o que implicam para a educação nacional.  

A comercialização de sistemas de ensino, inclusive  pelas tradicionais editoras de 

livros didáticos, em especial para a rede pública, é outra novidade observada no ramo dos 

escolares, na medida em que esse tipo de produto tinha venda restrita às escolas 

particulares, vendas estas realizadas, geralmente, pelos grandes cursos pré-vestibulares e 

que no início do século XXI também são produzidos e comercializados pelas grandes 

editoras de didáticos, pois, além da Santillana, a Abril Educação (das Editoras Ática e 

Scipione) também desenvolveu o seu sistema de ensino.  

A expressiva entrada dos sistemas de ensino na rede pública do país, tanto por  meio 

das grandes editoras de didáticos – que detêm um tipo de controle tanto na rede pública, 

quanto na rede particular de ensino (por meio de cadastro, relacionamento pessoal, etc.) –  

quanto pelas empresas que tradicionalmente comercializam, é deveras polêmica, porque 

muitas vezes implica gasto público com material que é comprado em detrimento do livro 

didático que é enviado anualmente pelo governo. A situação é tão controversa que ocupou 

boa parte do  XI Encontro Nacional do Livro Didático – realizado de 30/05 a 01/06/2007, 

em Manaus (AM) e promovido pelo MEC – por meio de várias comunicações feitas por 

técnicos governamentais, preocupados com a situação. 
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Na revista IstoÉ,  de 20/12/2006, com o artigo intitulado “A didática da esperteza”, 

Chico Silva  destaca um dos “nós” dessa questão ao ressaltar que “prefeitos encaixotam 

livros escolares cedidos pelo MEC em troca de um sistema de apostilas caro e de qualidade 

duvidosa”. 

Para fundamentar essa afirmação, o articulista  destaca que 129 municípios do 

Estado de São Paulo (um quinto dos 645) deixam de usar os livros didáticos enviados pelo 

MEC (por ocasião do PNLD), optando por sistemas de ensino. Os dirigentes dessas 

localidades conseguiram bancar tal opção destinando boa parte dos recursos recebidos em 

decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef).  

Isto posto, o articulista ressalta que tal material apostilado não passa por nenhum 

tipo de avaliação governamental, diferentemente do que ocorre com os livros didáticos  

enviados pelo MEC. Apesar disso, é destacado que esse tipo de iniciativa municipal não é 

ilegal, porque os municípios têm autonomia na gestão e nos métodos de ensino, porém 

também ressalta que os resultados desse tipo de iniciativa têm se mostrado desastrosos. Para 

sustentar tal afirmativa, o articulista apresenta o ocorrido em Taubaté, que fica a 130 km de 

São Paulo: 

No segundo semestre de 2005 o prefeito Roberto Peixoto (PSDB) encomendou 

35 mil livros ao MEC. Meses depois, estranhamente mudou de idéia e entrou na 
onda das apostilas. Os livros gratuitos foram despachados para um galpão e os 

alunos obrigados a se deparar com graves erros como os vistos numa apostila da 

sexta série. No mapa-mundi, a Antártida foi parar onde é a Groelândia, o 

território gelado pertencente à Dinamarca. No mesmo desenho, o Estreito de 
Behing, o canal que separa o Alasca (EUA) da Sibéria (Rússia), foi grafado 

como Berning. 

A má qualidade da apostila foi atestada por Lisete Arelalo, dirtetora do 
departamento de Administração e Economia da Educação da USP: “O material é 

de segunda categoria. A estética é pobre e o conteúdo, inadequado para uma 

criança da sexta série”. (...)  “Duvido que o prefeito colocasse os filhos dele em 

uma escola com esse tipo de apostila”,  completou Arelalo. 

 

De acordo com o artigo, o material anteriormente mencionado foi produzido pela 

Editora curitibana Expoente – que ganhou a concorrência em Taubaté – e que se  

autoproclama “a segunda maior empresa brasileira no setor de produção de material 

apostilado impresso”. 

A concorrência no segmento dos sistemas de ensino é bastante acirrada, pois, além 

de contar com empresas tradicionais no setor como Anglo, Objetivo, COC e Positivo, 

também os grandes grupos do setor dos livros didáticos passaram a produzir e comercializar 

os seus próprios sistemas de ensino.  
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A entrada dos grandes grupos do setor dos didáticos no segmento dos sistemas de 

ensino justifica-se, certamente,  em decorrência do incomôdo que a expansão desse tipo de 

produto causou ao ocupar espaços antes destinados prioritariamente ao livro didático  – 

primeiramente, em algumas escolas na rede particular de ensino e, posteriormente, na rede 

pública, por meio da negociação feita com as prefeituras municipais  – somando-se ao 

potencial de ganhos advinos da venda desse tipo de produto, o que impressiona. 

