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RESUMO 

 

 

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) é uma iniciativa nacional de 

promoção e incentivo a leitura em todo o Brasil, ligado à Fundação Biblioteca Nacional 

(FBN), do Ministério da Cultura (MinC). Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o processo de 

implementação do PROLER no estado do Rio Grande do Norte, a partir das ações do seu 

Comitê local. O referencial fundamenta-se nas questões relativas à contextualização das 

políticas no campo do incentivo ao livro e à leitura, aos processos de implementação e 

avaliação de políticas públicas. A pesquisa entende-se como qualitativa de caráter descritivo-

exploratório, compreendendo um estudo de caso único. Faz uso da entrevista semiestruturada 

como instrumento de coleta de dados, a qual contou com a presença de 8 membros do Comitê 

Potiguar como respondentes. Para a análise e discussão dos dados, obtidos de pesquisas e 

documentos sobre o PROLER, foram utilizadas as técnicas de análise bibliográfica e 

documental; quanto ao conteúdo das entrevistas, a técnica utilizada foi a da análise da 

conversação. Quanto aos resultados, observou-se a existência de quatro entraves à 

implementação do programa no estado que merecem destaque: a) a descontinuidade político-

administrativa; b) os recursos restritos e as poucas parcerias; c) a gestão das bibliotecas 

escolares e ausência do cargo de bibliotecário no estado e; d) a ausência de um processo e/ou 

ferramenta de avaliação dos resultados e/ou dos impactos causados pelas ações desenvolvidas 

pelo Comitê Potiguar. Percebeu-se que esses quatro limitantes acabam tornando a 

implementação do PROLER no Rio Grande do Norte um processo que, apesar de cumprir 

com as determinações nacionais de formar professores e de acompanhar as bibliotecas 

escolares e suas necessidades, falho ao não desenvolver avaliações que possam aferir os 

impactos do programa, tornando o processo de retroalimentação da política ineficaz. Outra 

observação desta pesquisa se vê no fato de o Comitê não conseguir recursos suficientes ao 

suprimento de suas ações, bem como não ser capaz de articular novas parcerias, contribuindo, 

assim, de forma negativa ao alcance do programa e, por consequência, para a efetividade de 

suas ações. Tem-se ainda que ressaltar o fato de o Comitê nada fazer em relação à má 

administração das bibliotecas que estão aos seus cuidados, ou seja, não fazem uso do poder de 

coerção que lhe é garantido pela Política Nacional de Leitura e pelas leis federais que tratam 

da biblioteca escolar, sendo, portanto, ineficazes no que se refere ao cumprimento das 

diretrizes do programa.  

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação de políticas. PROLER. Incentivo à leitura. 

Bibliotecas escolares. 

  



ABSTRACT 

 

 

The National Reading Incentive Program (PROLER) is a national initiative to promote and 

encourage reading throughout the country, linked to the National Library Foundation (FBN) 

of the Ministry of Culture (MinC). This research aims to assess the PROLER’s 

implementation process in the state of Rio Grande do Norte, from the actions of their local 

committee. The framework is based on contextualize the policies that seek to encourage the 

book and reading, as well as the processes of implementation and evaluation of public 

policies. The research is understood as a qualitative descriptive-exploratory study, comprising 

a single case study. Makes use of semi-structured interview as a tool for data collection, 

which was attended by 8 members of Potiguar Committee as respondents. The techniques of 

bibliographical and documentary analysis were used for the analysis and discussion of data 

obtained from surveys and documents on PROLER; as to the content of the interviews, the 

technique used was the analysis of conversations. As for the results, the existence of four 

barriers to program implementation in the state that are worth mentioning is observed: a) the 

political-administrative discontinuity; b) the limited resources and few partnerships; c) the 

management of school libraries and absence from the post of librarian in the state and; d) the 

absence of a process or assessment tool able to evaluate the results or the impacts of actions 

taken by the Potiguar Committee. It was noticed that these limiting four come PROLER 

making the implementation of the Rio Grande do Norte a process that, although complying 

with the national regulations of teacher training and follow school libraries and their needs, 

not flawed to develop assessments that can measure program impacts, making the feedback 

process of ineffective policy. Another observation of this study is seen in the fact that the 

Committee did not get enough to supply their shares resources, as well as not being able to 

articulate new partnerships, thus contributing negatively to the scope of the program form 

and, consequently, for the effectiveness of their actions. Has even mentioning the fact that the 

Committee do nothing regarding the mismanagement of the libraries that are in their care, ie, 

do not use the power of coercion as guaranteed by the National Policy on Reading and federal 

laws that treat the school library, and is therefore ineffective in relation to compliance with 

the program guidelines. 

 

 

Keywords: Public Policy. Evaluation of policies. PROLER. Encouraging reading. School 

libraries. 
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“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É 

preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, quem 

trabalha para produzir a uva e quem 

lucra com esse trabalho”. - Paulo Freire. 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas avaliações do desenvolvimento da educação de um país, realizadas por 

agências nacionais e internacionais, o Brasil vem apresentando significativa evolução em seus 

resultados em relação à leitura. Entretanto, quando comparado ao desempenho de outros 

países, inclusive vizinhos sul-americanos, sua atuação apresenta necessidade de avanços. 

De acordo com o Instituto Pró-Livro (2008, p. 15), ações de promoção da leitura que a 

liguem verdadeiramente à vida e tornem os materiais de leitura mais próximos dos alunos se 

tornam cada vez mais necessárias, o que acaba por corroborar com o que dizem diversos 

pesquisadores e autores de educação: a formação de leitores ao invés de simples 

decodificadores de texto está intrinsecamente ligada à valorização do papel da família, do 

ambiente escolar e da sociedade de modo geral, a fim de que a promoção da leitura passe a ser 

vista como prática cultural. 

Saber ler e escrever já não representa o bastante. Faz-se necessário o bom uso dessas 

habilidades, de modo a responder às exigências sociais da leitura, na interação com a 

realidade e com a vivência de situações concretas. São esses os motivos que justificam a 

proliferação de políticas e programas sociais de leitura (SOARES, 2002).  

Neste sentido, pode-se constatar o esforço em vários atos governamentais, procedentes 

do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Cultura (MinC), a partir dos anos 1990, 

com o objetivo de elaborar e implantar programas nacionais cujo foco é a leitura. Contudo, é 

visto que tais ações priorizam a distribuição de livros, especialmente os didáticos, e demais 

materiais de leitura em escolas e bibliotecas públicas. Além disso, constam ações pontuais 

quanto à formação de professores, embora se apresentem de forma desarticulada. 
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Nessa perspectiva, Soares (2002, p.43) assinala: 

 

Essas políticas ministeriais de leitura são marcadas pelas rupturas e 

descontinuidades, principalmente devido às mudanças constantes de 

gestão que, por sua vez, caracterizam as estruturas político-

administrativas do País. Contudo, continuamos a constatar a ausência 

de uma “verdadeira” política de leitura. [...] Sabemos que desenvolver 

ações num determinado campo constitui uma política para este campo. 

Assim, quando as ações são desarticuladas, como é o caso das 

políticas de leitura, também são uma política. Isto quer dizer que tal 

forma de conduzir uma política, de maneira desarticulada, isolada, 

caracteriza também um ato político: o de não formação de leitores. 

 

Desta forma, grande parte das ações específicas para a leitura está centrada no objeto 

livro ao invés do sujeito leitor. Lajolo e Zilberman (2009) dizem que cada uma dessas 

iniciativas são importantes à formação de uma sociedade leitora. Contudo, é fundamental 

destacar que as políticas de incentivo à leitura se desvinculem da imagem de organizadoras de 

feiras ou da criação de bibliotecas e salas de leitura. O mais urgente, segundo as autoras, é 

investir em material humano, com a formação de mediadores de leitura, professores e 

bibliotecários capazes de semear o prazer da leitura por todo o país.  

O campo de disputa das políticas públicas de educação se constrói, deste modo, por 

meio de limites estruturais e conjunturais que expressam a relação entre a sociedade e a 

educação (DOURADO, 2010). Após a criação de programas federais como o Programa 

Nacional de Incentivo a Leitura (PROLER) em 1992, objeto dessa pesquisa, e do PNLL em 

2006, o fomento à leitura vem se consolidando como uma nova área de atuação de políticas 

públicas no Brasil. 

Vinculado desde 1992, ano de sua criação, à estrutura da Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN), o PROLER tem uma trajetória particular no campo das ações 

governamentais ligadas à cultura. Sua longevidade se deve à cooperação estabelecida entre a 

instituição pública que o mantém ativo – a Biblioteca Nacional – e setores da sociedade 

organizada que, na forma dos Comitês conveniados ao Programa, desenvolvem iniciativas 

autônomas em favor da leitura (PROLER, 2009). 

A preocupação com a provisão de serviços não é temática nova nas discussões sobre 

políticas públicas desde a década de 1980, os estados vêm ampliando suas responsabilidades 

no que se refere a estas ações, o que, por consequência, insere no campo da administração 
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pública a necessidade de estudar as diferentes variáveis que implicam na implementação das 

políticas que se propõem fomentar o acesso ao livro e à leitura no país. 

Considerando que uma política pública é um conjunto articulado de ações e decisões, 

ela pode se desdobrar em unidades menores, como programas e projetos (DRAIBE, 2001). 

Avaliar a implementação do PROLER implica em compreender a tensão existente entre a 

dinâmica política e organizativa mais ampla, a própria política e os vetos, a proposição e 

consolidação de algumas de suas ações, bem como a indicação de alguns desafios 

competentes às reformas no programa com vistas à otimização e melhoria dos processos, 

planejamento e gestão, envolvendo as diferentes variáveis para a democratização do acesso e 

uso do livro e da leitura. 

O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF) – ver Tabela 1 – divulgado 

no início de 2012 pelo Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa revela que apenas 26% 

dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos têm domínio pleno da leitura e da escrita – o que 

significa que conseguem ler textos extensos, localizar e relacionar informações, fazer 

comparações entre dados e identificar fontes. Já nos 74% restantes, as habilidades de leitura e 

escrita apresentam-se rudimentares ou básicas, restringindo-se à compreensão de títulos, 

frases e/ou textos curtos, ou seja, esta população é considerada analfabeta funcional, pois 

mesmo sabendo ler e escrever, não tem habilidades de leitura, de escrita e de cálculo 

necessárias para viabilizar seu desenvolvimento pessoal e profissional (AÇÃO EDUCATIVA; 

INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2011). 

 

Tabela 1 – Evolução do indicador de alfabetismo da população de 15 a 64 anos. 

 

FONTE: INAF Brasil 2001 a 2011. 

 

Saber ler e escrever representa a pedra basilar à formação do individuo, permitindo-lhe 

o crescimento profissional e intelectual, bem como o acesso a diversas fontes de informação e 
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ao conhecimento de sua cidadania e do seu papel na política. Além de tudo isso, a leitura traz 

consigo a possibilidade da formação da identidade pessoal, ao possibilitar o encontro com o 

imaginário e as diferentes formas de ver e entender o mundo e a realidade das outras pessoas. 

A leitura proporciona ainda a formação de um caráter crítico, o desenvolvimento das 

habilidades comunicativas, bem como o interesse pelas diversas formas como a cultura se 

apresenta.  

A leitura é, segundo Geraldi (1991), um processo de interlocução entre leitor e autor, 

mediado pelo texto, processo que se dá pela palavra escrita. O leitor, neste processo, refaz o 

texto com sua leitura, dando a ele uma significação própria, embasada nas suas leituras 

anteriores e nas suas experiências de vida. Por isso, nas ações voltadas para a formação do 

leitor, é necessário prever, sempre, a mediação, isto porque somente a presença do livro por si 

só não promove a leitura (PERES, 2009). 

O Centro Regional para o Fomento da Leitura na América Latina e Caribe 

(CERLALC) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) sugerem que uma política 

pública de incentivo à leitura não deve adotar uma única concepção de leitura, mas considerar 

as práticas dos diversos atores: 

 

Como muitas outras práticas culturais, os atos de leitura e escrita são 

atravessados por motivações e representações sociais, não podem 

escapar o resultado econômico, tecnológico e institucional e em uma 

ampla gama de formas práticas e diversificada. Uma política pública 

de leitura e escrita visando a servir como um instrumento de inclusão 

social não pode adotar uma concepção unívoca e exclusiva dessas 

práticas. Pelo contrário, deve ser aberto a reconhecer que existe uma 

forma privilegiada de leitura e escrita comum a todos, uma vez que o 

universo de atores sociais diferentes implementa diferentes maneiras 

de ler e escrever, leituras e escritas, com avaliações, propósitos e 

expectativas muito diferentes (CERLAC-OEI, 2004, p. 14, tradução 

minha) 

 

Ferreira e Dias (2002) afirmam que só a leitura vista como uma atividade social e 

reflexiva é capaz de propiciar uma relação criativa, crítica e libertadora com a escrita, 

mostrando-se como um desafio para qualquer processo de democratização e mudança social 

coletiva. 
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No entanto, essa mudança pode causar o que Perrotti (1990) chama de “confinamento 

cultural”, apontando para o fato de que crianças e adolescentes acabam por estabelecer uma 

relação institucionalizada com a cultura, vivenciando-a apenas no ambiente fechado das 

instituições de ensino. O autor responsabiliza o processo de urbanização e redução dos 

espaços públicos nas cidades por esse problema: 

 

[...] o confinamento da infância ocasionou-lhe sérios problemas 

sociopolítico- culturais. A cultura produzida pela infância livremente 

nos espaços públicos foi progressivamente sendo assimilada pelos 

espaços privados à medida que a urbanização e a vida burguesa 

avançavam [...]. [...] a criança perde não apenas o espaço físico, mas, 

sobretudo altera estruturalmente suas condições de produzir e de se 

relacionar com a cultura, com a sociedade, com a vida política 

(PERROTTI, 1990, p. 92) 

 

Nos últimos anos, o total de municípios brasileiros com bibliotecas públicas passou de 

76,3% para 97% entre 1999 e 2012, segundo aponta a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (Munic/2012), divulgada em julho de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Os dados mostram que o crescimento líquido de 21% é fruto de políticas 

governamentais, segundo o IBGE. Apesar do aumento do número de bibliotecas, a quantidade 

de livrarias nas cidades brasileiras caiu: entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, houve 

redução de 12% no número de livrarias em todo o país; eram 3.481 e agora são 3.073, 

segundo a Associação Nacional de Livrarias (ANL/2012). 

As ações de incentivo à leitura, bem como de democratização do acesso ao livro, são 

desenvolvidas pelo PROLER e implementadas por seus Comitês (sejam regionais ou locais). 

Esta prática envolve, mesmo que de forma subjacente, a alfabetização, as dimensões da 

leitura, o prazer pela mesma e o acesso à cultura escrita conforme proposto por Neves, Lima e 

Borges: 

 

A noção de práticas de promoção (ou de fomento) da leitura relaciona-

se com a criação, junto de uma dada população, de competências de 

compreensão do código escrito (alfabetização), com a elevação dos 

níveis de leitura em geral ou relativamente a um suporte em particular 

(designadamente o livro), em quantidade e/ou em qualidade, com a 

elevação dos níveis de compreensão do texto escrito e da sua 

utilização quotidiana ou ainda com o enraizamento dos hábitos e do 

gosto pela leitura (NEVES; LIMA; BORGES, 2007, p. 10). 



22 

 

 

Destacamos a importância de pensar a leitura e a escrita como temas de políticas 

públicas, o que implica em reconhecer que elas “não têm um valor neutro, mas que estão 

ligadas a processos sociais que as convertem em poderosas ferramentas para o 

aprofundamento da democracia e da participação social” (CERLALC; OEI, 2004, p. 12). 

A escola é, sim, o espaço mais importante de formação de leitores. No entanto, dada a 

qualidade da educação básica no Brasil, tida ainda como insuficiente, percebe-se a 

necessidade de políticas públicas dirigidas especificamente ao incentivo à leitura que facilitem 

o acesso democrático a ela, tanto nas escolas como em outros espaços, de modo a atingir 

maior número de pessoas (UNICEF, 2012). 

Lima Júnior (1978) observa que o objeto da avaliação de políticas públicas pode ser a 

organização agente, a executora constituída para tal ou enveredar pelo estudo das políticas em 

si. A participação dos Comitês PROLER em todo o território nacional se dirige à 

implementação do programa, bem como das atividades descritas nele, tais como: o estímulo à 

prática da leitura, o incentivo à formação de agentes/mediadores, a valorização e a utilização 

de bibliotecas (públicas ou escolares).  

Não é sem motivos que a avaliação de políticas públicas, segundo Dourado (2006), 

tem constituído grande desafio para a área educacional, seja por conta dos limites teóricos e 

metodológicos subjacentes ao seu grau de complexidade, seja pelo envolvimento de diferentes 

atores ou pelo seu desdobramento abrangente, que acabam por envolver temáticas que 

ultrapassam a discussão da área educacional. Desse modo, a avaliação de políticas públicas de 

cunho educacional pode acontecer a partir de diferentes perspectivas, entendimentos e 

ângulos, requerendo, portanto, análise contextualizada dos complexos contornos políticos que 

a concebem. 

Diante do exposto, esta pesquisa busca responder o seguinte problema: De que forma 

vem sendo implementado o Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER no estado 

do Rio Grande do Norte? 

Por consequência do problema, algumas questões foram formuladas: 

1 -  Quem são os participantes do Comitê PROLER/RN? 
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2 -  Como se dá a gestão do Programa Nacional de Incentivo a Leitura (PROLER) 

implementado pelo Comitê Potiguar no estado do Rio Grande do Norte? 

3 -  De que maneira o Comitê executa as diretrizes e ações determinadas pelo 

Programa Nacional no estado? 

4 -  Quais os fatores que limitam e/ou entravam o processo de implementação do 

Comitê PROLER em território Potiguar? 

