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Este texto está vinculado ao projeto de pesquisa Os professores e a escolha de livros didáticos 
de alfabetização e língua portuguesa de 1ª a 4ª séries, articulando-se aos seguintes trabalhos enviados a 25a ANPED de 2002 : Processos de escolha, recebimento e uso de livros didáticos nas escolas públicas do País; Avaliação de livros didáticos  por professores de Alfabetização e Língua Portuguesa e subsídios para o Programa Nacional de Livros Didáticos.
 






INTRODUÇÃO
A pesquisa que se pretende socializar, através deste registro de consolidação, tem como eixo a elucidação do processo efetivo de escolha de livros didáticos pelas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental e dos condicionantes que nele possam intervir. Sua direção ou justificativa maior diz respeito, sobretudo, ao delineamento e à implementação de políticas públicas que, otimizando o acesso dos professores ao material e às informações necessárias, tendam, em última instância, a contribuir para a presença de livros didáticos mais qualificados nas salas de aula de todo o País.
Trata-se de um estudo centrado nas áreas de Alfabetização e Língua Portuguesa, com pretensões de articulação  a outros estudos  voltados para a abrangência de todos os níveis e áreas de conteúdo contemplados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) Programa iniciado em 1985, sob a coordenação do MEC/ Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) ; a  partir de 1997,  passa a institucionalizar um conjunto de  políticas de avaliação, aquisição e distribuição de livros didáticos no contexto da educação pública de nível fundamental, sob coordenação da  Secretaria de Educação Fundamental (SEF) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). . 
A interseção das finalidades mais amplas dessa linha de pesquisa com as mais específicas deste estudo, apontam para alguns objetivos principais: 
	Fornecer subsídios para orientação da política do Ministério de Educação para o Programa Nacional do Livro Didático, particularmente para suas ações relativas à avaliação dos livros e orientação do processo de sua escolha por professores e redes de ensino;

Oferecer subsídios para o planejamento e a execução da avaliação do PNLD/2004.
Apreender os principais fatores que condicionam as escolhas de LD, com base em estudos de caso, de natureza exploratória, desenvolvidos em escolas com diferentes perfis e por meio de diversificados instrumentos de coleta e análise de dados.
	Descrever e analisar processos seleção de livros didáticos em escolas públicas, abordados em seu conjunto e nas áreas específicas de Alfabetização e Língua Portuguesa de 1a a 4a séries.
	Fornecer elementos para o desenvolvimento de investigações posteriores sobre o tema, de caráter mais abrangente e passíveis de generalização.
Do ponto de vista da metodologia privilegiada, a pesquisa foi realizada por meio de estudos de caso, de natureza qualitativa. Tendo em vista o objetivo de fornecer elementos para investigações posteriores, assumiu, ainda, um caráter exploratório, na expectativa de que suas conclusões possam derivar novas hipóteses e inferências acerca dos condicionantes das escolhas docentes, a serem validadas por outras pesquisas.
De modo a permitir a apreensão de retratos diversificados e representativos dos processos de escolha dos livros didáticos, foram selecionadas 24 escolas com características distintas, em 15  cidades de onze  estados brasileiros. O trabalho de campo foi realizado por 10 pesquisadoras, cada uma delas, em princípio, responsabilizando-se por duas escolas e investigando a escolha de livros de Alfabetização em uma delas e de Língua Portuguesa na outra. Após ampliação do número de  casos  em três estados,  em função dos processos de inserção vivenciados pelas pesquisadoras, chegou-se à  seguinte  configuração:


Estados
Cidades
Nº de Escolas
1. Acre
Rio Branco
02
2. .Alagoas
Maceió
01
3. Bahia
Salvador e São Sebastião do Passé 
02
4. Goiás
Cristianópolis e Santa Cruz de Goiás
02
5. Maranhão
São Luís (2) e Vargem Grande (3)
05
6. Mato Grosso
Rondonópolis
02
7. Minas Gerais 
Belo Horizonte (2) e Carbonita (1)
03
8. Pernambuco
Recife
01
9. Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
01
10.Rio Grande do Sul
Pelotas
02
11.Santa Catarina
Joinville
03