O negócio em Taubaté, mencionado no artigo da revista IstoÉ (20/06/2006), custou 

aos cofres públicos a quantia de R$ 33,4 milhões por três anos, ou seja, R$ 11,1 milhões 

gastos anualmente. Nesse artigo é ressaltado que a prefeitura da cidade, ao justificar tal 

investimento, alegou que a empresa contratada oferece material didático complementar, 

treinamento do corpo docente, acesso a um portal de educação e um disque-dúvidas. Outra 

cidade que aderiu ao sistema apostilado, de acordo com o artigo,  foi Porto Feliz, que 

repassa cerca de R$ 600 mil anuais para o COC, uma organização de ensino privado de 

Ribeirão Preto (SP).  

De acordo com artigo publicado no jornal Valor econômico de 03/05/2007, são 

evidentes as investidas das empresas que comercializam sistemas de ensino em direção à 

rede pública, porque a capacidade de crescimento da rede particular de ensino está, 

praticamente, esgotada. "O potencial de crescimento está na rede pública", afirmou  

Adriana Sandi, gerente pedagógica de Sistemas de Ensino da Editora Positivo. Nesse artigo 

é destacado que o Grupo Positivo, conta com 520 mil alunos na rede particular, e que 

lançou em 2005 um sistema para a escola pública, que em 2007 atinge 70 prefeituras e 120 

mil alunos.  

Preocupados com essa expansão dos sistemas de ensino para a rede pública, técnicos 

do MEC se manifestaram sobre a questão por ocasião do 11° Encontro Nacional do Livro 

Didático, promovido pelo MEC (de 30 a 01/06/2007). Uma dessas comunicações foi a de 

Jeanete Beuachamp, que responde, desde 2004, pela diretoria do Departamento de Políticas 

de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, na Secretaria de Educação Básica/MEC. 

Primeiramente, Beauchamp enumerou as ações voltadas para a qualidade do livro 

didático adquirido pelo governo por meio do PNLD, destacando a avaliação governamental 

que incide sobre tais livros, assim como a elaboração dos Guias de Livros Didáticos, entre 

outras considerações. Lembrou, ainda, a questão da autonomia do professor, uma vez que é 

o docente quem escolhe o livro a ser comprado pelo governo por ocasião do PNLD. 
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A partir disso, Beauchamp considerou que a aquisição das apostilas apresenta 

evidentes desvantagens para as escolas públicas por variadas razões, entre elas: por ferir a 

autonomia do professor, já que as negociações/decisões são realizadas em âmbito 

centralizado das prefeituras;  por não se garantir a qualidade dos materiais oferecidos e, 

além de tudo, por impor um modelo único para todos os municípios. Além disso, 

Beauchamp considerou que pode haver duplicidade de investimentos de recursos para o 

mesmo fim, como ocorreu em Taubaté, em que os livros didáticos foram “encostados” à luz 

da entrada de um  sistema apostilado adquirido pela prefeitura. 

Além das questões de ordem política acerca da entrada dos sistemas de ensino na 

rede pública, Beauchamp também apresentou  restrições de ordem pedagógica referentes ao 

material apostilado, baseada em análise governamental feita sobre uma amostra desse tipo 

de produto, ressaltando, entre outras considerações, a excessiva ênfase nos conteúdos 

conceituais apresentada no material analisado, bem como uma série de comprometimentos 

metodológicos. 

De igual forma, Elcio Siqueira, auditor do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, ao emitir um parecer sobre o problema da adoção de ensino apostilado por redes de 

educação municipal, em 09/03/2007, manifestou-se contrário a tal medida, e enumerou uma 

série de argumentos para justificar tal posicionamento, entre eles destacou o PNLD como 

uma experiência vitoriosa e lançou a questão acerca do que poderia existir de tão particular 

nos municípios que optaram por sistemas de apostilas de empresas de ensino – apostilas, 

aliás, não submetidas à fiscalização do MEC - que justificasse a rejeição dos livros 

didáticos enviados pelo MEC? Por que não gastar o dinheiro com a formação de 

professores? Além disso, Siqueira ressaltou que a contratação das apostilas merece os 

devidos esclarecimentos: Houve licitação? Editais e contratos de fornecimento foram 

enviados para serem analisados? 

A questão é polêmica. Mesmo com uma gama de opiniões contrárias à 

implementação dos sistemas apostilados na rede pública brasileira, a opção por esses 

sistemas estruturados de ensino não incide em ilegalidade, desde que a prefeitura que opte 

por tal produto informe ao governo, para que este não envie livros didáticos ao município 

por ocasião do PNLD, e que use verbas próprias do município (Fundeb) para a compra do 

sistema apostilado. Assim, a Resolução nº 60, de 20/11/2009 dispõe sobre a obrigatoriedade 

de as redes de ensino assinarem termo de adesão para participar do PNLD.  
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Em levantamento feito em 2010, sobre a adesão dos municípios ao PNLD, pode ser 

visualizado que São Paulo obteve expressivo índice de “não adesão” ao Programa. 