No estudo da implementação de uma política pública, segundo Degroff e Cargo 

(2009), é necessário ponderar acerca da importância do uso de metodologias que permitam a 

compreensão do contexto do seu processo. Por conseguinte, o processo avaliativo de uma 

política acaba por considerar a discussão dos elementos que definem a implementação per se. 

 

 

1.1 Objetivos 

1.2.1  Objetivo geral 

Avaliar o processo de implementação do Programa de Nacional de Incentivo à Leitura 

- PROLER no estado do Rio Grande do Norte a partir das ações de seu Comitê local. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

a. Identificar o perfil dos participantes do Comitê PROLER/RN. 

b. Analisar a gestão do Comitê Potiguar no que se refere ao processo de 

implementação do Programa no estado; 

c. Descrever as principais atividades realizadas pelo Comitê PROLER/RN para 

cumprimento das diretrizes e ações do Programa; 

d. Determinar os fatores limitantes da implementação do PROLER no Rio 

Grande do Norte; 
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1.2 Justificativa 

Esta pesquisa tem como premissa a compreensão e avaliação do processo de 

implementação do programa de incentivo à leitura criado pelo Governo Federal, o PROLER, 

no estado do Rio Grande do Norte, a partir das ações do Comitê Potiguar. Pretende-se com 

isso contribuir para o enriquecimento de informações acerca do alcance dos objetivos 

institucionais do programa, dos fatores que contribuem ou chegam a dificultar a 

implementação das políticas públicas cujas discussões informam sobre a relação entre o 

Estado, a cultura e a leitura. 

O estudo insere-se em uma abordagem avaliativa da política de incentivo à leitura, 

contribuindo com a investigação e produção de conhecimento neste campo. Destaca-se por 

sua relevância ao verificar a relação existente entre as concepções acerca da leitura e da 

formação de leitores, além de suas ações na área, podendo ajudar a esclarecer o lugar e o 

caráter das políticas públicas dessa natureza no momento. 

Uma das áreas da Administração Pública que pode ser útil na compreensão dos fatores 

que regem a implementação do PROLER é a Avaliação de Políticas. Identificar se uma 

determinada política pública está sendo implementada de acordo com seus objetivos 

institucionais faz parte do processo de avaliação de programas, como é o caso do PROLER. É 

importante, entretanto, apresentar o posicionamento de Aguilar e Ander- Egg (1994), que 

observam a inexistência de uma técnica avaliativa para os programas governamentais; o que 

se tem visto é a utilização de métodos e técnicas de pesquisa social. Contudo, é necessário 

apontar para a importância da inserção nas avaliações das perspectivas dos diversos atores 

ligados ao programa (neste caso, os membros do Comitê), pois suas percepções podem ter 

grande relevância na execução e aceitação do programa, de modo que essas visões assumem 

grande valor metodológico. 

Esta pesquisa se justifica, ainda, pela ausência de trabalhos que tenham como foco 

discussões sobre pesquisas de avaliação de implementação do PROLER no território nacional. 

O único trabalho encontrado na área da Administração Pública, quando feita triagem no Portal 

Capes e no Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD), é a dissertação da Oliveira (2011), 

da Fundação Getúlio Vargas, que se preocupa em determinar os fatores que levaram o 

município alvo de sua pesquisa a incluir as políticas de leitura, no caso o Plano Nacional do 
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Livro e da Leitura – PNLL, em sua agenda governamental, diferindo do foco do presente 

estudo, no qual se trata de uma fase da política posterior. 

Em países como o Brasil, onde o cenário educacional apresenta-se marcado por 

grandes mobilizações em diferentes níveis, como resultado das mudanças de paradigmas e das 

novas necessidades que surgem na sociedade, as ações de órgãos federais, com o MEC e o 

MinC – por meio de suas secretarias, que se propõem apresentar vários encaminhamentos e 

programas determinados ao atendimento dos problemas e carências educacionais, aqui incluso 

o acesso aos livros e a leitura – possuem grande relevância para o estudo e pesquisa. 

Uma das propostas elaboradas pelos ministérios veio a ser o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura, o PROLER, que surgiu com o propósito de promover o fomento à leitura, 

a democratização do acesso ao livro, bem como, de modo geral, a melhoria da qualidade do 

ensino brasileiro. Essas instituições, capazes de despertar o gosto pela leitura, assumem 

importante papel na formação de leitores, pois se colocam como agentes de promoção da 

leitura, além de assumirem o papel de incentivadores da formação de mediadores. 

O presente estudo ainda encontra importância por se fazer valer do fato de a maioria 

dos trabalhos que tratam do PROLER permearem as áreas da Educação, Biblioteconomia ou 

Sociologia, tratando em sua maioria de aspectos históricos, da criação e manutenção de 

bibliotecas e locais de leitura, além da formação de professores-mediadores, na perspectiva de 

apresentar os avanços numéricos dos investimentos, números de beneficiários, bem como 

desenvolvimento e rendimento escolar dos alunos. Entretanto, nenhum desses trabalhos 

apresenta perspectiva avaliativa da implementação do programa. 

Souza (2003) discute a necessidade de os trabalhos sobre políticas públicas evoluírem 

de forma a conseguir deixar de acumular conhecimentos dentro do contexto da 

horizontalidade, o que significa que devem passar a propor a quebra de paradigmas. O que 

deveria estar presente nas pesquisas seria o estudo de novos tipos de análises de políticas, que 

viessem ao atendimento das necessidades da pesquisa científica e que dessem suporte aos 

processos que permitem a implementação e o monitoramento das ações governamentais. É 

importante que a administração pública passe a estimular a produção de estudos tratando de 

informações que possam discutir as melhores formas de gerir as estruturas de suas políticas, 

em especial aqueles que procuram compreender as ações e programas governamentais. 
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Quanto ao acesso e obtenção das informações necessárias ao cumprimento e 

desenvolvimento da pesquisa, esta se justifica pela relativa facilidade com a qual são 

encontrados os dados e resultados das avaliações nacionais e internacionais tratando do 

desenvolvimento escolar, da alfabetização, das bibliotecas escolares e especificamente da 

leitura, de vez que são públicos e concernentes a todos. Além disso, o acesso às informações 

específicas à gestão do Comitê foi concedido pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

do Rio Grande do Norte – SEEC/RN, por parte da Coordenadoria de Desenvolvimento 

Escolar (CODESE), livre de restrições ou impedimentos. 

A escolha do tema e a direção tomada durante todo o desenvolvimento da pesquisa é 

ainda, justificável no interesse pessoal. A leitura é condição intrínseca ao conhecimento, ao 

desenvolvimento do senso crítico e da imaginação, condição sem a qual dificilmente 

passaríamos pela vida e pelas questões públicas, onde os direitos e deveres concernentes à 

sociedade ficariam, de certo modo, borrados e indistintos, sendo, portanto, indispensável à 

elevação do caráter de simples pessoa a cidadão, com é evidenciado nas palavras da 

professora Marly Amarilha, em mesa redonda no momento da instituição do Módulo Zero do 

PROLER no Rio Grande do Norte: “[...] todo cidadão é leitor e escritor dos seus direitos, dos 

seus deveres, das ações que determinam sua transação social” (AMARILHA, 1997, p. 20). 
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1.3  Proposta de estrutura da dissertação 

A presente Dissertação está estruturada em seis capítulos. No Capítulo 1, encontra-se 

a Introdução, que descreve o problema de pesquisa que norteará o trabalho, apresentação geral 

do programa governamental estudado e sua relevância para o acesso ao livro e à leitura, 

seguido da justificativa, definição dos objetivos geral e específicos. O Capítulo 2 trata da 

Revisão Teórica, em que são discutidos elementos que perpassam a definição e importância 

das políticas públicas de leitura, conceitos gerais e tipologias de avaliação de políticas 

públicas, e as teorias que discutem a implementação e gestão de programas governamentais. 

No Capítulo 3, estão descritos os elementos necessários à compreensão do Programa 

Nacional de Incentivo a Leitura (PROLER), sua base legal, características, instrumentos 

operacionais e campo de ação, além de outras informações referentes ao programa. Já no 

Capítulo 4, está disposto o delineamento metodológico cuja descrição apresenta a 

classificação da pesquisa, instrumentos de coleta, sujeitos de pesquisa, estratégias de 

tratamento e análise de dados. 

No Capítulo 5, são apresentadas as análises e discussões dos resultados. Neste 

sentido, foram trazidas as informações sobre o Programa Nacional de Incentivo à Leitura 

(PROLER) no que se refere à sua gestão e implementação, recursos investidos, atores 

envolvidos (o papel Comitê local) e a própria hierarquização deste programa. Finalmente, no 

Capítulo 6 estão dispostas as considerações finais referentes à pesquisa, recomendações e 

sugestões para estudos futuros, assim como os fatores limítrofes desta investigação. 
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"Os analfabetos do próximo século não 

são aqueles que não sabem ler ou 

escrever, mas aqueles que se recusam a 

aprender, reaprender e voltar a 

aprender". - Alvin Toffler. 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nas interseções seguintes, são apresentas: as concepções de leitura; as principais 

definições e conceitos, bem como as teses mais defendidas acerca das políticas sociais que 

incentivam o acesso e a distribuição de livros e o desenvolvimento da leitura e das bibliotecas 

escolares. Além dessa temática, é desenvolvida uma síntese dos principais estudos acerca de 

políticas públicas, dos seus processos de implementação e avaliação de seus projetos e 

programas. 

 

2.1  A leitura no Brasil: da definição à ação governamental 

Desde o início da humanidade, existe o desejo e a necessidade de comunicação e 

transmissão de conhecimentos e descobertas para as futuras gerações. Este anseio de 

compreender o mundo e com ele aprender aconteceu de formas diversas. Seja por meio de 

inscrições nas paredes das cavernas, figuras em pedras ou da escrita como a conhecemos hoje, 

a humanidade sempre teve necessidade de registrar sua história, seus sentimentos, ideias e 

experiências. E dessa necessidade surge, concomitantemente, a leitura dos registros. 

Quevedo (2002) apresenta a origem do verbo ler, segundo o autor, esta se encontra no 

verbete latino “legere”, que significa ler e colher e traz em si outros verbos, como ver, 

verificar, observar, analisar e concluir. Sendo assim, o autor considera a leitura muito mais do 

que a decodificação de símbolos, aproximando-a mais do “captar” o mundo à nossa volta. 

Sendo assim, a leitura constitui uma função essencial, pois a fazemos desde que nascemos, 

quando passamos a ler o mundo por meio de nossos sentidos. 
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Para Souza (1992, p. 01), ler é a capacidade do indivíduo de perceber e atribuir 

significados aos símbolos da nossa escrita, isto é, decodificá-los entendê-los a partir de seu 

contexto. Assim: 

 

Leitura é basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através 

de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com 

as circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sobre as influências 

de um determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma 

compreensão particular da realidade. 

 

Ler é uma atividade que envolve uma troca sentimental, não apenas entre o escritor e o 

leitor, mas também com a sociedade da qual fazem parte, já que os sentimentos seriam o 

“resultado de compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no tempo e no espaço” 

(COSSON, 2006, p. 27). 

Cosson (2006) alega ainda que ler é um fenômeno cognitivo e social, destacando três 

diferentes grupos de teorias sobre a leitura, descritos por Vilson J. Leffa em “Perspectivas no 

estudo da leitura: texto, leitor e interação social”, publicado em 1999. No primeiro grupo de 

teorias, chamado de ascendentes, a leitura é um processo de extração do sentido do texto, que 

se dá em dois níveis: o primeiro das letras e palavras (decodificação); o segundo, o dos 

sentidos (compreensão). Nesta teoria, a leitura somente acontece quando o indivíduo domina 

o código e é capaz de passar de um nível a outro. 

No segundo grupo, chamado abordagens descendentes, o leitor é o centro da leitura, 

uma vez que constrói e testa as hipóteses acerca do texto. Para os teóricos desta abordagem, 

mais importante do que ter o conhecimento do código escrito é ter domínio das convenções da 

escrita. Já no terceiro grupo, a teoria é conhecida como conciliatória por defender que o leitor 

é tão importante quanto o texto e a leitura nada mais é do que resultado de uma interação 

entre leitor e texto. Portanto: 

 

[...] aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor 

vai além de possuir um hábito ou atividade regular. Aprender a ler e 

ser leitor são práticas sociais que medeiam e transformam as relações 

humanas (COSSON 2006, p. 40) 
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Rigoleto (2006), tendo como suporte teórico os estudos de Bakhtin, entende que ler é 

construir sentidos, interagir com o texto, isto é, trata-se de um processo de troca no qual texto 

e leitor são transformados. “Ler significa colher conhecimentos e o conhecimento é sempre 

um ato criador, pois me obriga a redimensionar o que já está estabelecido, introduzindo meu 

mundo em novas séries de relações e em um novo modo de perceber o que me cerca” 

(VARGAS, 1997, p. 6). Desta forma, a leitura pode transformar o que parece ser uma simples 

informação recebida em conhecimento construído. 

Sendo assim, a leitura é uma ação intelectual que pode ser tanto individual quanto 

coletiva, capaz de proporcionar transformações conceituais e comportamentais nos leitores, 

levando o indivíduo a ampliar seus conhecimentos acadêmicos, sociais e culturais. Para Silva 

(1986, p. 15): 

 

[...] a leitura mais produtiva é aquela capaz de gerar a reorganização 

das experiências do leitor ao nível individual e, ao nível coletivo, 

aquela capaz de gerar o máximo de conflito entre as interpretações. 

 

A leitura, portanto, é um processo complexo que não se adéqua a conceituações 

restritivas. Considerá-la simplesmente pela ótica da decodificação de sinais, mesmo que 

providos de sentido, não é suficiente. O leitor deve possuir a capacidade de entender, 

interpretar e relacionar os escritos. O ato da leitura é capaz proporcionar ao leitor reflexões, 

desconstruir e reconstruir concepções, posturas, transformar o sujeito, permitindo que este 

seja capaz de transformar sua realidade e o seu meio. Segundo Souza (1992, p. 02): 

 

[...] Há que se encarar o leitor como atribuidor de significados; e nessa 

atribuição, leva-se em conta a interferência da bagagem cultural do 

receptor sobre o processo de decodificação e interpretação da 

mensagem. 

 

Segundo Cagliari (1989), aqueles que se baseiam em uma visão tradicional da leitura e 

da escrita continuam vendo o aprendizado dessas práticas como o acesso às primeiras letras. 

Essa seria uma concepção de leitura e de escrita como decifração de signos linguísticos 

transparentes, e de ensino e aprendizagem como um processo cumulativo. 



31 

 

Ferreiro e Teberosky (1999) denunciam que esta visão da leitura e da escrita como 

técnica ou processo cumulativo – ou seja, do traçar das letras, para depois um longo processo 

de treinamento, onde o aprendiz possa experienciar a escrita e a oralização do texto, e só aí ser 

introduzido na leitura compreensiva e expressiva – deixa à margem o processo de formação 

do leitor e da construção da escrita. 

Uma visão mais contemporânea aponta para a construção dos sentidos, seja pela fala, 

pela escrita ou pela leitura, e está diretamente relacionada às atividades discursivas e às 

práticas sociais, às quais os sujeitos têm acesso ao longo de seu processo histórico de 

socialização. As referidas atividades podem ser compreendidas e construídas como ações de 

enunciado que representam o assunto que é objeto da interlocução e orientam a interação para 

as práticas discursivas (MATENCIO, 1994). 

A leitura e a escrita são, desta forma, atividades dialógicas que ocorrem no meio social 

por meio do processo histórico da humanização. Antes de aprender a decodificar esses 

símbolos e organizá-los para que tenham sentido, todos nós exercitamos a leitura desde que 

nascemos. Não uma leitura mecânica, normalmente aprendida na escola, na qual se adquire o 

domínio dos chamados signos linguísticos, mas uma leitura no seu sentido mais visceral, feita 

não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos, feita por meio da observação dos 

silêncios, dos lugares, das pessoas, dos símbolos. 

Porém, saber “ler” o mundo não é suficiente para viver na sociedade. Ao longo dos 

séculos, várias definições de leitura foram dadas na tentativa de melhor explicar esse processo 

tão complicado. Porém, como afirma Fernandes (2007, p. 10), “A leitura concebida e 

praticada como instrumento de transformação pessoal e social é um acontecimento recente”. 

Rossi (2004) defende que, com a presente crise da leitura, é importante que se aborde 

a escolarização da literatura e a maneira como a leitura, livros e leitores vêm sendo vistos e 

tratados na escola. Perrotti (1990) afirma que é necessário garantir uma boa formação ao 

leitor, além do acesso à diversidade de materiais de leitura. 

Neste mesmo sentido, surge a necessidade de comentar a participação e a atuação da 

biblioteca escolar no que tange à formação do leitor. A biblioteca constitui-se em lugar 

propício à promoção de atividades relacionadas à leitura, vistas como essenciais durante a 

aprendizagem. No entanto, ela, como parte da instituição escola e espaço fundamental no 
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processo de aprendizagem, tem sido pouco valorizada e muitas vezes esquecida pelas políticas 

públicas. 

Falar de biblioteca escolar é falar de pesquisa, busca de informação, ampliação de 

conhecimentos e, consequentemente, leitura. Segundo Solé (1998, p. 22), a leitura é “um 

processo constante de elaboração e verificação de previsões que levam à construção de uma 

interpretação”. Sendo assim, como dito anteriormente, ler é mais do que ter a capacidade de 

decodificação dos símbolos: é preciso entendê-los, interpretá-los e relacioná-los ao 

conhecimento prévio, a “biblioteca particular” de cada um, de forma que se torne possível, a 

partir disso, produzir um conhecimento novo e individual. E é justamente nesse processo de 

leitura, descoberta de informações e transformação da informação em conhecimento, que a 

biblioteca surge como espaço rico em recursos e possibilidades. 