Procurou-se escolher escolas que apresentassem características particulares ou pouco comuns, como, por exemplo, pertencer a uma rede de ensino que fez escolha única de livro; ser uma escola tradicional ou ser uma escola alternativa; ser uma escola mais organizada ou não; pertencer a uma rede pública que adota critérios do PNLD pela primeira vez (como é o caso de Minas Gerais). O critério preliminar  que se revelou mais  decisivo foi a  inserção prévia da pesquisadora, que se efetivou em 67% dos casos.
A partir de tal diversidade, buscou-se chegar a um  amplo mosaico dos processos de escolha dos livros das áreas de Alfabetização e Língua Portuguesa (1a a 4a), como suporte para a elucidação de algumas questões preliminarmente identificadas: 
1. Existiriam padrões recorrentes ou diferenciados em tais processos de escolha?
2. Quais seriam suas possíveis relações: (a) com a oferta representada pelos resultados da avaliação do PNLD? (b) com as editoras participantes desse programa? (c) com a área de ensino ou a série a que se destina o livro? (d) com a região ou o Estado em que o professor trabalha? 
Os principais instrumentos utilizados foram roteiros estruturados e semi-estruturados de questionários e entrevistas: A) para identificação de critérios de seleção das escolas; B) para caracterização dos aspectos estruturais e didático-pedagógicos das escolas; C) para aferição de dimensões pertinentes à escolha, avaliação e uso do livro didático pelos professores. Também foi utilizado um questionário unificado, previsto pela coordenação geral para todas as áreas de conteúdo, para ampliação da base de dados em consolidação pelo PNLD. Toda a coleta de dados contou com o suporte dos diários de campo das pesquisadoras, gravação em áudio ou vídeo em determinados contextos e elaboração de relatórios parciais e progressivos, a partir dos roteiros previamente fornecidos.
Os dados obtidos receberam tratamento quantitativo em uma perspectiva descritiva, para registro de regularidades, recorrências e padrões dominantes ou diferenciados. Como se trata de estudo de casos, enfatizou-se, sobretudo, a abordagem qualitativa, buscando-se avaliar, sempre que possível, a relevância dos dados e padrões obtidos para a compreensão do fenômeno pesquisado.

1. O PERFIL DAS ESCOLAS: ASPECTOS ESTRUTURAIS DOS CASOS
     FOCALIZADOS
As dimensões constitutivas do perfil das 24 instituições  focalizadas permitem identificar o conjunto de escolas como predominantemente localizadas em áreas urbanas (92%) – sendo apenas dois casos mais próximos de contextos rurais, em Goiás  e Minas Gerais. Em se tratando de instituições públicas – na maioria municipais (71%) – todas as escolas se concentram no atendimento de camadas populares. Dessas camadas, entretanto, ainda se destaca o forte percentual de escolas situadas em linha de pobreza acentuada, uma vez que as frações de subproletariado representam 42% do conjunto da clientela . Note-se ainda o crescente perfil heterogêneo de várias instituições públicas, resultante do desemprego, do empobrecimento de camadas médias e do êxodo de seus filhos, egressos de escolas particulares. 
Do ponto de vista das características mais inerentes à estrutura e ao funcionamento da  instituição, predominam as escolas de porte médio (42%), seguidas das de pequeno porte (37%).  Prevalece ainda o sistema seriado (63%) - sendo que mesmo nas redes em que se implantou o sistema ciclado predomina a transição - configurada, em 29% dos casos, como sistema híbrido (apenas fases ou etapas iniciais do ciclo básico, complementadas por séries do sistema tradicional). Por essa razão, foram identificadas como totalmente cicladas apenas as escolas 14 (MG/urbana) e 15 (MG/rural), levando-se em consideração sua organização já predominante nas quatro primeiras séries, segmento de  interesse central. 
Um outro  nível de caracterização  se refere à formação  dos professores das escolas focalizadas. Percebe-se notável predomínio  de habilitação plena em nível de Licenciatura (60% de um total de 656 professores),  distanciando-se da formação em nível médio – cursos de Magistério ou Normal (22%) e  mais ainda do nível de especialização (14%). Entretanto, quando se passa à perspectiva de uma análise por eixos geográficos, constata-se  que as escolas do eixo norte/nordeste ainda registram o dobro do percentual de professores com formação em nível médio (15%),  em relação ao índice do  eixo centro/sul (7,5%).
 Outro nível de caracterização se refere  à infra-estrutura das escolas, quanto a equipamentos  e recursos didático-pedagógicos em geral. A avaliação dessas condições se reportou especialmente à dimensão de uso, pois  nem sempre a apropriação dos recursos se faz presente no cotidiano pedagógico das escolas.  Nesse sentido, buscou-se descrever, entre outros,  a presença e o uso de bibliotecas ou salas de leitura, o acesso a livros didáticos e  paradidáticos  ou a  recursos tecnológicos  no plano da informatização das escolas ou do acesso à internet.  Também nesta vertente  a análise por eixo geográfico é reveladora:  concentram-se nas escolas do eixo centro/sul os espaços físicos adequados e plenamente usados como bibliotecas, os  acervos de livros e periódicos  mais expressivos e diversificados, bem como o  maior volume de computadores em uso (67%) , sendo o acesso à internet restrito,  mas praticamente exclusivo,  nesse mesmo eixo.
 Uma caracterização adicional, de grande relevância para o objeto deste estudo,   consiste no mapeamento dos patamares  das escolas  quanto ao nível de organização dos  projetos  pedagógicos institucionais – como se sintetiza a seguir:
Conhecimento da atual LDB
21% dos casos
Conhecimento dos PCN’s
79% dos casos