Tabela 3 – PNLD 2011 - Municípios por unidade de federação (porcentual de adesão) 

UF Municípios Não aderiram Adesão (%) 

SP 645 145 77,5 % 

RR 15 3 80 % 

MA 217 8 96,3 % 

PB 223 7 96,8 % 

RN 167 5 97% 

MS 78 2 97,4% 

MG 853 19 97,7% 

TO 139 3 97,8% 

GO 245 5 97,9% 

RO 52 1 98% 

PI 223 4 98,2% 

SC 293 5 98,2% 

MT 141 2 98,5% 

RS 496 6 99,7% 

PR 399 2 99,5% 

BA 417 2 99,5% 

AC 22 0 Todos 

AL 102 0 Todos 

AM 62 0 Todos 

AP 16 0 Todos 

CE 184 0 Todos 

DF 1 0 Todos 

ES 78 0 Todos 

PA 143 0 Todos 

PE 185 0 Todos 

RJ 92 0 Todos 

SE 75 0 Todos 

Fonte: FNDE/ Observatório da Educação.  
Disponível em <http://www.observatoriodaeducacao.org.br> Acesso em 22/10/2010 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/
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Em vista, então, desse mercado promissor, que se estabelece retirando o livro 

didático da escola, é que os grandes grupos do segmento dos didáticos entram nessa 

disputa. Independentemente da metodologia de ensino pela qual a escola opte, o objetivo é 

não perder mercado. Além disso, essas editoras entram legalmente na formação de 

professores da rede pública, espaço que até então não era ocupado por essas empresas, e 

que também representa um novo nicho de mercado promissor. 

Como já foi mencionado anteriormente, um bom exemplo da força de negocios que 

representa a comercialização dos Sistemas Estruturados de Ensino é a entrada do gigantesco 

grupo britânico Pearson no Brasil, em 2010. Considerado um dos maiores grupos de 

educação do mundo, a editora Pearson entrou no mercado educacional brasileiro, no 

segmento dos materiais didáticos, ao adquirir os Sistemas de Ensino SEB, (COC, Pueri 

Domus, Dom Bosco e Nane); além de já  ter significativa participação na Companhia das 

Letras.  

Guy Gerlach, diretor presidente da Pearson do Brasil, em declaração para Oliveira 

(jornal Valor Econômico, de 10/04/2012) afirmou que a meta da empresa no país era 

aumentar a venda de serviços na área da Educação. De acordo com Gerlach, “as apostas 

estão na ampliação de produtos e tecnologias para a escola pública. Por meio do Núcleo de 

Apoio à Municipalização do Ensino (Name), a Pearson já atende escolas em 124 

municípios do país, atendendo mais de 200 mil alunos. O plano é chegar agora na gestão 

dessas escolas.” Explica, ainda, que a empresa tropicalizou um produto já amplamente 

utilizado nos Estados Unidos para as necessidades do país. Trata-se do PowerSchool, um 

software de gestão que atende mais de 50 milhões em todo o mundo.  

Assim, neste início do século XXI, para além da entrada dos sistemas de ensino na 

rede pública e da expressiva capacidade de investimento dos grandes grupos que compõem 

o oligopólio dos didáticos, salta aos olhos a entrada maciça de tais grupos na formação de 

professores. Segundo Monica Messemberg, então diretora de relações institucionais do 

Grupo Santillana, há uma preocupação em criar produtos e serviços alinhados com as 

discussões mais recentes da educação, no âmbito da escola.  

O diretor Cardó complementa que o Brasil está atuando como um piloto nessa 

proposta de diversificação, e que o UNOsat e a Avalia protagonizam as primeiras 

experiências da Santillana no mundo. De acordo Cardó, referindo-se à atuação da Santillana 

no Brasil, “nos tranformamos no primeiro grupo editorial brasileiro a ter presença na 

educação e na cultura não apenas com livros, mas com serviços”. 
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Contraditoriamente, no início do século XXI, quando as normas governamentais 

endurecem no sentido de impor às editoras de didáticos regras legais para  moralizar a 

divulgação dos livros didáticos nas escolas, ao que tudo indica, é quando os grandes grupos 

estão se relacionando com as escolas de forma muito mais visceral, com investidas de 

marketing agressivas e com a venda de produtos que, literalmente, determinam o currículo 

desenvolvido na rede pública, tais como a entrada dos sistemas de ensino na rede pública, 

os cursos para os professores, a promoção dos grandes eventos, configurando estes, entre 

outros, novos elementos na disputa pelo mercado nacional dos materiais didáticos, que na 

atual conjuntura foi ampliado para a formação de professores. Assim, todos esses elementos 

tensionam a questão dos limites entre o público e o privado e apontam para novas relações 

que doravante devem ser instauradas entre grandes grupos que dominam o setor dos 

didáticos e o Estado. 
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