Autores como Milanesi (2002), Silva (2003) e Quevedo (2002) apontam que, em 

geral, as bibliotecas escolares no Brasil estão pouco preparadas para desenvolver seu papel 

educacional e cultural. Ainda hoje essa realidade se confirma, acervos pobres e limitados, 

falta de pessoal capacitado e espaço pouco apropriado à pesquisa são alguns dos fatores que 

contribuem para a crescente desvalorização da biblioteca. Além disso, a má utilização deste 

espaço pode afastar seus usuários. De acordo com os autores citados acima, não é raro 

encontrar casos em que as bibliotecas são utilizadas apenas como lugar para cópia de livros, 

dicionários e/ou enciclopédias e não como espaço propício para a leitura, interpretação e 

reflexão, atividades importantes no processo de transformação da informação adquirida em 

conhecimento produzido. 

Desta forma, a biblioteca serve ainda como agente revolucionário, levando seus 

usuários a interferir de forma significativa em uma possível estrutura escolar caracterizada 

pela reprodução de ideologias. 

Para Milanesi (1989), isto acontece porque as bibliotecas trabalham com o conjunto de 

informações que são, normalmente, conflitantes, tendo em vista a diversidade de documentos, 

autores e pensamentos. Sendo assim, seria praticamente impossível ter uma biblioteca com 

um discurso direcionado, capaz de servir de instrumento de reprodução, ainda que esta faça 

parte de uma instituição escolar com tais características. 

Perceber a leitura e todas as suas nuances e necessidades como uma política de Estado 

é o mesmo que buscar garantir o direito à educação previsto na Declaração Universal dos 
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Direitos do Homem, de 1948, e na Constituição Federal brasileira, de 1988, em que a 

educação é vista como “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), mediante a garantia de 

“ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria” (art. 208, I, redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

Mais especificamente, o art. 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB (Lei nº 9.394/96) afirma que cabe ao Estado contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais e profissionais (BRASIL, 1996). 

Para atender a necessidade social, as políticas de leitura dirigidas aos jovens e crianças 

datam do Governo Vargas, quando o Ministério da Educação foi criado, desdobrando-se na 

formação de diversos órgãos, entre eles o Instituto Nacional do Cinema Educativo (1937), o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1938) e o Serviço Nacional de Radiodifusão 

Educativa (1939). 

Constitui-se em 1936 a Comissão de Literatura Infantil, e, em dezembro de 1937, foi 

criado o Instituto Nacional do Livro (INL). Em 1945, criou-se a Cooperativa Distribuidora de 

Material Escolar do Distrito Federal, e, em relação ao livro não didático, foi instituída uma 

Comissão Permanente de Incentivo e Assistência à Biblioteca. 

A partir dos anos 1960, começa no Brasil um processo de mobilização no sentido de 

promover entre crianças e jovens o que se convencionou chamar de “hábito de leitura”. Em 

relação a essa expressão, Silva (1991, p. 43) afirma que ela se tornou um modismo que tem 

dado à leitura uma conotação ingênua, uma dimensão apologética, deixando de ser 

considerada uma ação cultural, um ato de posicionamento político diante do texto lido 

(BRITTO, 2003). A concepção ingênua de leitura não permite que as pessoas ampliem as 

capacidades de ler e interagir de maneira autônoma diante do texto. 

Ainda na década de 1960, multiplicaram-se na sociedade civil as instituições e 

programas dirigidos à promoção da leitura e da literatura, como a Fundação do Livro Escolar 

(1966), a Fundação do Livro Infantil e Juvenil (1968), o Centro de Estudos da Literatura 

Infantil e Juvenil (1973) e as várias Associações de Professores de Língua e Literatura. No 

Quadro 1 é possível observar os principais órgãos do governo federal que se propõem 

incentivar a leitura no país. Foi a partir da década de 1970 que surgiu o modismo da 

“formação do cidadão” a que se refere Britto (2003, p.116): 
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Idealmente, esta expressão identifica um conjunto de ações político-

educativas encetadas por determinada comunidade, de um país ou 

nação, para que seus membros reconheçam e exerçam direitos e 

cumpram obrigações para com a própria comunidade e com o 

Estado. Trata-se, em outras palavras, de um conjunto de ações 

político-sociais que visam estabelecer e incutir na gente valores e 

comportamentos desejados desde uma concepção de organização 

social e de individualidade. 

 

Quadro 1 – Órgãos criados pelo governo federal para o incentivo à leitura. 

ÓRGÃO PERÍODO 
VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 
OBJETIVO(S) 

Instituto 

Nacional do 

Livro 

1937 a 1990 

- Ministério da Educação e 

Saúde de 1937 a 1953; 

- MEC de 1953 a1981; 

- Fundação Pró-Memória 

(MinC) de 1981 a 1988; 

- e, Fundação Pró-Leitura 

(MinC) de 1988 a 1990. 

- Editar, publicar e distribuir livros; 

- Implantar bibliotecas; 

- Formar recursos humanos 

qualificados para atuar nas 

bibliotecas; 

- Coordenar o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 

Serviço Nacional 

de Bibliotecas 
1961 a 1969 

MEC e foi incorporado pelo 

INL. 

Coordenar e promover a integração 

das bibliotecas públicas. 

Fundação Pró-

Leitura 
1988 a 1990 MinC. 

Coordenar as atividades do INL e da 

Biblioteca Nacional. 

Fundação 

Biblioteca 

Nacional 

1990 até o 

momento 

- Ministério da Educação e 

Saúde; 

- MEC; 

- Fundação Pró-Leitura (MinC); 

- Secretaria da Cultura da 

Presidência da República; 

- e, atualmente, MinC. 

- Coordenar o depósito legal do 

patrimônio bibliográfico e 

documental do Brasil; 

- Promover o acesso a toda a memória 

cultural que integra seu acervo; 

- Coordenar o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura (PROLER); 

- Coordenar o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 

FONTE: Adaptado de Oliveira (2011, p. 29-30); Copes (2007). 

 

Para a maioria dos brasileiros, principalmente as crianças, o acesso ao livro é 

dificultado por uma conjunção de fatores sociais, econômicos e políticos. É neste contexto 

que a biblioteca escolar surge como importante instrumento de apoio durante o processo de 

ensino, pois além de espaço propício para a leitura, a biblioteca pode ser usada para realização 

de atividades educacionais, entre elas a pesquisa escolar. No entanto, raras são as bibliotecas 

escolares que dispõem de acervo adequado ou de profissionais aptos a orientar o público 

infantil visando a um contato agradável e propício com os livros (DIAS, 2009). 

Ferreiro (2002) afirma que a partir da universalização da leitura, surge o tão famoso 

fracasso escolar na aprendizagem, ou seja, um fracasso no qual o total responsável tem sido 

considerado, equivocadamente, o aluno. Ainda segundo a autora (Idem, p. 56), uma pessoa 

alfabetizada para continuar no circuito escolar não garante estar alfabetizada para a vida 
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cidadã, isto é, a alfabetização que usamos na vida cidadã e a alfabetização escolar, aprendida 

nos bancos escolares, são totalmente distintas. 

Segundo a pesquisadora, a maioria das escolas oferece cada vez menos incentivos à 

leitura, contando com professores mal capacitados, descontentes com os salários, salas de aula 

sem atrativos para os alunos, entre outros fatores. 

A autora lembra que atualmente propagam-se as ideias de que precisamos exercer a 

democracia, sendo esse exercício incompatível com o analfabetismo dos cidadãos. Assim, 

para atingirmos a democracia, precisamos aumentar urgentemente o número de leitores plenos 

e não apenas o de leitores funcionais. 

Pesquisas recentes mostram que a causa maior do fracasso escolar está relacionada ao 

não domínio da leitura por parte dos alunos, de vez que ler se tornou uma ferramenta 

indispensável, que pode levar ao enriquecimento pessoal. 

Se o que se pretende com a implantação de políticas públicas para o livro e para a 

leitura é a reversão desses índices alarmantes de fracasso escolar, há necessidade de se pensar 

em uma política de Estado que favoreça maiores investimentos financeiros e humanos. A 

grande contribuição é desenvolver ações que possam subsidiar a mudança do quadro 

educacional brasileiro, essenciais para a diminuição das desigualdades e para a garantia de um 

desenvolvimento compatível com um cenário mundial cada vez mais globalizado e 

competitivo. 

As correntes voltadas ao estudo da leitura reforçam a necessidade de se pensar a 

formação do leitor, o espaço da leitura, bem como as políticas públicas para a área. Essas 

reflexões, segundo Perrotti (1990, p. 13)  

 

Surgem com um retardamento considerável, se tomarmos como 

pontos de referencia países desenvolvidos do hemisfério norte, ainda 

assim parece que alguns setores de nossa sociedade estão descobrindo 

a leitura enquanto comportamento a ser difundido e praticado 

cotidianamente por toda a população brasileira. 

 

Por razões históricas, o Brasil não constitui uma sociedade leitora e, por isso, é 

considerado um país de não leitores. A remoção da barreira do analfabetismo, o incentivo à 



36 

 

leitura e a provisão de suprimento adequado de livros são objetivos interligados e que 

coincidem, em muito, com o que várias instituições, em vários lugares, pretendem fazer frente 

ao que se chamou de “crise de leitura”. Na visão de Perrotti (1991, p. 13), o problema está 

“em assimilar novos públicos ao circuito do impresso”. Nesse aspecto, assimilar um novo 

público à leitura é, antes de tudo, pensar o ato de ler como uma ação essencialmente ético-

política. Trata-se, portanto, de tornar a leitura algo que se articula como um conjunto de 

valores e saberes socialmente dados (BRITTO, 2003). 

Idealmente, esta expressão identifica um conjunto de ações político-educativas para 

que seus membros reconheçam e exerçam direitos e cumpram obrigações com a própria 

comunidade e com o Estado. Trata-se, em outras palavras, de um conjunto de ações 

sociopolíticas que visam a estabelecer e incutir em nós valores e comportamentos desejados. 

Essas ações (do governo) incitam a formulação de políticas públicas que venham a 

atender às necessidades do professor e do aluno na área da leitura (COPES, 2007). Em 1979, 

foi criada a Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil na cidade de São Paulo, e em 

1984 a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) criou o Programa Nacional Salas de 

Leitura, que durou até 1997 (TIEPOLO, 2009). 

Em 1985, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que distribui 

livros (didáticos e obras complementares) financiados pelo Governo Federal, por meio do 

então Ministério da Educação e Cultura (MEC/FNDE). Com isso, subsidia o trabalho 

pedagógico dos professores de educação básica. O programa atua até hoje, incluindo em sua 

agenda o atendimento dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das redes públicas 

de ensino e das entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado, atuante desde 2003. Em 

1988, é implementado o Programa Nacional Salas de Leitura/Bibliotecas Escolares, que 

também faz a distribuição de livros literários infanto-juvenis.  

A título de ilustração, observa-se que as ações na área cultural foram intensificadas a 

partir da década de 1980, após o período militar, com a criação das leis de incentivo à cultura, 

como a Lei nº 7.505 de 20 de junho de 1986 – Lei Sarney – criada pelo então presidente José 

Sarney e substituída, em 1991, pela Lei nº 8.313 – Lei Rouanet – elaborada pelo diplomata, 

ensaísta e cientista político Sérgio Paulo Rouanet, então secretário de Cultura da Presidência 

(1991/1992) no Governo Fernando Collor. 
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A Lei Rouanet, que por sua vez engloba todo o setor cultural, instituiu o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com a finalidade de captar e canalizar recursos para 

a cultura, e a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), responsável pela análise dos 

projetos que se candidatam a receber incentivos da Lei. Ficou estabelecido que o PRONAC 

captasse recursos por meio do Fundo Nacional de Cultura (FNC), anteriormente denominado 

Fundo de Proteção à Cultura (FPC), Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e 

outros incentivos a projetos culturais. 

A partir de 1990, surgem outros programas de incentivo à leitura, tanto do Ministério 

da Educação quanto do Ministério da Cultura, visando a atingir públicos distintos, como os 

professores, a comunidade em geral e os alunos (público infanto-juvenil). Entre os anos de 

1992 e 1994, ocorre o seminário nacional “Formação do leitor: o papel das instituições de 

formação do professor para a educação fundamental” e o “Simpósio Internacional sobre 

Leitura e Escrita na Sociedade e na Escola”, além da criação dos programas PROLER e 

Programa Pró-Leitura. Em 1997, o MEC instituiu o Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), mantido na gestão atual com algumas reorientações. 

O Brasil sanciona, em outubro de 2003, a Lei nº 10.753, a chamada "Lei do Livro", 

instituindo a Política Nacional do Livro. Esta lei trata de questões pontuais relacionadas ao 

livro, desde a política nacional para a difusão e a leitura, até a editoração, distribuição e 

comercialização de livros. Por meio dela, estabeleceu-se o instrumento legal que autoriza o 

Poder Executivo a criar e executar projetos de acesso ao livro e de incentivo à leitura. De sua 

regulamentação, surgiu o PNLL, por intermédio da união fundamental de ações do Ministério 

da Educação e do Ministério da Cultura.  

O PNLL foi apresentado pelos ministros da Cultura e da Educação, no dia 13 de maio 

de 2006, no encerramento do FÓRUM – PNLL/Viva-leitura 2006/2008. No documento 

apresentado, é dito que o PNLL: 

 

[...] é uma ação liderada pelo governo federal para converter esse 

tema em política pública mediante a concentração e articulação dos 

esforços desenvolvidos pelos diversos atores sociais: Estado, 

universidade, setor privado e demais organizações da sociedade civil 

que formam o chamado terceiro setor. Tem como objetivo central 

melhorar a realidade da leitura no país e, por isso, é construído e se 

desenvolve por meio de um processo que transcende a imediatez 

(PNLL, 2006, p. 5). 
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O Quadro 2 sintetiza as principais políticas e ações na área do livro e da leitura ao 

longo do tempo. 

Andrade afirma que muitas vezes a formação do professor, mediador de leitura, é 

falha, o que o torna mero executor do que é preconizado nos livros didáticos. Para a autora, 

“os professores deveriam se ver como formadores de si mesmos” (ANDRADE, 2004, p. 156).  

Nas discussões apresentadas por Avelar (2002), percebe-se que a preocupação com a 

formação de leitores tem contribuído para movimentar editores, editoras, órgãos públicos e 

professores. Quanto à questão da formação do leitor, a autora salienta que a escola e a família 

são as instituições às quais se têm outorgado esta tarefa. 

Diante deste cenário, é possível perceber que discussões sobre o acesso à escolaridade e 

à leitura estão presentes em vários encontros dirigidos à educação, bem como nas “agendas 

governamentais”. 

Estados, universidades, setor privado e organizações da sociedade civil discutem a 

relação entre leitura e inserção social, vinculando a importância da leitura à escola e relevando 

o surgimento e o desenvolvimento de políticas públicas que se ocupam em melhorar as 

condições de letramento da população. No Brasil, nos últimos trinta anos, foram criados 

programas, instituições, leis, congressos, movimentos e campanhas, com a finalidade de 

formar o leitor, bem como difundir e melhorar a leitura da população (FERNANDES, 2007, 

p. 10).  
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Quadro 2 – Principais políticas e ações na área do livro e da leitura. 
INICIATIVAS PERÍODO VÍNCULO INSTITUCIONAL OBJETIVO(S) 

- Programa do Livro 

Didático para o Ens. 

Fund. (PLIDEF). 

- Fundo de 

Investimento 

Cultural e Artístico 

(FINCART) 

1971 a 

1975 

- INL; 

- COLTED Decreto nº 68.728, de 

08/6/1971; 

- Estado. 

Implantar um sistema de 

contribuição financeira para o 

Fundo do Livro Didático. 

Projeto Ciranda de 

Livros 

1982 a 

1985 

- FNLIJ; 

- Fundação Roberto Marinho e 

Roechst. 

Distribuir livros e incentivar a 

leitura de literatura infantil e 

juvenil. 

Programa Nacional 

do Livro Didático 

(PNDL) 

1985 até o 

momento 

- MEC; 

- INL; 

- Estado. 

Distribuir livros didáticos, 

dicionários e obras 

complementares. 

Projeto Viagem da 

Leitura 

1986 a 

1988 

- Fundação Roberto Marinho; 

- Ripasa-Indústria de papéis (Lei 

Sarney); 

- INL/MEC 

Distribuir livros e incentivar a 

leitura de literatura infantil e 

juvenil. 

Projeto Sala de 

Leitura 
1988 

- MEC; 

- FAE; 

- Estado. 

Distribuir livros e incentivar a 

leitura de literatura infantil e 

juvenil. 

Programa Nacional 

de Incentivo à 

Leitura (PROLER) 

1992 até o 

momento 

Fundação Biblioteca Nacional 

(MinC) 

- Promover o interesse nacional 

pela leitura e pela escrita; 

- Promover políticas públicas que 

garantam o acesso ao livro e à 

leitura, contribuindo para a 

formulação de uma Política 

Nacional de Leitura; 

- Articular ações de incentivo à 

leitura entre diversos setores da 

sociedade; 

- Viabilizar pesquisas sobre livro, 

leitura e escrita. 

Programa PRÓ-

LEITURA 

1992 até o 

momento 

- MEC; 

- Fundação Biblioteca Nacional; 

- FNLIJ. 

Oferecer formação continuada – 

teórica e prática – sobre leitura. 

Projeto uma 

Biblioteca em cada 

Município 

1995 a 

2002 

Secretaria do Livro e da Leitura 

(MinC) 

Ampliar a rede de bibliotecas 

públicas municipais, por meio da 

distribuição de recursos para a 

aquisição de livros, equipamentos 

e mobiliários. 

Programa Nacional 

Biblioteca da Escola 

(PNBE) 

1997 até o 

momento 

Secretária de Educação Básica 

(MEC) 

Promover a distribuição de livros 

de literatura para escolas públicas 

de todo país, bem como apoiar 

projetos de capacitação e 

atualização do professor do E.F. 