Nível de organização de projeto pedagógico
Não sistematizado: 3 (13%)  
casos 3/AL; 7/GO; 21/RS

Em elaboração: 11 (45%) 
casos 1 e 2 /Acre; 5/BA; 6/GO; 8, 9, 10, 11 e 12 (MA); 18/PE; 19/RJ

Consolidados: 10 (42%)
casos 4/BA; 13, 14 e 15/MG; 16 e 17/MT 20/RS; 22,23 e 24/SC

	Além da inexpressiva apropriação da atual Lei de Diretrizes e Bases, pelos profissionais entrevistados, percebe-se maior socialização dos Parâmetros Curriculares Nacionais, especialmente porque em vários estados – sobretudo os do eixo norte – as escolas se  encontram engajadas no programa PCN’s em Ação. Quanto aos projetos pedagógicos, constata-se relativa tendência geral ao envolvimento das escolas focalizadas em sua elaboração, predominando um total de 87% de inserção nesse processo, dos quais 42% com trajetórias já consolidadas. Em termos de ideários pedagógicos que fornecem sustentação a tais projetos, reconhece-se, em 50% dos casos, a tendência à  explicitação de uma matriz designada como  construtivista, interacionista ou sócio-construtivista - explicitação   essa mais nítida e articulada  à área de linguagem - nos casos contextualizados  no eixo centro/sul-sudeste. Percebe-se , portanto, que é nesse eixo que se concentram  os movimentos de maior consolidação de projetos pedagógicos, de avanços em uma cultura reflexiva de caráter coletivo  e em formas alternativas de organização escolar, como os ciclos de formação dos alunos. Já no eixo centro/norte/nordeste prevalecem adesões a programas e projetos na área de políticas  públicas, implementadas por diversos órgãos do MEC ou pelas  secretarias  estaduais e municipais.
Finalmente, um nível de caracterização ainda pertinente se refere às relações estabelecidas pelas escolas com suas comunidades.  Na metade dos casos focalizados (54%) constata-se alguma modalidade de APM – Associação de Pais e Mestres (e seus congêneres, como Conselho Escolar ou Colegiados). Além disso, algum tipo de iniciativa da sociedade civil se faz presente  em boa parte dos casos ( 46%), sobretudo o incipiente programa “ Amigos da Escola”. Quanto  às  instâncias associadas ao poder público, a forma mais nítida de relação com as comunidades se expressa no programa “Bolsa-Escola”/MEC, apesar de limitado a 38% dos casos em foco  - e direcionado, em especial, para o eixo centro-norte.  Merece ser destacado que o nível ou o patamar da   relação  escola-comunidade  acompanha  o estágio das escolas quanto à discussão  de  seus projetos político-pedagógicos; relações de maior envolvimento em mão-dupla se encontram associadas a níveis mais avançados de consolidação de projetos. 

2. O PROCESSO DE ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
    ALFABETIZAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA (1ª a 4ª séries) 

