
ENSAIO

O preçodeum

livro escolar
As aulas começaram e para milhares de famílias levanta se
com maior acuidade em tempo de crise o problema do
preço das publicações que dão corpo ao ensino

ABRIU a estação dos manuais escolares
Sabendo que é um assunto que inte

ressa a muita gente e afecta muita gen
te a APEL através da sua Comissão do
Livro Escolar veio adiantar algumas
informações gerais sobre a matéria publi
cando um comunicado sobre os preços
e o abastecimento desses livros para o
ano lectivo que está prestes a começar
Foi recebido cortesmente mas sem gran
de trepidação É natural Não trazia mui
to más notícias

Dizia esse comunicado que na linha
do que acontece desde há vários anos
os preços dos manuais escolares regis
tam uma actualização muito baixa sen
do nos livros para o Ensino Básico em
média de 1 13 e nos livros do Ensino
Secundário de 0 ou seja neste caso
nenhum aumento Esta actualização de
preços acrescentava se situa se mui
to abaixo do valor da inflação que regis
tou 2 94 no passado mês de Junho
Dizia ainda que este controlo rigoroso
dos preços dos manuais escolares resul
ta de uma convenção assinada pela APEL
e pelos ministérios da Cultura e da Edu
cação e reflecte em boa medida o sen
tido da responsabilidade dos editores
escolares perante a situação económica
e social que o país atravessa
O comunicado não fazia referência à

questão da aplicação do Acordo Ortográ
fico sobre a qual apenas houve a dizer
por parte daAPEL que a adopção da nova
ortografia está a decorrer tal como foi
definido em 2010 pelo Ministério da Edu
cação em articulação com a Comissão
do Livro Escolar da APEL de forma fasea
da e de acordo com um calendário que
terminará no ano lectivo de 2014 2015
Tudo em ordem o que não deve ser
uma notícia com grande futuro mediá

tico Mas devíamos congratular nos
Nenhum homem mordeu nenhum cão
Há ainda claro a questão dos preços

Quanto pagam as famílias Uma das
primeiras coisas que se lembrou de me
perguntar sobre os manuais escolares
uma simpática jornalista loira foi se não
achava os livros caros de mais Como é
que isto se explica
François Rouet num estudo sobre o livro

e o IVA encomendado pelo Conselho da
Europa observava em 1998 que no caso
do livro e de outros produtos culturais
o consumidor não sabe antecipadamen
te que satisfação vai tirar do seu uso
A recente explosão dos ebooks tem fei

to de todos nós contabilistas da indús
tria livreira Quem quiser dar se a esse
trabalho encontra em vários sites blo
gues e outros lugares mais bem ou mal
frequentados tudo o que talvez nunca
tenhamos querido saber sobre a maté
ria com grande profusão de pormeno
res mais ou menos sórdidos Tem se dis
cutido muito o preço dos ebooks e os
novos modelos de negócio que trouxe
ram consigo e com isso se tem vindo
também a generalizar a discussão sobre
o preço dos livros em geral para além
do simples lamento tradicional e univer
sal de que custam muito dinheiro o
que aliás dados os preços de muitas
outras coisas menos valiosas e duradou

ras não pode deixar de considerar se
um tanto injusto
Mas respondendo mais ou menos à sua
pergunta nem todos os livros custam o
mesmo nem a fazer nem a comprar
Há muitos factores a ter em conta Além
do tamanho da qualidade do papel da
tiragem de ter ou não ilustrações dos
preços de impressão do custo de arma
zenamento etc Mas em termos gerais
o custo da produção física de um livro
estará nos Estados Unidos ou em Por
tugal entre 10 e 20 do preço de ven
da ao público Menos de 50 desse pre
ço é a parte que recebe o editor e com a
qual pagará os seus custos fixos ou seja
editores revisores paginadores dese
nhadores equipamento informático ins
talações etc bem como direitos de autor
Estes custos são ainda mais altos no caso
de manuais e livros académicos O res
to cobre custos e margens do retalhista
dos outros intervenientes na transacção
física o IVA ou outros impostos sobre a
transacção etc Depois como toda a gen
te no sector sabe há as devoluções
Isto são só umas rápidas e aproxima

das contas Podem fazer se muitas outras

Pode esmiuçar se muito mais Devemos
acho eu é evitar o cinismo que é nas
palavras de Oscar Wilde saber o preço

de tudo e não dar valor a nada

Miguel Freitas
da CostaSecretáriogeraldaAPEL
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