Campanha “Quem lê 

viaja” 
1997 

- MEC; 

- SEF; 

- Estado. 

Promover o livro e a leitura. 

Campanha “Tempo 

de Leitura” 
2001 

- MEC; 

- Estado; 

- TV Brasileira. 

Fazer do Brasil um país de 

leitores. 

Projeto Literatura em 

Minha Casa 

2001 a 

2004 

- MEC; 

- SEF; 

- FNDE; 

- PNBE; 

- FNLIJ; 

- Estado. 

- Incentivar e valorizar a leitura 

literária de qualidade; 

- Doar livros de literatura para 

formar a biblioteca articulada ao 

aluno. 
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Programa Arca das 

Letras 

2003 até o 

momento 

Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) 

Implantar bibliotecas rurais e 

formar agentes de leitura. 

Campanha “Fome do 

Livro” 
2004 

- MEC; 

- FBN; 

- Estado. 

Criação de política pública para o 

livro, leitura e para a biblioteca 

pública. 

Campanha “Viva 

Leitura” – Ano 

Ibero-americano da 

Leitura 

2005 

- MEC; 

- MinC; 

- Estado; 

- UNESCO; 

- OEI; 

- UNIDME; 

- Fundação Santillana; 

- Cerlalc. 

Estimular e reconhecer as 

melhores experiências 

relacionadas à leitura. 

Plano Nacional do 

Livro e Leitura 

(PNLL) 

2006 até o 

momento 

Conselho Diretivo com membros do 

MEC e MinC, da comunidade 

acadêmica, da Academia Brasileira 

de Letras e da Câmara Brasileira do 

Livro (CBL). 

- Assegurar e democratizar o 

acesso à leitura e ao livro a toda 

sociedade; 

- Criar condições e apontar 

diretrizes para a execução de 

políticas, programas, projetos e 

ações por parte do Estado (três 

esferas) e da sociedade civil; 

- Formar leitores, buscando o 

aumento do índice nacional de 

leitura; 

- Implantar bibliotecas em todos 

os municípios do país. 

FONTE: Adaptado de Oliveira (2011, p. 29-30) e de Copes (2007). 

 

 

Tais ações reforçam a necessidade de uma política de formação de leitores que consiga 

realmente promover a democratização e o acesso à leitura, proporcionando a toda a população 

condições de atuar como cidadãos plenos, capazes de adotar uma postura crítica e política 

frente aos acontecimentos do mundo atual, visto que 

 

[...] o exercício pleno da cidadania implica a capacidade de leitura, 

pois o desenvolvimento da competência de atribuir sentido ao texto 

escrito possibilita o posicionamento crítico do sujeito diante do mundo 

circundante. Enfim, a leitura permeia todas as relações e quem não lê 

tem pouca chance de conquistar um lugar ao sol nessa civilização 

hodierna (FERNANDES, 2007, p. 12). 

 

Assim, saber ler é um direito que deve ser respeitado e defendido. Um ensino de 

qualidade pode, por intermédio da leitura (qualquer que seja ela acadêmica ou não), 

transformar crianças simples em cidadãos coerentes e comprometidos com um futuro decente, 

com uma educação digna e um país melhor. 
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No entanto, diante destes programas de incentivo à leitura, preocupados com simples 

distribuição de livros, e da falta de adequação e/ou continuidade da maioria deles, é possível, 

de acordo com Teixeira (2002), afirmar que a biblioteca escolar pública acaba sendo 

prejudicada, pois esta não necessita só de bons acervos, já que se faz preciso um trabalho de 

formação e conscientização dos educadores e governantes sobre sua importância para o 

ensino de qualidade. 

 

[...] a biblioteca escolar pública brasileira carece, inclusive, de 

compreender o seu papel dentro da escola, onde se vê que é preterida 

nas discussões orçamentárias e concorre com a merenda escolar por 

alguns poucos vinténs. Por mais bem intencionada que seja nenhuma 

política pública governamental será capaz de dotar as escolas públicas 

brasileiras de um número razoável de livros enquanto não for 

ampliada a dotação orçamentária do ensino. Portanto, tem-se que 

pensar em ações duradouras e mais abrangentes (TEIXEIRA, 2002, p. 

373) 

 

De forma mais específica, pode-se dizer que não há comprometimento de continuidade 

das ações desenvolvidas pelos órgãos federais, pois as ações são interrompidas com as 

mudanças de governo. Cada governo que entra tenta impor suas ideologias e as ações das 

políticas públicas, por sua vez, acabam sendo fragmentadas por ficarem à disposição do 

capitalismo que oculta os verdadeiros interesses do capital (MENDES, 2006). 

 

 

2.2  Políticas Públicas: da definição aos modelos de avaliação 

A discussão acerca das políticas públicas tomou nas últimas décadas uma ampla 

dimensão, graças ao avanço das condições democráticas em todo o mundo e ao envolvimento 

de todas as esferas do poder com o desenvolvimento de ações de promoção ao bem-estar da 

sociedade. A compreensão do desenvolvimento de políticas públicas é fundamental ao 

entendimento da criação de programas, projetos e ações públicas de cunho social. Desta 

forma, o processo de construção das políticas passa a ser entendido como um processo 

contínuo de decisões que, se de um lado pode contribuir para ajustar e melhor adequar as 

ações ao seu objeto, de outro, pode alterar substancialmente uma política pública 
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(CARVALHO, 2003). Nas seções seguintes, apresentar-se-ão algumas das correntes teóricas 

que se propõem estudar as políticas e defini-las de acordo com seus participantes, objetivos e 

funções. 

 

2.2.1  Definindo o conceito 

A política pública surgiu como um importante subcampo da disciplina de Ciência 

Política entre os anos 1960 e 1970, afirma Sabatier (1995), que complementa informando que 

Daniel Lerner e Harold Lasswell são apontados por estudiosos como pioneiros em trabalhos 

sobre o tema. O Quadro 3 faz referência ao principais conceitos de política pública. 

Souza (2006) considera que a área de políticas públicas contou com quatro grandes 

“pais” fundadores: Laswell, Simon, Lindblom e Easton. Segundo a autora, por mais que se 

busque, não existe uma única e melhor definição sobre o conceito de política pública: 

 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 

que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn 

(1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir 

efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública 

é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo 

escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua 

sendo a de Laswell (1936/1958), ou seja, decisões e análises sobre 

política implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por que e que diferença faz (SOUZA, 2003, p. 24) 

 

A autora desenvolveu um entendimento próprio acerca do conceito, e o define como: 

 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o 

governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e 

ou entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar de 

outro (variável dependente). Em outras palavras, o processo de 

formulação de política pública é aquele através do qual os governos 

traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão 

resultados ou as mudanças desejadas no mundo real (SOUZA, 2003, 

p. 13) 
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Com efeito, Souza enfatiza ainda que, embora existam abordagens diferentes, 

geralmente as definições de políticas públicas apresentam uma visão holística em que o todo é 

mais importante do que as partes. Além disso, ressalta que as políticas públicas apontam para 

a análise dos governos. “[...] As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, 

daí por que qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre 

Estado, política, economia e sociedade” (SOUZA, 2006, p. 24). 

De acordo com Tude (2010), as políticas públicas, por tradição, tendem a tratar de um 

conjunto de decisões e ações geralmente propostas por um ente estatal, em determinada área 

(saúde, educação, transportes, reforma agrária, etc.), de modo discricionário ou pela 

combinação de esforços com a comunidade ou setores da sociedade civil. 

A noção de política pública remete também a um conjunto de decisões que, por 

afetarem a todos, são públicas, sendo uma política sobre coisas públicas. Como define Rua 

(1997): “A sua dimensão ‘pública’ é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual 

incIdem, mas pelo seu caráter ‘imperativo’. Isto significa que uma das suas características 

centrais é o fato de que são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder 

público”. 

Rua (2009, p. 20) afirma que “embora uma política pública implique decisão política, 

nem toda decisão política chega a constituir uma política pública”. A autora enfatiza mais a 

questão, afirmando que a dimensão pública de uma política é dada pelo seu caráter jurídico 

imperativo, assim políticas públicas (policy) compreendem o conjunto das decisões e ações 

relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos. Complementa dizendo 

que ações e decisões privadas, ainda que sejam de interesse público, não se confundem com 

atividade política e com política pública. 
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Quadro 3- Principais definições de políticas públicas. 

AUTOR DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
ANO DA 

OBRA 

Laswell Responder às seguintes questões: quem ganha o quê, o porquê e que diferença faz. 1958 

Lynn Conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 1980 

Dye O que o governo escolhe fazer ou não fazer. 1984 

Peters 
Soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e 

que influenciam as vidas dos cidadãos. 
1986 

Mény e 

Thoenig 

São os atos, mas também os “não atos” de uma autoridade pública frente a um 

problema ou um setor da sociedade. 
1992 

Mead 
Campo dentro do estudo de política que analisa o governo à luz de grandes questões 

públicas. 
1995 

Höfling 
São entendidas como o ‘Estado em ação’. É o Estado implementando um projeto de 

governo, através de programas, de ações dirigidas a setores específicos da sociedade. 
2001 

Teixeira 

São diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre 

atores da sociedade e do Estado. 

2002 

Souza 

O processo de formulação de política pública é aquele por meio do qual os governos 

traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real. 

2003 

Menicucci 
São as ações das autoridades públicas na sociedade, referindo-se àquilo que os 

governos produzem, para alcançar determinados resultados, através de alguns meios. 
2006 

Flexor e 

Leite 

As políticas públicas são o resultado de um processo político que busca alinhar as 

preferências dos agentes com os interesses das organizações e instituições. 
2007 

Cintra 

São mediadoras dos conflitos existentes em uma sociedade, são produzidas a partir 

do embate entre as forças que compõem a sociedade e a força dos diferenciados 

segmentos de poder. 

2009 

Rua 
Compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de 

valores envolvendo bens públicos. 
2009 

Tude 

Compreendem um conjunto de decisões e ações propostas por um ente estatal, em 

determinada área (saúde, educação, transportes, etc.), de maneira discricionária ou 

pela combinação de esforços com uma comunidade ou um setor da sociedade civil. 

2010 

FONTE: Elaborado pela autora. 

Tude (2010) informa que em um momento inicial as políticas públicas eram quase  

exclusivamente consideradas apenas outputs do sistema político, ou seja, as ações executadas 

por um ente estatal a partir de demandas captadas, negociadas e transformadas da sociedade; a 

passo que a ciência política se preocupava em estudar somente os inputs, as demandas da 

sociedade. Com a evolução desta ciência, todo o processo que envolve a concepção das 

políticas públicas passou a ser estudado e levado em consideração, isto é, a soma das entradas 

e saídas. 

O autor enfatiza ainda diversas razões que impulsionam os diferentes atores sociais a 

se debruçarem sobre os estudos de políticas públicas, destacando três principais: razões 

científicas – que apontam para a possibilidade de prever os impactos da ação do Estado; 

profissionais – geralmente relacionam-se com a utilização dos conhecimentos adquiridos para 

resolução de problemas práticos; e políticas, que se preocupam em elevar o grau de 
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conscientização da sociedade em torno das interferências do Estado na vida social e, dessa 

maneira, aumentar a qualidade das políticas públicas. 

Faria (2003) faz uma análise da evolução do conceito de Políticas Públicas que 

evidencia a complexificação do processo por conta da participação de novos atores frente ao 

mesmo. Ela argumenta que inúmeros trabalhos científicos têm apontado para diversas 

formulações desse conceito. A seguir, é destacado um excerto importante em que se encontra 

este pensamento: 

 

Nas duas últimas décadas, porém, os estudos acerca da interação entre 

os atores estatais e privados no processo de produção das políticas 

públicas têm sofrido significativas reformulações. Uma grande 

variedade de pesquisas empíricas e de ensaios de natureza teórico-

conceitual tem demonstrado a incapacidade dos modelos tradicionais 

de interpretação dos mecanismos de intermediação de interesses, 

como o pluralismo, o corporativismo, o marxismo, em suas várias 

derivações, de dar conta da diversificação e da complexificação desses 

processos, muitas vezes marcados por interações não hierárquicas e 

por um baixo grau de formalização no intercâmbio de recursos e 

informações, bem como pela participação de novos atores, como, por 

exemplo, organizações não governamentais de atuação transnacional e 

redes de especialistas (FARIA, 2003, p. 21) 

 

De acordo com Meny e Thoenig (1992), uma política pública são os atos, mas também 

os “não atos” de uma autoridade pública frente a um problema ou um setor da sociedade. Em 

geral as políticas se apresentam sob a forma de um programa governamental que possui 

algumas características: (i) a existência de um conteúdo; (ii) um programa que articula ações 

em torno de eixos específicos; (iii) uma orientação normativa que expressa finalidades, 

preferências e valores, tendendo para objetivos específicos; (iv) um fator de coerção, dado a 

atividade pública se impor em função da legitimidade decorrente da autoridade legal; e (v) 

pelo seu alcance no sentido de que tem a capacidade de alterar a situação, os interesses e os 

comportamentos de todos os afetados pela ação pública (MENY; THOENIG, 1992). 

Na visão de Höfling (2001, p. 31), “políticas públicas são [...] entendidas como o 

‘Estado em ação’ é o Estado implementando um projeto de governo, através de programas, de 

ações voltadas para setores específicos da sociedade”. Desta forma, destaca-se que política 

pública representa a decisão do governo sobre como agir frente a uma situação. Grosso modo, 

as políticas públicas assumem o papel de mediadoras dos conflitos existentes em uma 
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sociedade marcada por desigualdades profundas. São produzidas a partir do embate entre as 

forças que compõem a sociedade, podendo oscilar conforme a força dos diferenciados 

segmentos no jogo de poder (CINTRA, 2009). 

Menicucci (2006) apresenta uma definição simplificada do que viria a ser uma política 

pública. A autora se refere a políticas públicas como “ação das autoridades públicas na 

sociedade, referindo-se a aquilo que os governos produzem, para alcançar determinados 

resultados, através de alguns meios” (MENICUCCI, 2006, p. 02). Nesta concepção, as 

políticas públicas não tratam somente de um conjunto de decisões, mas de um conjunto de 

ações que levam à implementação daquelas decisões. 

Teixeira (2002) desenvolve um conceito que aborda elementos de uma definição 

clássica (alocação de recursos públicos e desenvolvimento de ações a partir de regras 

definidas pelo Estado e sociedade), atentando também para a omissão em determinadas ações 

que fazem parte das políticas públicas. Desta maneira, para o autor, políticas públicas: 

 

[...] são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, 

nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 

documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam 

ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. 

Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e 

declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser 

consideradas também as ‘não ações’, as omissões, como formas de 

manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos 

que ocupam cargos (TEIXEIRA, 2002, p. 03) 

 

O autor afirma ainda, que no que toca a participação da sociedade no constructo das 

políticas públicas, por elas acontecerem em um campo “extremamente contraditório”, surge a 

necessidade “do debate público, da transparência, da sua elaboração em espaços públicos e 

não nos gabinetes governamentais” (TEXEIRA, 2002, p. 2). As políticas públicas, neste 

sentido, são o resultado de um processo político que busca alinhar as preferências dos agentes 

com os interesses das organizações e instituições (FLEXOR; LEITE, 2007). 
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As políticas públicas podem, de acordo com os seus atores, seus interesses e a natureza de 

de seus objetivos, serem definidas em quatro diferentes propostas administrativas: políticas 

distributivas, políticas redistributivas, políticas regulatórias e políticas constitutivas. Ver  

Quadro 4. 

As políticas distributivas não consideram a limitação dos recursos públicos e buscam 

privilegiar apenas uma parcela da população. Um risco iminente advindo das políticas 

distributivas é a ocorrência do que conhecemos como clientelismo: 

 

Políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de conflito 

dos processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só 

parecem distribuir vantagens e não acarretam custos- pelo menos 

diretamente percebíveis - para outros grupos. “Essas ‘policy arenas’ 

são caracterizadas por ‘consenso e indiferença amigável’” [Windhoff-

Héritier, 1987, p. 48]. Em geral, políticas distributivas beneficiam um 

grande número de destinatários, todavia em escala relativamente 

pequena; potenciais opositores costumam ser incluídos na distribuição 

de serviços e benefícios (FREY, 2000, p. 223). 

 

Diferente das políticas distributivas, as chamadas políticas redistributivas procuram 

atingir grandes contingentes sociais, mas por consequência dessas ações acabam levando a 

perdas e ganhos praticamente equitativos, o que muitas vezes representa um jogo que resulta 

em soma zero, o que torna as políticas adotadas praticamente ineficazes. 

 

Políticas redistributivas, ao contrário, são orientadas para o conflito. O 

objetivo é ‘o desvio e o deslocamento consciente de recursos 

financeiros, direitos ou outros valores entre camadas sociais e grupos 

da sociedade’ [Windhoff-Héritier, 1987, p. 49]. O processo político 

que visa a uma redistribuição costuma ser polarizado e repleto de 

conflitos (FREY, 2000, p. 224). 

 

As políticas regulatórias são as mais facilmente reconhecidas e envolvem 

prioritariamente os formuladores de políticas ou policy makers, a administração pública e a 

burocracia estatal, além de grupos de interesse. 
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Políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições, decretos e 

portarias. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são 

determináveis de antemão; dependem da configuração concreta das 

políticas. Custos e benefícios podem ser distribuídos de forma igual e 

equilibrada entre os grupos e setores da sociedade, do mesmo modo 

como as políticas também podem atender a interesses particulares e 

restritos. Os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem 

se modificar conforme a configuração específica das políticas (FREY, 

2000, p. 224). 