2.1. A configuração do grupo de informantes preferenciais

	Nas 24 escolas focalizadas, foram selecionados 149 professores diretamente envolvidos com as áreas de Alfabetização e Língua Portuguesa nas quatro primeiras séries (23%  do conjunto de 656 profissionais),  para entrevistas mais verticalizadas, que pudessem aferir seu efetivo envolvimento com os processos de escolha, avaliação e uso dos livros didáticos. Serão feitas breves referências  ao perfil desse grupo mais específico, para que fiquem claras as configurações mantidas ou alteradas, em função do universo anteriormente caracterizado.
	Um primeiro aspecto que recorta e define o contorno desse grupo mais específico refere-se à formação dos professores nele incluídos. Tem-se, aqui, um relativo equilíbrio entre os níveis de magistério  - nível médio  (39%) e de licenciatura plena (35%). Tais  índices  revelam patamares mais baixos de terminalidade na qualificação acadêmica dos informantes preferenciais da pesquisa – docentes do primeiro segmento do ensino fundamental - quando comparados com o conjunto de profissionais das escolas, que indicara 60% de licenciados plenos. Além disso, quando se processa a análise pelos eixos geográficos já considerados anteriormente, o contraste se revela  mais marcante: nos casos situados no centro/rural, norte e nordeste, eleva-se de forma acentuada o percentual de professores apenas com magistério (57%), com forte redução do grupo com licenciatura plena (15%), apesar de se registrar expansão  do índice de licenciaturas em curso (24%), graças a programas de qualificação   implementados  em alguns desses contextos. O nível se especialização  ainda é incipiente e  inexpressivo (4%).  Por outro lado, no eixo centro-sul predomina a formação em licenciatura plena (52%) - sendo reduzido o nível de licenciaturas em curso (8%) – e ocorre incremento nas especializações (17%).
	Um  outro conjunto de atributos  desse grupo de  professores  se refere  a várias dimensões de seu trabalho nas instituições: a organização escolar predominante, a jornada de trabalho desses profissionais   e  seu tempo de vínculo  com as escolas em que atuam.  
Quanto à organização escolar,  observa-se que a maioria dos professores  se vincula a sistemas seriados (71%), em  contraste com apenas 29% que se inserem em  escolas cicladas – assimetria que apenas reproduz tendência  já constatada a propósito do  universo das escolas. Se a análise  se dirige para a perspectiva dos eixos geográficos, as distinções são de outra ordem: predomínio de professores vinculados ao sistema seriado em áreas do norte (94%)  e perfeita simetria entre representantes de escolas seriadas e escolas cicladas  (50%) no eixo centro-sul.
 Quanto à jornada  de trabalho dos docentes,  percebe-se equilíbrio entre jornadas única ou duplicada (50% no conjunto dos casos, em cada modalidade).  Escolas situadas mais ao norte revelam incremento no índice de jornada única (65) e a proporção inversa se registra no centro/sul, para extensão de  jornada (68%). 
Quanto ao tempo de vínculo com as instituições, considerou-se um patamar mínimo de cinco anos, compatível com  possíveis envolvimentos dos docentes com processos desencadeados pelo PNLD, nos últimos anos. Nesse recorte, constata-se que 45% dos docentes se situam  na faixa de mais de cinco anos de vínculo institucional, mas destacam-se as elevadas mobilidade e rotatividade dos professores, sobretudo nos casos situados ao norte (65% com menos de cinco anos de vínculo, em relação a 47% no eixo centro-sul).
Finalmente, quanto  à atuação desses profissionais em outras séries e em outras escolas, não  foram observados desequilíbrios no conjunto do grupo – 59% dos docentes não atuam em outras séries ou outras instituições. O dado mais relevante se  refere á configuração de  maior vínculo  no subgrupo de docentes  do eixo  centro-sul: 33% atuam em outras séries  e 27% em outras escolas , enquanto no eixo geográfico  ao norte esses índices sobem para 49% e 56%.  Deve ser pontuado que, no caso das escolas do primeiro subgrupo,  a mobilidade inter-séries ocorre  na mesma escola, produzindo um dado compatível com o predomínio de extensão de jornada para esses mesmos docentes.