 

As políticas constitutivas englobam em torno de si os outros três tipos de políticas e 

seriam responsáveis pelos procedimentos necessários para que as outras entrassem em vigor: 

 

Políticas constitutivas (‘constituent policy’) [Lowi, 1972] ou políticas 

estruturadoras - Beck fala de ‘políticas modificadoras de regras’ 

[Beck, 1993, p. 17] - determinam as regras do jogo e com isso a 

estrutura dos processos e conflitos políticos, isto é, as condições gerais 

sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, 

redistributivas e regulatórias (FREY, 2000, p. 224) 

 

Quadro 4 - Resumo dos tipos de políticas públicas. 
TIPOS DE POLÍTICAS 

Políticas Públicas 

Distributivas 

Políticas Públicas 

Redistributivas 

Políticas Públicas 

Regulatórias 

Políticas Públicas 

Constitutivas 

 

Não consideram a 

limitação dos recursos 

públicos e buscam 

privilegiar não a sociedade 

como um todo, mas uma 

parcela da população, 

incentivando a prática do 

clientelismo. 

 

Políticas redistributivas, 

ao contrário das 

distributivas, são 

orientadas para o conflito, 

pois buscam privilegiar 

todas as camadas sociais. 

 

Trabalham com ordens e 

proibições, decretos e 

portarias, que funcionam 

para a regulação da 

distribuição adequada dos 

custos e benefícios 

específicos das políticas. 

 

Determinam as 

condições gerais de 

negociação para que os 

outros três tipos de 

políticas possam ser 

implementados.  

FONTE: Elaborado pela autora a partir de Frey (2000). 

 

É necessário frisar, no entanto, que algumas políticas e/ou programas públicos não 

podem ser enquadrados em apenas uma dessas classificações, isso porque durante o seu ciclo 

de vida o caráter da política pode se alterar de acordo com as influências socioeconômicas, 

político-sociais ou ambientais de uma região, comunidade ou público alvo de suas ações. 
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2.2.2  O ciclo de vida das políticas públicas 

As políticas públicas não dependem somente de processos associados às trajetórias 

institucionais especificas, mas possuem, igualmente, uma dinâmica própria. Thoenig (1985, p. 

07) considera que os elementos que podem caracterizar uma política são cinco: 

 

[...] um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de 

alocação de recursos; ela esteja inserida em um ‘quadro geral de 

ação’; tenha um público-alvo (ou vários públicos); apresente definição 

obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, definidos em 

função de normas e de valores. 

 

Cada política pública passa por diversos estágios. Em cada um deles, os participantes 

do processo político se distinguem (os atores, as coalizões, os processos e as ênfases são 

diferentes). “As políticas públicas estruturam o sistema político, definem e delimitam os 

espaços, os desafios, os atores” (THOENIG, 1985, p. 14). 

Para Secchi (2010), o ciclo de vida (como pode ser observado na Figura 1) das 

políticas públicas se trata de um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida 

de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. 

Partindo desse pensamento, a produção de políticas inicia-se com a identificação de 

um problema e a construção de uma agenda (FLEXOR; LEITE, 2007).  É compreensível, 

portanto, que a tomada de decisão, ao contrário do que poderia ser pensado, não representa o 

ponto de partida das políticas públicas: antes que ela possa ser tomada, a decisão é precedida 

de ações e processos que constroem o campo e o tema dessa política. 

No sentido mais simples, Saraiva (2006) afirma que a “inclusão na agenda” determina 

o estudo e a explicitação do conjunto de processos que conduzem o que antes eram 

“problemas sociais” a adquirir status de “problema público”, transformando-os em objeto de 

debates e controvérsias políticas na mídia. Normalmente, a inclusão na agenda induz e 

justifica uma intervenção pública na forma de decisão das autoridades públicas. Neste sentido, 

a construção de uma agenda é um processo cognitivo envolvendo diversos atores 

(SABBATIER, 1995). Por fim, Flexor e Leite (2007) destacam a importância da participação 
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dos diversos atores envolvidos (sociedade, políticos, grupos, etc.) capazes de mobilizar 

recursos pertinentes e as atividades e ações públicas empreendidas para construir uma arena. 

 

Figura 1 – Ciclo de vida das políticas públicas. 

 
FONTE: Adaptado de Secchi (2010). 

 

O segundo momento da vida de uma política ou programa é a fase de formulação, que 

consiste na identificação e delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade, a 

determinação das possíveis alternativas para sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos 

e efeitos de cada uma delas e o estabelecimento de prioridades (SARAIVA, 2006). O autor 

afirma ainda que a elaboração de políticas pode ser vista como atividade política 

incontornável, na qual as percepções e os interesses dos atores individuais entram em todos os 

estágios.  

A fase da tomada de decisão acontece após o processo de elaboração da política e 

“pode resultar de um cálculo orientado para escolher a melhor solução e, nesse sentido, 

depende da racionalidade dos gestores ou das informações que eles conseguem processar” 
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(FLEXOR; LEITE, 2007, p. 10). Assim, a decisão reflete a capacidade dos formuladores de 

entender um problema e de tratar as informações pertinentes. 

Desse modo, Saraiva (2006) sanciona que a formulação inclui a seleção e 

especificação da alternativa considerada mais conveniente, seguida de declaração que 

explicita a decisão adotada, definindo para a política pública seus objetivos e seu marco 

jurídico, administrativo-financeiro e social. Logo, o processo decisório depende tanto de 

fatores estruturais e situacionais como de elementos cognitivos e da personalidade e estratégia 

dos gestores. É importante destacar que em alguns casos pode ocorrer a chamada “não 

decisão”, i.e., as ações e atividades usadas para evitar uma decisão e esquivar-se de uma 

demanda de mudança. 

A implementação é o quarto momento no ciclo das políticas, sendo constituída pelo 

planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, 

materiais e tecnológicos necessários para executar uma política (CARVALHO, 2003; 

SARAIVA, 2006; SECCHI, 2010; FLEXOR; LEITE, 2007; SABBATIER, 1995). 

Implementar consiste em aplicar um programa de ação a um problema. Isto significa que 

existem perturbações e modificações entre os objetivos perseguidos e as ações efetivas 

(FLEXOR; LEITE, 2007). 

No decorrer desta fase, o papel dos gestores e o desenho institucional da política se 

tornam críticos. Com efeito, em função dos atores envolvidos, dos instrumentos estabelecidos 

e do grau de centralização dos processos (existência de um órgão especifico ou não, 

mecanismos de supervisão, especialização das organizações, etc.), a distância entre os 

objetivos perseguidos e as ações efetivas pode ser mais ou menos importante (FLEXOR; 

LEITE, 2007). Os efeitos de uma política se referem aos resultados conjuntos da tomada de 

decisão e da implementação, isto é, do que realmente for executado. 

Inserido no processo de implementação está o estudo das barreiras, que normalmente 

se colocam contra a transformação das propostas em resultados, e especialmente a análise da 

burocracia, bem como o acompanhamento/monitoramento, que é o processo sistemático de 

supervisão da execução de uma atividade, que objetiva fornecer a informação necessária para 

que as eventuais correções sejam realizadas, a fim de assegurar a consecução dos objetivos 

estabelecidos. 
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Nas políticas públicas, a fase da avaliação aparece próximo ao fim do ciclo de vida de 

um programa ou ação governamental, mas é importante ressaltar que esta função, que consiste 

em apreciar os efeitos atribuídos à ação do governo, pode ocorrer durante todo o 

desenvolvimento da política. A avaliação é, portanto, uma atividade normativa: 

individualmente ou em grupo, os avaliadores agem em função de quadros de referências, de 

seus valores e normas, de suas percepções (FLEXOR; LEITE, 2007). 

Uma das maiores dificuldades encontradas durante a fase de avaliação de uma política 

pública reside no fato de que os reais resultados da política são relativamente independentes 

do que se determinou no início do processo de formulação. Flexor e Leite (2007) ratificam 

isso ao sustentar que “as aspirações (da política) podem mudar no decorrer do percurso, 

outros problemas podem surgir, os objetivos são geralmente ambíguos e causas externas 

podem explicar os resultados” (Idem, 2007, p. 11). Por outro lado, toda política pública está 

integrada ao conjunto de políticas governamentais, constituindo uma contribuição setorial 

para a busca do bem-estar coletivo.  

Tomando a metáfora do ciclo de vida dos organismos como fundamento ao desenho 

do policy cicle, este também possuiria um fim, no momento da “morte” ou extinção de 

determinada política pública. De acordo com Giuliani (2005) citado por Secchi (2010), três 

são as causas que levam uma política a ser encerrada: 

1ª. O problema que deu origem à política é visto como resolvido; 

2ª. Os programas, leis ou ações que faziam parte da política pública são 

entendidos como ineficazes; 

3ª. O problema que originou a formulação de determinada política pública, 

embora não resolvido, perdeu importância e saiu das agendas políticas e formais. 

No entanto, a extinção de uma política pública não é algo simples, de vez que se 

depara com a relutância dos beneficiados pela política, pelos obstáculos legais, custos de 

iniciação, entre outros problemas de ordem político-legal. 

Tomando-se os tipos de políticas públicas como exemplos da complexidade do 

processo de extinção, é possível perceber que as políticas distributivas e redistributivas são 

teoricamente as mais difíceis de terminar. A lógica da ação coletiva de Olson (1999) aponta 

para as primeiras que alguns pequenos grupos são possuidores de maior força de organização 
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de seus interesses do que outros de maior porte, de vez que a pressão por eles feita para que 

uma determinada política se mantenha existindo é capaz de superar o interesse coletivo, 

porque a coletividade encontra dificuldades em lutar contra interesses concentrados. Já a 

dificuldade encontrada para extinguir uma política redistributiva, de acordo com Secchi 

(2010), se encontra no alto grau de conflito gerado entre os possíveis beneficiários da política 

e os grupos investidores. 

Políticas públicas dos tipos regulatórias e constitutivas são, em tese, mais fáceis de 

terminarem por esbarrarem, muitas vezes, na inércia institucional e na falta de interesse dos 

atores políticos em “faxinar” políticas que não possuem mais uma razão para existir. Secchi 

(2010) aponta que a formulação de uma política pública se faz necessária à abertura de uma 

janela de oportunidade para que esta venha a ser extinta, como, por exemplo, mudanças de 

governo, reestruturação ministerial, mudanças de mandatos executivos e legislativos, etc. 

 

2.3  Implementação de políticas públicas: definições e abordagens 

A implementação de uma política trata de um processo em que diversos elementos de 

gestão e de execução de um programa se apresentam. Por essa razão, não é dificilmente 

escolhido como foco na investigação do processo de avaliação de políticas públicas. A 

implementação envolve todas as atividades necessárias à execução das políticas aprovadas 

pelo Legislativo e/ou iniciadas pelo núcleo do governo, como também é responsável pela 

criação de novas organizações (departamentos, agências, etc.), bem como determina as 

responsabilidades das organizações que já foram criadas e que funcionem sob a tutela do 

Estado (DYE, 2005).  

Silva (2001) define a implementação como um processo de execução dos serviços para 

o cumprimento dos objetivos e metas previamente estabelecidas visando à obtenção dos 

resultados pretendidos. Para a autora, as decisões de implementação quando da formulação da 

política são diferentes das decisões no universo de sua execução. 

A discussão e a tomada de decisão são o foco principal desse processo e para tanto se 

faz necessário o envolvimento de diversos atores, descritos por Silva (2001, p. 41) como: a) 

os grupos de pressão, b) participação política (partidária ou individual), c) administradores e 

burocratas, d) responsáveis pela formulação (técnicos, planejadores, avaliadores), e) o 
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judiciário e finalmente, f) a mídia. É importante ressaltar que a implementação de dada 

política pública precisa ser monitorada, de vez que se caracteriza como intervenção. O ato de 

monitorar deve ser uma atividade da administração e, conforme lembra Dunn (2008), tem por 

finalidade o exercício do controle. 

De acordo com Arretche (2007, p. 49), “a implementação é uma cadeia de relações 

entre formuladores e implementadores, e entre implementadores situados em diferentes 

posições na máquina governamental”. Para que a implementação possa fluir de modo 

satisfatório à proposta metodológica da política, além de dever contar com o envolvimento de 

criadores e executores das políticas públicas, certas atividades devem estar relacionadas ao 

processo, tais como a contratação de pessoal, o desenvolvimento dos contratos 

administrativos, o investimento de recursos e o acompanhamento das performances. Para 

tanto, o envolvimento da burocracia se faz necessário e ela passa a ser fator determinante na 

operacionalização da política pública (ARAÚJO, 2012). 

Dye (2005) justifica essas atitudes por entender que a implementação, muitas vezes, 

requer a existência de agências que regulem ou elaborem regras à condução do programa. É, 

portanto, neste momento que se discute quem serão os futuros beneficiários da política 

pública. 

Lester et al. (1987) e Brynard (2005) concordam que a execução de uma política pode 

materializar-se em três momentos, ou três grandes gerações. A primeira trata a implementação 

como atividade pertinente à Administração, sendo racional, científica, previsível e de cima 

para baixo. Neste momento, busca-se identificar gargalos no processo decisório, embasando-

se em estudos de casos. O segundo foco da implementação surge no período Pós-Guerras, 

apresentando um Estado desorganizado e pouco racional e sistêmico, ou seja, não pode ser 

vista dentro de um complexo fechado e previsível, sendo considerada um processo complexo. 

Nesta geração, passaram a ser desenvolvidos os modelos analíticos de compreensão da 

implementação: Top-down  e Bottom-up. 

A terceira geração da implementação tem por foco a formação de uma teoria 

explicativa, de maneira que seja possível fazer análises comparativas entre casos a partir dos 

modelos e quadros analíticos desenvolvidos pela geração anterior, além da aplicação e da 

avaliação das políticas dentro de um contexto crítico e reflexivo, mas pontual. 
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Para Meny e Thoenig (1992), a implementação é uma fase da política pública em que 

se geram atos e efeitos a partir de um marco maior de intenções, textos e discursos. A 

definição passa pelo conteúdo e pelo processo dinâmico da política. O momento da 

implementação é, portanto, a junção de recursos, legislações e normas, bem como os atores 

envolvidos. No entanto, todo o processo de instalação de um programa (ou projeto público) 

não ocorre em um ambiente de neutralidade ou racionalidade à realização de um plano salvo 

contrário, mas em uma situação de interação social, na qual há conflitos e luta por recursos 

que se processa através e após a execução de um programa. 

Silva e Melo (2000) citam três modelos de implementação de políticas públicas: 

• Modelo clássico do ciclo de política (formulação e implementação) – não 

considera os aspectos relativos à implementação e seus efeitos retroalimentadores 

sobre a formulação da política. Neste aspecto, a implementação é compreendida como 

um jogo de uma só rodada, no qual a ação do governo é realizada de cima para baixo. 

• Modelo como processo linear – modelo em que o processo de formulação e 

implementação é visto como um método que propõe que o monitoramento e a 

avaliação das políticas sejam considerados instrumentos que permitem correções de 

rotas. De acordo com este modelo, as vicissitudes, obstáculos e problemas da 

implementação resultam de aspectos relacionados à capacidade institucional dos 

agentes executores; são gerados por problemas de natureza política e também derivam 

da resistência e boicotes realizados por grupos ou setores negativamente afetados pela 

política. Este modelo causal consiste de hipóteses e pressupostos sobre determinados 

fenômenos sociais. 

• A implementação vista como um jogo: redes, aprendizado institucional e 

stakeholders – é um jogo entre implementadores onde papéis são negociados, os graus 

de adesão ao programa variam e os recursos entre atores são objeto de barganha. De 

acordo com a análise empírica de políticas públicas, seus formuladores atuam em um 

ambiente de incertezas que se manifestam em vários níveis; há grandes limitações de 

conhecimento sobre os fenômenos intervenientes; faltam controle e condições de 

prever as contingências que podem afetar o policy environment no futuro; planos e 

projetos são documentos que delimitam apenas um conjunto limitado de cursos de 
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ação e decisões que devem ser seguidos; além disso, as políticas e/ou os programas 

são expressos pelas preferências individuais ou coletivas de seus formuladores. 

Contandriopoulos et al. (1997) debatem a apreciação do processo de implementação 

de um programa governamental em três dimensões: a) dimensão técnica dos serviços, onde 

são analisadas a adequação dos serviços e as necessidades dos públicos-alvo do programa 

governamental; b) dimensão das relações interpessoais em que se aprecia a interação 

psicológica e social entre os beneficiários e os implementadores e; c) dimensão 

organizacional onde se relaciona a acessibilidade aos serviços, à extensão da cobertura, assim 

como a globalidade e a continuidade da intervenção governamental. 

O que conecta os diversos modelos e dimensões do processo de implementação, 

enquanto uma atividade governamental se encontra no processo de planejamento das ações 

das políticas públicas. Desse modo, a execução dos programas governamentais deve ser 

ponderada durante a fase em que está se planejando a intervenção social, pois 

simultaneamente ao processo de debate e de desing da ação, se faz necessário a inclusão da 

realidade do governo e dos envolvidos na execução, pois estas etapas devem ser tratadas de 

maneira independente da formulação em si (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1998). 

A implementação per se, tal como é apresentada aos diversos beneficiários, é sempre 

realizada tomando por base as referências que os implementadores adotam a fim de 

desempenhar suas funções públicas. Sendo assim, os agentes públicos adquirem autonomia, 

mesmo que com resalvas, na determinação da natureza, da quantidade e da qualidade dos bens 

e serviços entregues às populações alvo do programa. Arretche (2001) denuncia que isto 

permite, portanto, o exercício de fazer política, que pode acarretar na divergência dos 

referenciais públicos e princípios gerais demandados pela administração pública daqueles 

próprios aos agentes. 