2.2. O processo de escolha e o âmbito de sua realização
2.2.1 As editoras e o Guia
Uma das questões preliminares deste estudo se referia  ao lugar ocupado pelo  Guia de Livros Didáticos/PNLD  nas escolhas dos professores  e ao papel exercido pelas Editoras nesses mesmos  processos. Os estudos de casos  focalizados  apontam uma clara direção para  esta indagação inicial: o fator mais recorrente na escolha de livros didáticos, entre as escolas visitadas, e decisivo na configuração do processo, é que a escolha se faz, fundamentalmente, com base no exame de livros fornecidos pelas editoras, e não pela consulta ao Guia elaborado pelo MEC - isso é o que ocorre em 23 (96%) dos 24 casos estudados.
Além de fornecer exemplares de livros, as editoras buscam outras maneiras de interferir no processo: enviando material de propaganda – folhetos e catálogos, até mesmo em formato que imita a produção gráfica do Guia do PNLD – (casos 4/BA, 5/BA, 8/MG, 9/MA, 10/MA, 11/MA, 12/MA); oferecendo brindes aos professores, coordenadores e diretores (5/BA); promovendo cursos de divulgação das obras que publicam (4/BA e 20/RS); encaminhando às escolas representantes que tentam convencer os professores a escolher seus livros, em alguns casos chegando até a participar da reunião decisória, e, segundo depoimento de docentes, “pressionando”, “exercendo assédio intenso” ou mesmo “tumultuando a escolha” (4/BA, 5/BA, 9/MA, 10/MA, 11/MA); fornecendo livros de reposição (alfabetização, caso 15/MG). 
Já com relação ao Guia de Livros Didáticos, instrumento consolidado e distribuído pelo MEC/SEF/FNDE para orientar a escolha dos livros a serem adotados nas escolas públicas do País, acontece o contrário: é marcante a sua ausência, ou a sua reduzida função nesse processo, embora as 24 escolas o tenham recebido. Pôde-se perceber três padrões de comportamento nas escolas pesquisadas: em 5 delas  (21%) a consulta ao Guia é feita normalmente, mas apenas pela equipe pedagógica (1/AC, 2/AC, 4/BA, 5/BA, 19/RJ); em 8 (33%), a consulta é feita de modo rápido e superficial, por parte dos professores, exclusivamente na hora de decidir sobre o  livro a ser escolhido (6/GO, 8/MA, 9/MA, 10/MA, 11/MA, 12/MA, 20/RS, 21/RS); em 10 (42%), não há propriamente consulta ao Guia; ele é tão somente utilizado para se verificar se os títulos escolhidos – através do exame de exemplares cedidos pelas editoras – estão ou não nele incluídos, se podem ou não ser pedidos ao FNDE, e qual a sua classificação (3/AL, 13/MG, 14/MG, 15/MG, 16/MT, 17/MT, 18/PE, 22/SC, 23/SC, 24/SC).  A classificação dos Livros Didáticos pelos critérios do PNLD e sua visualização no Guia consideram a seguinte ordem decrescente de menções: 
RD: livros Recomendados com Distinção (***)
RE: livros Recomendados (**)
RR: livros Recomendados com Ressalvas (*)
Os títulos Excluídos (EX) , classificados como Não-Recomendados (NR) até 2001, não constam do Guia e referem-se a obras com erros graves ou incorreções metodológicas.
Especificamente quanto ao envolvimento dos professores com o Guia, constatou-se que em apenas 10 escolas (42%, menos da metade do total), havia algum docente que declarou conhecê-lo: num universo de 149 professores entrevistados, só 18 (12%) consideram que conhecem o Guia. Os motivos alegados para esse acentuado e surpreendente distanciamento da publicação especialmente produzida pelo Ministério da Educação para fundamentar o processo de seleção de livros didáticos pelos professores foram: a) a dificuldade de acesso e a falta de informação no interior da própria escola; b) a falta de tempo do profissional; c) a exigüidade do prazo entre a chegada do Guia e a definição da escolha; d) o pequeno número de exemplares entregues a cada escola, o que dificulta a sua circulação entre os docentes. 
Paradoxalmente, nesse contexto, o Guia recebeu avaliações positivas, quanto à adequação da linguagem, à organização das resenhas e à clareza na caracterização e distinção das obras didáticas, na maioria das escolas (15 casos ou 63%). Em apenas 6 escolas houve quem expressasse julgamento negativo: há informações não relevantes para a escolha; a atribuição de estrelas pode ter o efeito de dispensar a leitura da resenha; o Guia é muito volumoso (“dá preguiça de abrir”); a diagramação é sobrecarregada, confusa; a consulta é difícil; não fica clara a distinção entre as várias obras, os livros não são bem caracterizados.   
Entretanto, houve manifestações negativas contundentes e graves. Em São Sebastião do Passé (BA), Cristianópolis (GO) e Joinville (SC) os professores entrevistados expressaram  desconfiança quanto à idoneidade do Programa Nacional de Livros Didáticos e ao Guia por ele produzido - ou, no mínimo, desconhecimento de fronteiras ou limites  nas competências e formas de atuação dos órgãos e instâncias envolvidas no processo. O material de propaganda das editoras é entendido como publicado e distribuído pelo MEC, o Guia é visto como instrumento de divulgação comercial, a competência, capacidade e a lisura dos especialistas que avaliam os livros e produzem as resenhas é questionada, o processo todo é julgado antidemocrático, impositivo. Alguns depoimentos de professores dos casos citados são representativos desse ponto de vista:
“A gente sempre duvidava sobre quem caracterizava aqueles livros com aquelas estrelas. Quem está falando? É o governo? Qual interesse? Interesse em se ter uma educação de qualidade? Interesse econômico? Colocam o de 3 estrelas para ser melhor? Ou para ser o mais viável financeiramente?”

“O Guia tem um fundo comercial e de propaganda e não retrata bem o que são os livros”.

“Escolha fora da sala de aula não é escolha; obras ruins para os especialistas podem ser as melhores para escola.”

Assim, em termos gerais, a pesquisa constatou que o processo de escolha de livros didáticos nas escolas públicas visitadas tem acontecido na direção contrária daquela planejada e objetivada pelo PNLD: o Guia tem função limitada e destorcida, e o fator efetivamente decisivo na seleção e encomenda de livros didáticos  é a influência das editoras nas escolas e nas redes de ensino.
2.2.2. O âmbito da escolha
O segundo elemento mais recorrente na caracterização do processo de escolha é a realização, nas próprias escolas,  de reuniões de professores cuja pauta é a seleção de livros didáticos. Os docentes de 20 (83%) das 24 escolas pesquisadas estiveram presentes em reuniões com essa finalidade. As exceções são os casos 7/GO, 4/ BA, 10/MA e 11/MA. No entanto, este padrão recorrente é marcado por peculiaridades próprias de cada caso estudado, ou de cada conjunto de casos pertinentes a uma mesma rede de ensino.
Integram o corpus dos estudos 7 escolas estaduais e 17 municipais. Entre as estaduais, duas (29%) tiveram o processo de escolha articulado pelas respectivas Secretarias de Educação (casos 12/MA e 24/SC), por intermédio das Coordenadorias Regionais. Em 11 escolas municipais (65%) a decisão sobre os livros a serem adotados foi comandada pelas Secretarias Municipais de Educação. São, pois, ao todo, 13 casos, 54% do universo pesquisado, em que a escolha de livros didáticos foi diretamente coordenada pela Secretaria de Educação responsável pela rede de ensino a que pertence a escola. Em geral, esses processos coletivos de escolha, estaduais e municipais, se organizaram por área de conhecimento e por série ou ciclo de ensino. O modelo de organização mais freqüente, mas não universal, obedeceu à seguinte seqüência: envio às escolas de sugestões a serem discutidas pelos professores, em geral sob a coordenação da diretoria e da equipe pedagógica, com a presença de técnicos das Secretarias de Educação; retorno dos resultados das discussões a essas instâncias, para tomada de decisão, em reunião entre representantes da administração municipal ou estadual e diretores e/ou representantes das escolas. Outro padrão, também recorrente, incluiu a reunião, em local único, de professores de todas (ou várias) escolas da cidade, primeiro em pequenos grupos, de acordo com a área e o série/ciclo de atuação, para indicar um ou dois livros (ou coleções), e uma reunião plenária posterior, para decidir, por votação, por um dos livros mais indicados, a ser adotado em toda a rede. 
Nem sempre, segundo a manifestação dos professores entrevistados, a escolha única, municipal ou estadual, correspondeu a um processo ideal, isento, participativo e democrático. Pelo contrário, a participação dos docentes ficou seriamente comprometida em pelo  menos 6 escolas (casos AC/1, AC/2, AL/3, GO/7, PE/18 e RS/21), ou seja, em 25% dos 24 casos estudados. O exemplo mais grave é o de Goiás (caso 7): os professores, que haviam sido impossibilitados de opinar na escolha dos livros didáticos  que deveriam usar, discordaram da opção enviada à escola pela Secretaria (“Todas as Letras”, RR em 98 e em 2000/2001) e decidiram solicitar aos pais dos alunos a compra de outra obra (“Eu gosto de ler e escrever”, NR em 98). 
Em outras escolas (casos 6/GO, 14/MG, 15/MG, 16/MT, 17/MT, 19/RJ, 20/RS, 22/SC e  23/SC) a direção e a equipe pedagógica também tiveram papel decisivo na escolha, mas abrindo maior espaço à participação dos professores. Dois casos merecem destaque: 15/MG e 19/RJ. Em Carbonita, MG (caso selecionado por indicação preliminar de escolha única), a equipe pedagógica, com a concordância do conjunto dos docentes, costuma definir, por área e ciclo/série, um ou mais professores considerados mais capacitados (em função de sua experiência e formação específica), para opinar definitivamente sobre a escolha dos livros didáticos. Na escola do Rio de Janeiro, os professores se reuniram primeiramente entre si e depois com a coordenação pedagógica, para discutir as escolhas dos dois grupos, que eram divergentes, e a opção afinal acatada por todos foi a apresentada pela coordenação.
Um dado que chama a atenção é que dos 149 professores entrevistados, 20 (14%) não participaram da escolha  e, em algumas escolas,   chega a ser total o índice de não participação docente - ou porque não foram convocados, ou porque não tinham disponibilidade no horário em que ocorreu a reunião de decisão, mas, principalmente, porque não trabalhavam naquela escola na época em que se deu a seleção, o que aponta para o problema da rotatividade de docentes na rede pública de ensino. 
Esse último dado é o indicador final do alto grau de inadequação do modo como tem transcorrido a escolha de Livros Didáticos nas escolas: o Guia  praticamente não cumpre as funções para as quais foi criado, as editoras têm influência decisiva no processo, na melhor das hipóteses, estreitando o leque de opções e, nos casos mais graves, pressionando os docentes e os estabelecimentos e tumultuando a escolha; a decisão final quanto à seleção dos livros raramente cabe a quem vai de fato utilizá-los. Três causas foram detectadas para esse paradoxo – quem escolhe não é quem usa, quem usa não escolhe: a) as Secretarias de Educação ou as coordenações pedagógicas tomam a si essa prerrogativa; b) a rotatividade dos docentes nas escolas e nas séries de atuação faz com que os professores acabem opinando sobre livros que não vão usar, porque na ocasião do uso efetivo já estão noutra escola, ou atuando em outra série; c) o desencanto geral com o processo acaba gerando desinteresse, indiferença ou até resistência  entre o professorado, que, afinal, chega a sonegar sua participação.