Arretche (2001) apresenta ainda alguns questionamentos a respeito do processo de 

implementação de uma política pública: o primeiro se refere ao conhecimento do programa, o 

quanto das normas e dos objetivos é conhecido pelos executores; a segunda questão faz 

referência à adesão dos implementadores, já que há possibilidade de divergências nas 

prioridades e especificidades da operacionalização do programa; finalmente, a autora indaga 

sobre a previsibilidade das condições institucionais, sobre a capacidade de gestão e outros 

requisitos da implementação por parte de seus executores, de vez que esta situação pode 
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acabar interferindo no alcance dos objetivos do programa que constam na lei que o criou. O 

não atendimento dessas questões pode levar ao redesenho do programa, em qualquer âmbito 

de atuação – local, regional e até nacional. 

Na tentativa de se desenvolver modelos analíticos dos processos de implementação, 

como forma de melhor compreensão do que se define como objeto de análise, Medina (1987, 

p. 42) observa que: 

 

Ao se construir ou aplicar um modelo de análise, busca-se encontrar 

uma representação abstrata que corresponda suficientemente bem à 

realidade observada, para satisfazer os propósitos que se tem em 

mente. [...]. Há eventos, porém, que ao se tomarem objeto de estudo 

colocam o pesquisador frente a interrogantes que um único modelo 

não consegue responder. 

 

Orientado por esse raciocínio, o autor desenvolve quatro modelos teóricos com o 

intuito de dar suporte aos estudos das implementações das políticas públicas, como é 

apresentado no Quadro 5. 

No contexto da implementação, tem-se uma combinação das atividades individuais e 

organizacionais, afirmam Meny e Thoenig (1992). Desta forma, duas estruturas de análise se 

juntam: a primeira refere-se à teoria de mudança social intrínseca ao programa 

governamental; a outra estrutura encontra-se em um sistema de ação composto de relações 

entre os atores envolvidos na execução, resultando em duas situações diversas: o processo de 

execução e a estrutura da execução de um programa. No processo, definem-se objetivos, sua 

operacionalização e a formalização da política, ao passo que na estrutura está de fato um 

sistema de ação. 

No processo de implementação dos programas, a burocracia é pedra basilar necessária 

à execução dos objetivos. Entretanto, o que se tem percebido em relação à burocracia é a falta 

de objetividade na definição em nível de formulação da política dos reais objetivos da política 

a ser buscados pelo Estado, o que Subirats (1994) passa a chamar de ambiguidade. O que se 

propõe é uma clara definição dos recursos a ser investidos, com objetivos minuciosamente 

descritos. 
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Quadro 5 - Modelos teóricos de implementação das políticas públicas conforme Medina. 

MODELO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 

SITUAÇÕES EM 

QUE É USADO 
LIMITAÇÕES 

RACIONAL 

BUROCRÁTICO 

- Enfoca a tarefa, a tecnologia, os trabalhos; 

- Padronização dos procedimentos; 

- Poder fragmentado e divido em pequenas 

unidades; 

- Modelo prescritivo e normativo; 

- Ênfase nas rotinas e na hierarquização; 

- Controle pela administração superior e; 

- Liberdade de ação por parte de indivíduo. 

- Objetivas; 

- Técnicas; 

- Baixo nível de 

ambiguidade; 

- Recursos de 

escassos a 

moderados; 

- Níveis de 

conflito de baixos 

a moderados; 

- Análise de cima 

para baixo. 

- Resistência à mudança; 

- “Conservadorismo dinâmico”; 

- Dificuldade na execução do 

controle das linhas de frente; 

- Possível desconhecimento das 

reais condições dos serviços 

entregues; 

- Disfunções das ideias iniciais 

dos programas devido à 

rotinização das localidades. 

RECURSOS 

HUMANOS 

- Interdependência entre indivíduos e a 

organização; 

- Valores de corresponsabilidade nas 

decisões; 

- Criação de grupos de trabalho; 

- Incentivo aos relacionamentos 

interpessoais; 

- Diminuição do domínio hierárquico do 

modelo burocrático; 

- Equipes de níveis mais baixos passam a 

influir na implementação. 

- Subjetivas; 

- Técnicas ou 

distributivas; 

- De moderado a 

alto nível de 

ambiguidade; 

- Recursos de 

moderados a 

abundantes; 

- Nível de conflito 

moderado; 

- Análise de baixo 

para cima. 

- Falta de consenso e de 

compromisso entre os 

implementadores; 

- Limitado nível de controle para 

os formuladores de política e 

administradores; 

- Explicitação dos limites da 

habilidade de mudança e /ou 

controle de comportamentos 

entre organizações. 

POLÍTICO 

- Diversidade de interesses e ideologias; 

- Conflito, barganha, coerção e 

compromisso vistos como mais importantes 

que consenso; 

- Coalizão política, onde a organização é 

vista como uma grande arena; 

- Funciona por convergência, ajustamento 

ou obstrução. 

- Objetivas e 

subjetivas; 

- Distributivas; 

- De moderado a 

alto nível de 

ambiguidade; 

- Recursos 

escassos; 

- Níveis de 

conflito de 

moderados a altos; 

- Análise de baixo 

para cima. 

- Habilidades temporárias; 

- Dependência mútua, tendo em 

vista que as habilidades do 

indivíduo dependem das 

escolhas e/ou decisões dos 

outros; 

- Limite de acesso aos bens e 

recursos; 

- Explicações pontuais; 

- Confusões e negligências; 

- Aceite de resultados não 

satisfatórios. 

ANÁRQUICO-

SIMBÓLICO 

- Considera os valores, os símbolos e mitos, 

dentre outras variáveis dentro da 

organização; 

- Ênfase na compreensão, reflexão e no 

significado de determinada ação para o 

indivíduo; 

- Rituais e cerimônias cumprem quatro 

funções: socializar, estabilizar, reduzir 

ansiedade e ambiguidade e transmitir 

mensagens. 

- Subjetivas; 

- Distributivas; 

- Alto nível de 

ambiguidade; 

- Recursos de 

escassos a 

abundantes; 

- Nível de conflito 

de moderado a 

alto; 

- Análise de cima 

para baixo ou de 

baixo para cima. 

 - Não fornece referencial para 

lidar com as situações de 

conflito e barganha ou com a 

hierarquia, controle e rotinas 

organizacionais. 

FONTE: Adaptado de Medina (1987). 
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Considerando que o “a elaboração de políticas públicas não chega ao fim quando elas 

são estabelecidas ou aprovadas” (PARSONS, 1995, p. 462, tradução minha), o estudo da 

implementação dedica-se, portanto, à colocação em prática da decisão formulada, envolvendo 

necessariamente planos de ações que definam recursos, determinem pessoal e as regras a 

serem cumpridas (HOWLETT; RAMESH, 2003). 

De acordo com Cardim (2006, p. 18), os estudos da implementação tratam sobre: 

− Como de fato as decisões são postas em prática; 

− Quais os seus objetivos e como são entendidos por quem as concebe; 

− Como são percebidas e comunicadas por quem as aplica; 

− Como são percebidas pelos destinatários; 

− Como que se preparam para “encontrar” e “agir” sobre o individual e o coletivo a 

que se destinam; 

− Como acompanham as evoluções do contexto, dos problemas e das hipóteses de 

intervenção mais eficazes. 

A implementação pode ser considerada um processo de interação entre o tracejo dos 

objetivos e as ações empreendidas para atingi-los, consistindo no planejamento e na 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos necessários para realizar uma política (SILVA, 2009). 

Observa-se que neste processo as políticas públicas sofrem diversas influências das 

circunstancias tanto internas quanto externas aos agentes planejadores e implementadores, as 

quais tornarão possíveis ou não a implementação. Segundo Hogwood e Gunn apud Saravia e 

Ferrarezi (2007, p. 34), essas circunstâncias envolvem adequação, suficiência e 

disponibilidade de tempo e recursos; a característica da política em termos de causa e efeito, 

vínculos e dependências externas; compreensão e especificação dos objetivos e tarefas; 

comunicação; coordenação e obediência. 

Najan (1995) aponta que o sucesso ou fracasso na implementação de políticas públicas 

pode ser atribuído a duas abordagens antagônicas: Top-Down – perspectiva em que a decisão 

política é autoritária, em um nível central e a Botton-Up – abordagem que leva em 

consideração a complexidade do processo de implementação.  
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2.3.1  Abordagens de análise da implementação de políticas públicas 

Até o fim da década de 1960, não era atribuída, de fato, grande atenção à fase da 

implementação porque era entendida como a fase em que os funcionários da estrutura 

organizacional hierárquica simplesmente cumpriam ordens (BIRKLAND, 2001). Também a 

visão do aparelho político como uma “black box” não despertava grande interesse para o 

estudo desta temática, se bem que o próprio Easton (1965) já alertasse para a necessidade de 

se ter em conta, nos estudos de avaliação, aquilo que designou como “processo 

administrativo” (HILL; HUPE, 2002, p. 41). 

Os estudos sobre implementação têm sido, desde a década de 1970, classificados nas 

abordagens Top-Down, Bottom-Up e Synthesis ou Hybrid, que se caracterizam por serem 

enfoques metodológicos derivados das teorias de tomada de decisão. Esses enfoques 

desdobram-se principalmente da visão racional de Simon (1945), da incremental de Lindblom 

(1959, 1963, 1979) e da organizacional de Etzioni (1967). Essas teorias aplicadas ao processo 

de implementação foram estudadas, dentre outros autores, por Van Meter e Van Horn (1975), 

Berman (1978), Sabatier e Mazmanian (1981), Pressman e Wildavsky (1984), Hill (1997), 

Sabatier (1986), Lester et al. (1987), Linder e Peters (1987), Sabatier (1991), Aguilar 

Villanueva (2000), O’Toole Jr. (2000), Hill e Hupe (2002), Barret (2004), Pulzl e Treib 

(2007). O Quadro 6 apresenta uma síntese das abordagens de implementação e seus autores. 

As concepções de implementação vão se concentrar em duas perspectivas que podem 

ser sintetizadas em uma visão de cima para baixo, chamada Top-Down (representado por Van 

Meter e Van Horn (1975), Sabatier e Mazmanian (1981) e Edwards (1980)) e uma de baixo 

para cima, conhecida como Backward Mapping ou Bottom-Up (estruturada por Elmore (1978; 

1980), Lipsky (1980), Berman (1978) e Hjern, Hanf e Porter (1978)). Todavia, diversas 

pesquisas estrangeiras, principalmente americanas e europeias, têm sido realizadas em busca 

de formas de integração dessas abordagens visando à identificação e desenvolvimento de 

aspectos válidos e produtivos das duas perspectivas. 

 

 Abordagem Top-Down ou “de cima para baixo” 

Também designadas por estudos de primeira geração, as teorias Top-Down partem da 

premissa de que a implementação se inicia com uma decisão de topo que é (ou deveria ser) 
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implementada tal e qual formulada, negligenciando qualquer influência dos implementadores 

(PÜLZL; TREIB, 2006, 90-91). 

Sabatier (1986) discorre que o modelo Top-Down é apropriado ao estudo da 

implementação de política nas áreas em que é dominada por uma parte específica dos 

legisladores ou onde a situação é razoavelmente estruturada. Este modelo é direcionado à 

análise das políticas regulatórias tradicionais, por meio das quais se pretende alterar o 

comportamento de grupos objetivos específicos. 

Na opinião dos autores dessa abordagem, com alguma alteração, este marco pode ser 

aplicado a três tipos de políticas: 1ª. - política que busca modificar o comportamento dos 

burocratas que trabalham diretamente no campo com diretrizes legais; 2ª. - política que tem a 

intenção de modificar o comportamento de funcionários locais e estatais mediante a 

imposição de condições para o repasse de fundos; 3ª. - política que quer modificar o 

comportamento de atores particulares. 

Berman (1978) utiliza os dois últimos imperativos para enfatizar os ajustes que devem 

ser alcançados por meio das organizações locais de prestação de serviços, na medida em que 

as diversas fases dos programas são executadas e influenciadas pelos desejos dos profissionais 

que atuam na entrega dos serviços. 

Van Meter e Van Horn (1975) identificam seis variáveis para investigação do processo 

de implementação: a) normas e objetivos da política; b) os recursos da política; c) a 

comunicação interorganizacional e as atividades para obrigar a ação; d) as características das 

instâncias responsáveis pela implementação; e) as condições econômicas, sociais e políticas; 

f) e a atitude dos encarregados da implementação. 
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Quadro 6 - As principais características de implementação de Políticas Públicas. 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Meny e Thoenig (1992) caracterizam esta forma de entender a implementação por 

meio de três argumentos básicos: 

• A primazia da hierarquia de autoridade, centrada numa lógica piramidal e 

centralizada no topo, todas as decisões sejam incorporadas e executadas 

progressivamente; 

• A distinção entre o universo político e o mundo administrativo (funcionários). 

Em um campo estão os eleitos e em outro os gestores. Para os autores, o mundo 
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administrativo não apresenta problemas, pois sua base é a neutralidade política e o 

profissionalismo; 

• A busca pelo princípio da eficiência: Suportada pela ideia de otimização dos 

recursos e dos resultados por meio de procedimentos cientificamente elaborados. 

O modelo Top-Down antevê certa linearidade nos acontecimentos, em que o núcleo do 

governo formula a política pública e fica a periferia desse mesmo governo com a incumbência 

de executar e gerenciar os resultados. Na periferia, se daria a tradução dos objetivos em 

meios, pela substituição da política pela técnica, e especialmente pela separação dos conflitos 

tendo em vista a necessidade da racionalidade no processo de gestão (MENY; THOENIG, 

1992). 

Subirats (1994) observa que essa forma de compreensão da implementação é 

conhecida como racional-administrativo Weberiano, pois é possível fazer a separação do 

contexto da política do contexto administrativo, estando a prática da implementação no 

operacional das organizações por meio das funções de coordenação e controle.  A Figura 2 

apresenta os fatores e variáveis associadas ao sucesso da implementação, segundo os autores 

que defendem as teorias Top-Down. 

 

Figura 2 - Fatores e variáveis determinantes para a implementação, autores Top-Down. 
VAN METER E VAN HORN (1975) CHRISTOPHER HOOD (1976) 

− Políticas com padrões e objetivos concretos e 

específicos; 

− Disponibilização de recursos e incentivos; 

− Relações interorganizacionais de qualidade 

− Agências implementadoras bem controladas e com 

forte relação com os “policy-makers” 

− Ambiente econômico, social e político propício; 

− Uma resposta dos implementadores que espelhasse a 

compreensão da política, bem como o nível e 

intensidade da sua aceitação. 

− Organização unitária, com linhas de comando 

claras; 

− Normas realmente aplicadas e objetivos 

efetivamente estabelecidos; 

− Pessoas que executassem o que lhes é pedido; 

− Comunicação perfeita nas e entre unidades 

organizacionais; 

− Inexistência de pressão temporal. 

GUNN (1978); HOGWOOD e GUNN (1984) 

− Inexistência de constrangimentos externos à agência implementadora; 

− Tempo e recursos suficientes e adequados ao programa; 

− Inexistência de constrangimentos de recursos e disponibilização dos mesmos no tempo adequado; 

− Uma cadeia de comando pequena e bem definida; 

− Inexistência de mais do que uma agência implementadora; 

− Conhecimento claro dos efeitos pretendidos; 

− Acordo entre todos os envolvidos relativamente aos objetivos do projeto; 

− Capacidade de identificação clara e sequencial das tarefas a desenvolver; 

− Comunicação e coordenação perfeitas entre todos os atores; 

− Capacidade dos líderes de exigir e obter obediência; 

− A política estar construída de forma a existir uma relação direta de causa-efeito. 

FONTE: Adaptado de Hill e Hupe (2002, 46-50); Parsons (1995, 465); Hudson e Lowe (2004, 206). 
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A lógica do modelo centralizador é a de que não existe ambiguidade nos objetivos da 

política, superestimando a implementação quanto à sua orientação, de vez que a essência é o 

racionalismo. A perspectiva “de cima para baixo” sugere que as unidades periféricas devem 

ser responsabilizadas pela prestação dos serviços e regularização das decisões políticas. É o 

que Matland (1995) denomina necessidade de prescrição de variáveis a serem controladas 

pelo poder central executor da política. 

Para Lester et al. (1987), a abordagem Top-down inicia-se essencialmente com uma 

decisão política dos funcionários do governo central, seguida por diversos questionamentos: 

1) Até que ponto as ações oficiais de implementação e grupos alvos foram consistentes 

com a decisão política? 

2) Até que ponto os objetivos foram obtidos com o tempo, e até que ponto os impactos 

foram consistentes com os objetivos? 

3) Quais foram os principais fatores que afetaram a política de impactos e produção, 

tanto os relevantes para a política oficial quanto os demais politicamente significantes? 

4) Com o passar do tempo, como foi a reformulação da política no tocante à 

experiência? 

Esses questionamentos são utilizados de modo a suprir o poder central de informações 

quanto à forma de implementação da política. Entretanto, autores como Sabatier (1986), Hill 

(2004) e Matland (1995) fazem críticas ao modelo por ele apresentar as incapacidades dos 

governos centrais quanto à orientação do comportamento dos implementadores locais e dos 

respectivos beneficiários.  

Segundo Hill (2004), as críticas ao modelo Top-Down devem-se ao seu caráter 

prescritivo com determinação de metas mensuráveis, que se mostra insuficiente para os 

estudos sobre implementação. Para Hill, analisando o conceito “mapeamento retrospectivo” 

desenvolvido por Elmore, o foco deve estar nas ações dos indivíduos como respostas a 

problemas ou questões, na forma de escolha entre alternativas. Os atores passam a ser 

colocados em evidência com a capacidade de fazer escolhas. Nesta perspectiva, a 

implementação passa a ser o dínamo das decisões tomadas nos diversos níveis 

intergovernamentais para a consecução das políticas junto à sociedade. 
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Matland (1995) apresenta três críticas ao modelo Top-Down. Em sua opinião, esse 

modelo: 1º - toma a linguagem legal como ponto de partida para a execução, deixando de 

considerar o contexto da decisão; 2º - seus defensores desconsideram a implementação como 

atividade política; 3º - e, por último, dá excessiva ênfase aos atores-chave no processo, 

desconsiderando os agentes locais de implementação. Outro agravante é que os burocratas 

têm dificuldades em descrever o universo das necessidades e operação da ação, o que interfere 

no atendimento dos objetivos da política. 