2.2.3. Os motivos ou critérios de escolha dos Livros Didáticos
A exploração desse foco nos questionários e entrevistas revelou  uma hierarquia de motivos ou critérios; entre eles, o mais citado nas respostas dos professores é adequação ao nível da clientela. Entretanto, outros critérios elencados podem ser considerados corolários desse critério maior, agregando-se a ele:  linguagem, tipologia e diversidade de textos,  ilustrações e programação gráfica em geral; adequação dos livros ao contexto étnico e cultural dos alunos.  Após vários processos intermediários de  agrupamento de critérios, chegou-se a uma representação gráfica que melhor expressa essa silhueta: 


Gráfico 1. freqüÊncia dos critérios de seleção de Livros Didáticos   apontados por professores [critérios agrupados]
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Constata-se, assim, que esse grande critério - a necessidade de atender  ao perfil  do corpo discente -  é, de fato, adequado e decisivo, porque, ao fim e ao cabo, o livro didático tem que ser apropriado aos seus destinatários, que são os alunos. No entanto, é preciso analisar com criticidade essa quase unanimidade, percebendo os vieses que a orientam e os motivos não declarados que ela encobre. Por um lado, chama atenção a depreciação desse perfil, quanto às competências cognitivas e lingüísticas dos alunos, subestimando-se sua  capacidade de aprendizagem - posto que se pretende insistentemente, para elas, “livros fáceis”, “linguagem fácil”, “textos fáceis”, “ilustrações fáceis”, “letras grandes”, “textos curtos”. Ainda apoiados em argumentos sobre o “déficit cultural” dos alunos de baixo nível sócio-econômico, os professores alegam que  “livros de muitas estrelas podem ser bons em si, mas não para esses alunos tão pobres que chegam às escolas sem saber nada de alfabetização”. 
Por outro lado, pode-se perguntar se essa necessária facilidade que se alega em favor do aluno não diria respeito também à própria indisponibilidade do professor para um trabalho que envolva desafios desconhecidos, em função de sua formação inconsistente e desatualizada, das próprias condições de trabalho historicamente produzidas e das contradições  inerentes às práticas pedagógicas.
Importa salientar que os critérios apontados – sejam eles presumidos ou não, implícitos ou explícitos – nortearão todo o julgamento posterior do professor quanto à adequação das obras recebidas e regularão suas condições de uso. Por essa razão, serão considerada  algumas  tendências e desencontros  nos processos de  escolha e  recebimento dos livros, para depois se analisar a relação dos professores com seu efetivo uso.