 

 Abordagem Bottom-Up ou “de baixo para cima” 

Surgida no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a perspectiva Bottom-Up foi 

formulada como clara crítica às teorias Top-Down, referindo que os estudos da 

implementação também devem considerar as relações dos funcionários de base com os 

beneficiários, bem como a capacidade que diferentes contextos locais poderão ter nos 

impactos da política (PÜLZL; TREIB, 2007, p. 92). 

Os bottom-uppers referem-se ainda às metas e objetivos definidos pelos policy 

designers, que são frequentemente ambíguos (dada a racionalidade limitada da tomada de 

decisão) e cujas políticas raramente suportam apenas um único estatuto legal, contrapondo 

dois pressupostos das teorias Top-Down (BIRKLAND, 2001, p. 182). 

Contrariando a abordagem centralizadora “de cima para baixo”, o modelo Bottom-up 

inicia-se pela identificação da rede de agentes principais envolvidos no serviço entregue pela 

política em uma ou mais áreas locais e os questiona sobre a aplicação de suas metas, 

estratégias, atividades e contatos. Em seguida, utiliza os contatos como meios para 

desenvolver uma técnica de rede para identificar os agentes locais, regionais e nacionais 

envolvidos no planejamento, financiamento e execução dos programas governamentais e não 

governamentais de relevância (SABATIER, 1986). 

Segundo Smith (1973) apud Najan (1995), o modelo Bottom-Up trata de um processo 

contínuo, sem um fim definitivo ou produtos finais e no qual as tensões e os conflitos, frutos 

da implementação, podem ou não se manifestar em um novo padrão de comportamento nas 

instituições. É, portanto, um processo de interação entre quatro componentes: grupos-alvo; a 

estrutura da organização implementadora; a liderança/capacidade e os fatores ambientais. De 
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acordo com o autor, estas tensões geradas entre os políticos, os formuladores, os 

implementadores e seus objetivos resultam em um feedback que poderá gerar um redesenho 

da política. 

Elmore (1979) considera que a compreensão das organizações é essencial para a 

análise da implementação. O autor apresenta quatro caminhos diferentes para este processo: 

1º - da gestão de sistemas – implementação é vista como atividade organizada com objetivos 

específicos; 2º - do processo burocrático - enfatiza as regras ou critérios de tomada de 

decisão, concebe a implementação como um processo contínuo de controle dos critérios de 

escolha e de mudança de rotinas; 3º - do desenvolvimento organizacional – necessidade de 

participação e comprometimento dos indivíduos; e 4º - da negociação – trata as organizações 

como arena de conflito. 

Para Matland (1995), o modelo Bottom-Up é constituído de dois níveis, o primeiro é 

denominado de macroimplementação (define a ação que engloba desde a formulação da 

política, considerando os atores centrais); o segundo consiste na microimplementação, que 

acontece por meio das ações das agências locais. Nesta perspectiva, o foco são os atores em 

nível local, pois os que se encontram no centro do poder não têm estrutura para interferir na 

ação do nível da microimplementação.  

Sabatier (1986) faz críticas e identifica as limitações da abordagem Bottom-Up: 

primeiramente – tal como a Top-Down que enfatizou a decisão no centro – a Bottom-Up 

superenfatiza a periferia, utilizando esta figura de linguagem centro-periferia, mas na opinião 

dele a Bottom-Up subestimou a influência indireta do centro sobre os objetivos estratégicos e 

a habilidade de afetar a estrutura institucional na qual os indivíduos operam (KISER; 

OSTROM, 1982 apud SABATIER, 1986, p. 34); em segundo lugar, ele dirige crítica à visão 

de Hjern et al. (1978 apud SABATIER, 1986, p. 34), que tomam a participação na estrutura 

de implementação como algo dado, desconsiderando os esforços realizados anteriormente por 

vários indivíduos para afetar as taxas de participação; a terceira limitação, considerada a mais 

importante por Sabatier, refere-se à falha de começar sem uma teoria explícita dos fatores que 

afetam os interesses; finalmente, a Bottom-Up está menos preocupada com a implementação 

da política em si, pois está mais interessada em entender a participação das pessoas e a 

interação na política específica. 



67 

 

Apesar de se enquadrarem em gerações que se diziam antagônicas, alguns dos estudos 

em que se fez alusão às teorias Top-Down e Bottom-Up assumem já como clara a importância 

que diversos atores e níveis têm para o estudo da implementação. 

Considerados os pais da terceira geração do estudo da Implementação, Goggin, 

Bowman, Lester e O’Toole (1990) desenvolveram uma teoria que não foge a esta 

preocupação. Segundo estes autores, o papel do fluir de informação e comunicação entre os 

diversos níveis (quer de sentido descendente ou ascendente) é de extrema importância, daí o 

papel central que os middle-range (referência aos implementadores de médio alcance) 

ocupam na determinação do sucesso da implementação (HILL; HUPE, 2002). 

Depois de abandonado o “campo estéril da disputa entre Top-Down/Bottom-Up […] 

foram elaboradas algumas propostas de perspectivas de síntese e contingentes” (O’TOOLE, 

2004, p. 315), percebendo-se que ambas as perspectivas exageram nas suas posições e 

simplificam demasiado o estudo do processo de implementação (PÜLZL; TREIB, 2006, p. 

95), alguns autores designaram o modelo definido pelas teorias híbridas (HILL; HUPE, 

2002). 

 

 A abordagem híbrida 

É precisamente neste pressuposto que Elmore (1979) baseia suas metodologias de 

“forward mapping” (mapeamento para frente) e de “backward mapping” (mapeamento para 

trás). O autor argumenta que os formuladores de política precisam considerar tanto os 

instrumentos políticos quanto outros recursos que têm à disposição (forward mapping) com o 

incentivo estrutural dos últimos grupos-alvo (backward mapping), pois o sucesso do 

programa é contingente na combinação destas duas considerações. 

Assim, o mapeamento para frente será a metodologia de estudo que inicia seu percurso 

nas decisões de topo, prosseguindo sua análise na forma como a estrutura operacional utiliza 

os instrumentos e recursos disponibilizados, ao passo que o enfoque inicial do mapeamento 

para trás se situa nos atores envolvidos na disponibilização da política e os grupos-alvo, 

continuando a análise em sentido ascendente com a identificação das redes que se formaram 

para lidar com determinado problema, bem como as estratégias utilizadas (PÜLZL; TREIB, 

2007). 
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Em seus estudos, Elmore (1978 apud HUDSON; LOWE, 2004, p. 210) traçou quatro 

modelos distintos de instituições que podem descrever alternativas de abordagem e análise do 

processo de implementação de uma política, a saber, no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Modelos de Implementação de Políticas Sociais, segundo Elmore. 

 

MODELO 

SISTEMA 

GERENCIAL 

MODELO 

BUROCRÁTICO 

PROCESSUAL 

MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

MODELO DE 

NEGOCIAÇÃO 

E BARGANHA 

Princípio 

Central 

Racionalidade 

 

Discrição; 

Rotinização 
Autonomia Competição 

Distribuição do 

Poder 

Centralizado 

 

Disperso e 

Fragmentado 

Igualdade de 

Responsabilidades 
Instável e Disperso 

Processo de 

Tomada de 

Decisão 

Sub-otimização 

(resultado da 

necessidade de 

devolução de 

poder) 

Incrementalismo 

(rotinas conduzem à 

inércia) 

Grupos de Trabalho 

(desenvolvimento de 

relações interpessoais) 

Negociação para 

resolução de 

conflitos 

Processo de 

Implementação 

Monitorização; 

Cumprimento 

Rotinas de trabalho 

estabelecidas 

Produção de 

Consensos 

Conjugação de 

diferentes 

interesses 

FONTE: Hudson e Lowe (2004, p. 210) baseado em Elmore (1978). 
 

A partir da análise destas diversas correntes de pensamento e de análise do processo de 

implementação, é possível concluir que a implementação trata de um conjunto de ações do 

poder central e dos atores locais. Nesta ótica, os conceitos de negociação e de redes tornam-se 

imprescindíveis para o debate (PÜLZL; TREIB, 2006, p. 100-102). 

Sabatier (1986) apresenta-se também como defensor da teoria híbrida e congrega a 

necessidade de começar a análise da implementação pelo problema político ao invés de iniciar 

pelo estudo de uma lei. Paralelamente, a preocupação Top-Down sobre como os fatores legais 

e socioeconômicos estruturam opções comportamentais precisa ser incorporada no modelo 

síntese. 

Finalmente, uma terceira tentativa de sintetizar elementos de ambas as abordagens 

Top-Down e Bottom-Up foi desenvolvida pelos autores como Goggin et al. (1986 apud 

SABATIER, 1987). No modelo de implementação, o Estado possui funções de persuasões e 

restrições – acima ou abaixo – assim como os estados possuem propensões para atuar e sua 

capacidade para efetuar suas preferências. Além disso, as escolhas do Estado não são oriundas 

de um agente racional unitário, mas o resultado de acordos entre partes internas ou externas 

ao governo, envolvidas nas políticas do estado (GOGGIN et al., 1986, apud Sabatier (1987)), 
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de modo que esta abordagem defende que a implementação dos programas federais é 

basicamente dependente de ambos os tipos de variáveis “Top-Down” e “Bottom-Up”. 

O’Toole (2004, p. 310) reforça, entretanto, que apesar do enorme esforço de produção 

de síntese, pouco tem sido feito em proveito dos estudos de Implementação, já que essa nova 

geração de estudos não foi capaz de produzir consensos e continua a lidar com demasiadas 

variáveis, produzindo, desta forma, poucas recomendações bem formuladas, sendo que 

algumas delas são até contraditórias entre si. 

 

2.3.2  Fatores que limitam o processo de implementação 

Considerando que alguns dos conceitos conhecidos que norteiam a teoria da 

Implementação de políticas públicas e modelos teóricos que buscam compreender o processo 

já foram apresentados, se faz relevante abordar os fatores que podem interferir no processo de 

execução de um programa governamental. 

Para Costa (2007), a implementação de programas sociais está exposta a uma série de 

fatores organizacionais. Dentre eles, tem-se: a) a compressão da gestão a uma única agência – 

ficando muita responsabilidade centralizada; b) o contexto institucional da implementação – 

apresenta-se a fragmentação da burocracia, em que há disputas por lideranças institucionais e 

jogos por poder; c) e a própria gestão do programa – que tem déficit de discricionariedade e 

qualidade que tende a ter técnicos e gestores muito próximos da execução da política. 

Outro fator que também merece ser discutido é o poder da burocracia, pois, como 

observam Meny e Thoenig (1992), ela não é inerte, mas, ao contrário, detém grande poder de 

transformação. Durante a execução de uma política, nem todas as decisões tomadas pelos 

executores se concretizam integralmente. Ao tratar a burocracia como um momento 

necessário após a formulação da política, é possível obter noção de sua estruturação ao redor 

do implemento dos programas e projetos governamentais. 

Subirats (1994) sublinha a questão da discricionariedade como uma atividade de 

delegação de poder com responsabilidade na ponta da ação governamental, principalmente 

porque a maior parte da implementação exigirá o alcance eficaz do programa, necessitando 

com isso da definição dos papéis, responsabilidades, controles e coordenação, o que 

demandará da administração pública o gerenciamento baseado na operacionalização dos 
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programas. A autora apresenta ainda elementos que estão em posse da burocracia e que a 

fazem ser relevante no processo de implementação das políticas: 

 

Capacidade profissional e controle sobre a informação (conhece os 

graus de aceitação dos programas e suas fragilidades); rede formal e 

informal de contatos dentro e fora da administração pública; e o 

último elemento é a importância de representantes da burocracia na 

estrutura de desenho e formulação da política (SUBIRATS, 1994, p. 

130). 

 

Estes elementos acabam caracterizando o que pesquisadores denominam de 

capacidade da burocracia em gerar uma espécie de neutralidade no processo de formulação da 

política. Rua (1997, p. 20) aponta dez pré-condições para que a implementação de uma 

política pública aconteça dentro de um cenário dito de perfeição, quais sejam: 

 

i) As circunstâncias externas à agência implementadora não devem 

impor restrições que a desvirtuem; ii) O programa deve dispor de 

tempo e recursos suficientes; iii) Não apenas deve haver restrições de 

recursos em termo globais, mas também em cada estágio da 

implementação, a combinação desses recursos deve estar efetivamente 

disponível; iv) A política a ser implementada deve estar suportada por 

uma teoria adequada sobre a relação entre causa (de um problema) e o 

efeito (solução proposta); v) Esta relação de causa e efeito deve ser 

direta, e se houver fatores intervenientes, estes deverão ser 

minimizados; vi) Deve haver apenas uma agência implementadora, 

que não dependa de outra para ter sucesso - havendo outra agência, a 

relação de dependência deve ser mínima em número e em 

importância; vii) Deve haver completa compreensão e consenso 

quanto aos objetivos a serem atingidos e esta condição deve 

permanecer em todo processo de implementação; viii) Ao avançar em 

direção aos objetivos acordados, deve ser possível especificar, com 

detalhes completos e em sequência perfeita, as tarefas a serem 

executadas por cada participante; ix) É necessário que haja perfeita 

comunicação e coordenação entre os vários elementos envolvidos no 

programa; x) Os atores que exercem posição de comando devem ser 

capazes de obter efetiva obediência aos seus comandados. 

 

Um “cenário perfeito” (grifo meu) à implementação de políticas é praticamente algo 

externo à realidade socioeconômica do Brasil, por diversos fatores que podem, como já 

referido, vir a agir como limítrofes ao processo de implementação de determinada política ou 

programa público. Isto pode ser percebido em dois momentos, o primeiro que entende a 
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implementação como fase incorporada à formulação da política, e um segundo que a 

compreende como uma fase da execução da política. 

 

2.4  O processo de avaliação de políticas públicas 

A avaliação é a área de política pública que mais se tem desenvolvido nos últimos 

tempos. É difícil imaginar reformas na gestão administrativa e no setor público desenvolvidas 

e implementadas aleatoriamente, por ordem de um decreto ou das autoridades hierárquicas 

(THOENIG, 2000). Existe, assim, uma demanda ampla por parte de seus executores de um 

processo que avalie a implementação das políticas, programas ou ações públicas. 

Fazer avaliação de políticas públicas se torna um grande desafio, já que esse impacto 

precisa ser avaliado para além da quantificação das pessoas atendidas, dos benefícios 

distribuídos ou da abrangência da intervenção (ALMEIDA, 2006). Acerca da importância de 

se conhecer o cerne de um programa Fagundes e Moura (2009, p. 90) afirmam que: 

 

O conhecimento dos programas por dentro, suas dificuldades, os 

obstáculos de implementação, seus fatores gerenciais e operacionais, 

e ainda como estes realmente produzem efeitos esperados e não 

esperados, é um instrumento de poderoso uso para a melhoria do 

desempenho das organizações públicas, em qualquer escala do 

governo. 

 

Para Cohen e Franco (2004), um programa é um conjunto de projetos que perseguem 

os mesmos objetivos, que estabelecem prioridades de intervenção, que identificam e ordenam 

projetos, definem o âmbito institucional e alocam os recursos a ser utilizados. 

Há motivos para crer que a avaliação está destinada a desempenhar um papel 

importante no atendimento dessas expectativas, ao menos em parte, de vez que ela fornece 

ferramentas relativamente rigorosas e uma abordagem racional para a produção de 

informações e recomendações sobre política pública específica (THOENIG, 2000). A 

avaliação, segundo atesta Cavalcanti (2006), em geral, tem sido definida como um 

instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos, para 

o redirecionamento de seus objetivos, quando necessário, ou mesmo para a reformulação de 
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suas propostas e atividades. Neste sentido, a avaliação se revela um importante mecanismo de 

gestão, de vez que fornece informações e subsídios para tomada de decisão dos gestores, 

formuladores e implementadores de programas. 

Ramos (2012) argumenta que ao incorporar elementos valorativos e de julgamento, a 

avaliação contempla aspectos qualitativos, não se confundindo com o mero acompanhamento 

das ações governamentais. Entretanto, Thoenig (2000) atesta que duas observações devem ser 

feitas sobre a avaliação: a primeira é que a avaliação não é, por natureza, característica de um 

tipo específico de Estado ou cultura administrativa; e a segunda sugere que não é suficiente 

ter todas as ferramentas necessárias à avaliação, sejam humanas ou materiais, de vez que 

servidores públicos individuais são livres para decidir se irão realizar uma avaliação. 

Partindo da premissa de que o termo avaliação é utilizado frequentemente e com 

diversas conotações, Aguilar e Ander-Egg (1994), ao iniciar o estudo sobre avaliação de 

programas sociais, destacam quanto é elástico o termo avaliação, esta podendo ser concebida 

tanto pelo aspecto formal quanto pelo informal. 

Nesse sentindo, Belloni, Magalhães e Sousa (2003) ensinam que a avaliação informal 

faz parte do cotidiano de qualquer indivíduo e é feita de forma espontânea, ao passo que a 

avaliação formal se realiza por meio de “processo avaliativo com características distintas e 

com possibilidades de compreender todas as dimensões e implicações da atividade, fatos ou 

coisa avaliada” (Idem, p. 14-15). 

Os sistemas de avaliação precisam ser flexíveis e adaptáveis às instabilidades e 

necessidades da ação pública, e os formuladores de políticas precisam ter acesso fácil ou 

controle total dessas atividades, o que justifica a necessidade das avaliações de programas e 

políticas públicas. 