2.3. Escolha X Recebimento: desejos e possibilidades

Uma das dimensões exploradas junto aos professores, a partir dos instrumentos aplicados, consistiu na aferição de processos e problemas relacionados ao recebimento dos livros escolhidos  e solicitados ao MEC (FNDE). Nesse contexto, a questão básica  apresentada aos professores  foi a seguinte: O livro que chega à escola é o mesmo que foi escolhido? Em 1ª ou 2ª opção? 
Considerando-se essa categoria - recebimento efetivo (em 2001) dos livros solicitados (em 2000)  Foi considerado apenas este ano-base de solicitação, em função de inconsistências e lacunas de registros em processos de escolha de anos anteriores. - verificou-se que, dentre as 24 escolas pesquisadas, apenas 11 receberam os livros solicitados em 1a escolha: casos 2/AC; 3/AL; 7/GO; 11 e 12 /MA; 14/MG; 17/MT; 20/RS; 22, 23 e 24 /SC) e três escolas receberam os livros solicitados em 2a escolha (casos 1/AC; 6/GO; 16/MT). Houve ainda sete escolas que tiveram seus pedidos atendidos apenas parcialmente - 4 e 5 (BA); 8 e 10 (MA), 13 (MG); 18 (PE), 19 (RJ). 
 Como já apontado, em situações de insatisfação face ao desencontro entre a escolha feita e o livro recebido, algumas escolas optaram pelo uso de outros livros, mesmo que isso implicasse a compra dos livros diferenciados pelos pais dos alunos (casos 7/GO e 16/MT).  Um esforço de compreensão nesse sentido é  o  relato da pesquisadora do caso 16, representado pela escola estadual de Rondonópolis, Mato Grosso – um caso de organização híbrida, que transita do ciclo  inicial para a 3ª e 4ª séries:
A primeira opção dos professores  era a cartilha “Alegria do Saber”,  já usada em 1999, apesar de estar na categoria de “não recomendado” no Guia. Como posteriormente essa cartilha passou a ser excluída, o FNDE/MEC, por motivos óbvios, enviou para a escola o livro escolhido em 2a opção (“Cartilha Palavra Viva”), em substituição ao pedido feito fora do catálogo. O atendimento da escola foi complementado pela coleção Linguagem Viva para as séries seguintes. Com a chegada dos livros, as professoras concluíram que seria impossível usá-los, especialmente para crianças de 6 anos, e resolveram adotar o livro Porta de Papel, solicitando aos pais dos alunos que o adquirissem.”

Os  sucessivos depoimentos  dos docentes apontam  a dificuldade encontrada na recuperação de como o processo se deu na escola e revelam como o não atendimento do pedido originalmente feito pelos professores foi  por eles percebido. Por outro lado, é necessário qualificar as situações de “não recebimento”, buscando-se evidenciar a perspectiva dos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de avaliação e distribuição de livros didáticos (SEF e FNDE / MEC). A análise  detida dos processos aqui analisados, de seus percalços e desvios, permitiu identificar três  contextos prototípicos em que ocorrem substituição, remanejamento ou não atendimento dos pedidos dos professores, pelas instâncias do MEC:
1. A escolha em 1ª opção  é rejeitada, por se referir a livro  excluído (EX) ou fora de catálogo; este  é substituído, por exemplo, pela segunda opção da escola ou por outro de patamar similar. Este processo foi aplicado a alguns níveis dos casos  6 e 7 (GO); 16 e 17 (MT);
2. As escolhas são contraditórias entre séries ou níveis e “quebram” o eixo de coleções iniciadas nas séries iniciais; nesses casos, percebe-se que  o MEC opta por um “rebaixamento” da qualificação dos livros originalmente solicitados pelos professores (substituindo um  livro com menção R por  outro com menção RR) -  em busca da retomada de alguma coerência. Por mais paradoxal que isso possa parecer, algumas justificativas inferidas  seriam a  preservação do critério de autoria ou procedência editorial  e a continuidade de coleções já iniciadas, fechando a remessa das mesmas para as quatro séries. Exemplos disso ocorreram  nos casos 1 (AC); 8 e 9 (MA) e 16 (MT).
3. As escolhas  das escolas recaem em livros RR (Recomendados com Ressalvas) e o MEC  opta por expandir e qualificar a remessa das obras,  incluindo  algum título melhor avaliado, com menção mais  alta.  Ocorreram situações desta natureza nos casos 1(AC);  11 e 12 (MA).  
Todas essas circunstâncias aqui descritas – tanto na perspectiva de quem escolhe e solicita os livros , como na perspectiva de quem os analisa e distribui – indicam a  pertinência de se  discutir mais detidamente esses processos, com envolvimento das próprias escolas, das Secretarias de Educação e dos órgãos vinculados ao MEC. 
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