 

2.4.1  As quatro gerações da avaliação 

A avaliação de políticas públicas vem evoluindo ao longo da história da 

Administração Pública e, durante todo esse tempo, gerações do processo avaliativo foram 

sendo desenvolvidas. Os estudos mais aprofundados acerca destas gerações são apresentados 

por Guba e Lincoln (1989), que as distinguem em relação aos seus momentos no percurso da 

história das políticas públicas.  
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A primeira geração da avaliação é marcada pela mensuração por meio de testes usados 

num primeiro momento para aferir o desempenho escolar e o desenvolvimento de crianças 

com problemas de aprendizagem atribuídos ao retardamento mental; e num segundo momento 

foi, principalmente, resultado da necessidade de selecionar pessoal para os serviços armados 

na Primeira Guerra Mundial. Alguns outros fatores que tiveram papel importante no 

desenvolvimento desta primeira geração de avaliação foram: a ascensão das ciências sociais e 

a emergência do gerenciamento científico no comércio e na indústria. Nesta primeira fase, o 

papel do avaliador era considerado apenas técnico e baseava-se em conhecimentos de 

instrumentos e técnicas de mensuração (GUBA & LINCOLN, 1989). 

A segunda geração de avaliação surgiu na medida em que se evidenciaram as 

deficiências da primeira, sendo seu foco principal os estudantes. A ampliação do acesso ao 

ensino secundário demandou avaliar currículos e, para isto, dados baseados no desempenho 

de estudantes eram insuficientes. Tornou-se necessário avaliar os novos programas e 

identificar seus pontos fortes e fracos em relação a objetivos definidos. Nessa perspectiva, o 

papel do avaliador era descrever o programa e a mensuração se tornou apenas um dos 

diversos instrumentos que poderiam ser utilizados. 

A terceira geração (ou abordagem descritiva), orientada para objetivos, surgiu na 

década de cinquenta, marcada pelo pós-guerra, quando as deficiências do sistema educacional 

americano acabaram sendo consideradas responsáveis pelo avanço russo na conquista do 

espaço. Esperava-se nesse momento que o avaliador julgasse os programas na base de 

critérios externos, sem deixar de descrever e medir progressos. A exigência de inclusão do 

julgamento no processo de avaliação marca o surgimento desta terceira geração (GUBA & 

LINCOLN, 1989). 

Desse modo, tomam-se como ponto de partida certos critérios, sempre com uma 

tendência a seguir os valores de quem emite o juízo. Supõe-se que apresentando “fatos” a 

avaliação auxilia a tomada de decisões para que uma escolha inteligente entre em curso de 

ação. Confia-se que os dados sejam precisos e não distorcidos e, por consequência, existiria 

uma melhora na tomada de decisão. Trata-se, portanto, de um processo organizacional para 

melhorar as atividades em andamento e auxiliar a administração no planejamento, 

programação e decisões futuras. 
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As três gerações de avaliação anteriores demonstram o progresso da avaliação, tanto 

no que tange à amplitude dos seus conteúdos quanto em relação aos procedimentos 

metodológicos. Entretanto, algumas falhas não deixaram de existir: a prevalência do ponto de 

vista gerencial, a incapacidade de incorporar e acomodar o pluralismo no campo de valores e 

o grande compromisso com o paradigma positivista. 

A partir destas deficiências, Guba & Lincoln propõem uma abordagem alternativa, 

chamada por eles responsive constructivist evaluation (avaliação construtivista-responsiva): 

responsiva, pois pretendia ser sensível às reivindicações e questões de grupos de interesse; e 

construtivista porque baseada num paradigma construtivista para o qual a realidade é uma 

construção social, inclusive o objeto da avaliação. 

Nesta perspectiva, a quarta geração de avaliação implica na participação e no 

envolvimento dos grupos de interesse. Guba & Lincoln (1989, p. 8-11) observam que esta 

forma de avaliação tem algumas propriedades relevantes: 

 Os resultados de uma avaliação não descrevem como as coisas realmente são, mas 

representam construções produzidas por diversos atores, sejam indivíduos ou 

grupos para dar sentido às situações nas quais se encontram; 

 As construções por meio das quais as pessoas dão sentido às suas situações são 

modeladas pelos valores de quem produz os sentidos. Isto teria poucas implicações 

se todos partilhassem um sistema comum de valores. Nessa situação, a construção 

compartilhada poderia parecer “o estado das coisas” e viver essa ilusão causaria 

poucos danos; 

 As construções são intrinsecamente ligadas a específicos contextos físicos, 

psicológicos, sociais e culturais, dentro dos quais elas são produzidas e aos quais 

se referem; 

 Essa nova abordagem reconhece que avaliações podem ser feitas para dar poder ou 

enfraquecer grupos de interesse. Evidentemente, poderá ocorrer uma inclusão 

seletiva de grupos de interesses no projeto e na implementação da avaliação; 

 A avaliação deve ter uma orientação dirigida à ação que defina o percurso a ser 

seguido e estimule os grupos de interesse envolvidos a segui-lo. Entretanto, 

frequentemente os resultados da avaliação não são utilizados; 

 Finalmente, pelo fato de que a avaliação envolve atores humanos (clientes, grupos 

de interesse) como fontes de informação de perspectivas diferentes, cabendo ao 
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avaliador interagir com esses atores, respeitando sua dignidade, sua integridade e 

privacidade. 

O conceito que está implícito na avaliação de quarta geração é o de uma aprendizagem 

coletiva, na qual a qualidade da avaliação se baseia na relação existente entre as ideias da 

sociedade e os debates por elas provocados. 

 

2.4.2  Os tipos de avaliação de políticas públicas 

Como já foi descrito, a avaliação tem um papel de destaque nas reformas do setor 

público, assim como tem estado cada vez mais presente nos processos de análise das políticas 

públicas. Deste modo, o processo avaliativo pode assumir diversas formas de atuação 

dependendo do timing (antes, durante ou depois da implementação), dos seus paradigmas 

(tradicional ou pluralista), dos seus usuários, da posição de seus avaliadores (internos, 

externos ou participativa), de seus processos, resultados e impacto. 

Não é objetivo desta pesquisa esgotar a literatura acerca das práticas e modelos de 

avaliação. Segue-se, portanto, uma breve descrição das classificações que foram relevantes ao 

desenvolvimento dessa pesquisa em particular. 

 

 Quanto ao momento (Timing): 

No tocante aos tipos de avaliação situados no tempo, tradicionalmente é feita uma 

distinção entre uma avaliação prospectiva chamada de ex-ante e uma avaliação subsequente, 

conhecida por ex-post, que ocorre durante ou após a implementação do programa. 

A avaliação ex-ante é realizada antes do começo de um programa, com o fito de dar 

suporte à decisão de implementá-lo ou não, e ordenar os vários projetos segundo sua 

eficiência para alcançar os objetivos determinados (CUNHA, 2006). Este tipo de avaliação, 

como sugere Cavalcanti (2006), procura orientar sobre a realização de dado programa no que 

diz respeito à sua formulação e desenvolvimento, por meio do estudo de seus objetivos, dos 

beneficiários e suas necessidades, bem como do seu campo de atuação. Almeida (2006) 

complementa ao dizer que este tipo de avaliação objetiva ainda proporcionar critérios para 
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uma análise de custo-benefício e custo-efetividade. Na verdade, permanecem sendo uma fonte 

relativamente secundária de informações por motivos ligados à pressão de tempo ou às visões 

políticas que os formuladores de políticas têm em mente (THOENIG, 2000). 

É uma constante entre os estudiosos de avaliação de políticas públicas como Thoenig 

(2000), Almeida (2006), Cavalcanti (2006), Ramos (2012), Faria (2005) e muitos outros, que 

a avaliação ex-post ou a posteriori acontece quando o projeto está sendo executado ou quando 

já está concluído e é realizada para saber o quanto e de forma mudou a situação inicial ou o 

quanto se alcançou da situação objetiva, segundo o ponto de referência fixado. 

Ramos (2012) soma a esta definição que a avaliação ex-post julga se determinado 

programa deve continuar a ser executado, tendo por base os resultados obtidos até o momento 

da avaliação. Se a resposta for positiva, avalia-se se é próprio manter a formulação original ou 

efetuar modificações, redirecionando os objetivos, propostas e atividades. Este tipo de 

proposta avaliativa é utilizado, segundo Thoenig (2000), com relativa raridade, por não 

atenderem realmente às necessidades das ações governamentais, por serem caras e  

consumirem muito tempo. Contudo, o autor afirma ainda que elas “podem contribuir para 

alimentar uma perspectiva de aprendizagem sobre as razões por que tais resultados ou 

impactos foram gerados, e o valor relativo das ferramentas e processos que foram 

mobilizados” (Idem, 2000, p. 63). 

As avaliações ainda podem ocorrer durante todas as fases da política, programa ou 

intervenção política. Quando assim ocorrem, podem ser chamadas de avaliações contínuas ou 

avaliação durante a execução. Almeida (2006) aponta que esse tipo de avaliação poderá 

atender a diversos objetivos: uma análise de processos para ver quais componentes de um 

projeto estão contribuindo ou quais são incompatíveis com os objetivos ou uma avaliação de 

efeitos. Thoenig (2000) entende que essa forma de avaliar tende a acertar mais o alvo como 

uma ferramenta de gestão, mesmo que elas exijam um monitoramento relativamente intensivo 

e bem informado. 
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 Conforme as necessidades dos usuários  

Como citado em Aguilar & Ander-Egg (1994), Scriven (1967) propõe modalidades 

para avaliar as necessidades dos usuários e apresenta a distinção entre avaliação somativa e 

avaliação formativa. 

A primeira modalidade determina até que ponto foram cumpridos os objetivos ou 

produzidos os efeitos previstos. Segundo Worthen, Sander e Fitzpatrick (2004, p. 47) a 

avaliação somativa “realiza-se e torna-se pública para dar aos responsáveis pela tomada de 

decisões do programa e aos consumidores potenciais julgamentos do valor ou mérito do 

programa em relação a critérios importantes”. Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 43) 

complementam ao afirmar que ela: 

 

Refere-se ao estudo dos resultados ou efeitos de um programa. 

Através desta modalidade avaliativa se determina até que ponto foram 

cumpridos os objetivos ou produzidos os efeitos previstos. Determina 

o valor de um programa uma vez que foi desenvolvido, investiga os 

efeitos comparando-os com as necessidades dos usuários ou 

beneficiários. [...] este tipo de avaliação se ordena basicamente a 

julgar se vale a pena ou não manter um programa por tempo 

determinado. 

 

Cavalcanti (2006) e Ramos (2012) compreendem que o objetivo principal da avaliação 

somativa é analisar a efetividade de um programa, compreendendo em que medida atingiu os 

objetivos. Os autores se referem à análise e à produção de informações sobre a implementação 

e etapas posteriores, sendo efetuadas quando o programa está sendo executado há algum 

tempo. Essas avaliações são comumente feitas a fim de assistir a alocação de recursos ou na 

atribuição de maiores responsabilidades. Ala-Harja & Helgason (2000, p. 7-8) atestam que: 

 

Os clientes geralmente são externos, tais como políticos e outros 

agentes de decisão. A objetividade e a confiabilidade geral das 

constatações são consideradas importantes. Essas avaliações 

geralmente são conduzidas por avaliadores externos. 
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No que concerne à avaliação formativa, é dito que esta se refere ao seguimento que se 

realiza durante o processo de execução de um programa ou projeto, fornecendo informação 

acerca do modo de se desenvolver o referido processo (ALMEIDA, 2006). As avaliações 

formativas, no entendimento de Ramos (2012), se dirigem à análise e à produção de 

informações sobre as etapas da implementação aos diretamente envolvidos, fornecendo 

elementos para a correção de procedimentos. 

Worthen, Sander e Fitzpatrick (2004, p. 46, tradução minha), sobre este tipo de 

avaliação, afirmam que ela “é feita para dar informações avaliativas à equipe de programa, 

informações úteis para a melhoria do programa”. Para Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 43): 

 

Refere-se ao seguimento que se realiza durante o processo de 

execução de um programa ou projeto. Fornece informação acerca do 

modo de desenvolver-se o referido processo e serve basicamente para 

ajudar a por em andamento um programa ou para melhorar o que está 

sendo posto em prática ou seu funcionamento. 

 

Cavalcanti (2006) afirma que este tipo de avaliação se preocupa em responder, entre 

outras, as seguintes indagações: a) A população-alvo está sendo atendida, conforme as metas? 

b) O cronograma está sendo cumprido? c) Os recursos estão sendo alocados com eficiência? 

O objetivo desses questionamentos é dar suporte e melhorar a gestão, a implementação e o 

desenvolvimento do programa. A “ênfase é dada à aplicabilidade direta dos resultados. 

Devem lidar com questões operacionais de monitoramento dos eventos e, em certo grau, 

também com aspectos relacionados ao impacto” (ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p. 8). 

 

 Conforme a metodologia 

Existem ainda dois tipos de estudos avaliativos que se referem aos problemas ou 

perguntas que se pretendem responder (COHEN; FRANCO, 2004; COTTA, 1998): a 

avaliação de processos, realizada durante a implementação do programa e que diz respeito à 

dimensão da gestão, alguns autores a igualam à avaliação ex-post; a avaliação de resultados 

ou metas tem por objetivo aferir o êxito do programa tomando por base o alcance das metas 

previamente estabelecidas (COSTA; CASTANHAR, 2003) e a avaliação de impacto, com o 

objetivo de responder se o programa funcionou (CUNHA, 2006). 
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A avaliação de processo, de acordo com Cotta (1998), tem por finalidade julgar se a 

intervenção está sendo implementada como planejado, se a população-alvo está sendo 

atingida, se o cronograma está sendo cumprido, se os recursos estão sendo usados com 

eficiência, etc. A avaliação processual procura identificar, periodicamente, as dificuldades 

ocorridas durante o processo, a fim de se efetuarem correções ou adequações (RAMOS, 

2012). 

Sulbrandt (1993), citado por Costa e Castanhar (2003), afirma que este tipo de 

avaliação mede o alcance do programa junto à população beneficiária e, principalmente, 

acompanhando os processos internos de quem a aplica, pode ser associada à avaliação 

formativa. Este tipo de avaliação permite que o verdadeiro conteúdo do programa seja 

identificado e, ao acompanhar os processos internos, enfoca os fatores que influenciam o 

processo de implementação, estimulando mudanças quando necessário. 

Por sua vez, a avaliação de resultados, conforme o entendimento de Ramos (2012, p. 

1278): 

 

[...] procura verificar em que medida o programa alcançou os 

objetivos e quais foram seus efeitos e consequências, indagando, 

após sua implementação, se houve modificações na situação-

problema que originou a formulação do programa e examinando o 

sucesso ou fracasso em termos de mudança efetiva nas condições 

prévias de vida das populações beneficiadas. 

 

De acordo com Cotta (1998) a análise de resultados de determinado programa ou 

projeto social é, sem dúvida, a etapa mais complexa do processo avaliativo, de vez que trata 

de identificar as causas de mudanças que não raro se devem a fatores alheios ao conhecimento 

do pesquisador. 

Por se tratar de um tipo de avaliação de teor mais complexo, esta modalidade busca 

responder a três questionamentos: 

a) A que se devem as mudanças na situação-problema? 

b) Uma solução se aplica a uma única situação ou pode ser utilizada em outros 

momentos? 
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c) As mudanças são permanentes ou temporárias, cessando quando o programa é 

interrompido? 

Em se tratando dos seus objetivos, a aferição dos resultados contempla a avaliação de 

impacto; Ramos (2012) afirma verificar a existência de um nexo causal entre os resultados da 

implantação do programa ou projeto e as alterações nas condições sociais da população. A 

avaliação de impacto diz respeito à efetividade de uma política pública, pois possibilita 

verificar se os resultados obtidos junto à população-alvo são semelhantes ao que foi proposto, 

ou seja, se produziu os efeitos que se esperava (CAVALCANTI, 2006). 

De acordo com Carvalho (2003), dois pressupostos orientam a avaliação de impacto: o 

primeiro percebe propósitos de mudança social na política em análise e, dessa forma, faz 

sentido configurar a investigação para mensurar seus impactos; o segundo pressuposto é o que 

estrutura a análise com base em uma relação causal entre o programa e a mudança social 

provocada, o que significa dizer que é o bastante apenas verificar a ocorrência de mudança. É 

preciso estabelecer a relação causa-efeito entre as ações de um programa e o resultado final 

obtido; entre essas e a ação pública realizada por meio da política (GARCIA, 2001; 

CARVALHO, 2003; COSTA; CASTANHAR, 2003). Por sua natureza avaliativa, ela é 

considerada ex-post facto. 

Para Cotta (1998), a principal diferença entre a avaliação de resultados e avaliação de 

impacto está definida no escopo da análise: se o objetivo é indagar sobre os efeitos de uma 

intervenção sobre um público-alvo, trata-se de uma avaliação de resultados; se a intenção é 

captar resultados finais desta mesma intervenção, então se trata de avaliação de impacto. Estas 

avaliações geralmente são realizadas por meio de desenhos quase experimentais, fazendo uso 

de métodos quantitativos para coleta e análise dos dados, além do tratamento estatístico dos 

mesmos. 
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2.4.3  Critérios para o processo de avaliação de políticas públicas 

Durante todo o processo de avaliação, é feita a mensuração do desempenho de um 

programa ou projeto. Para tanto, se faz necessária a fixação de certos critérios por meio dos 

quais a avaliação será feita, os quais dependem dos aspectos que se deseja enfatizar na 

avaliação. 

De acordo com o que afirmam Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 111), a relação entre 

os objetivos de avaliação e seus critérios (comparação entre sucesso ou fracasso) pode ser 

descrito da seguinte forma: 

 

A conexão lógica pode ser resumidamente delineada: a definição dos 

propósitos da avaliação da política ou programa condiciona os 

objetivos da avaliação; estes, por sua vez, condicionam o tipo de 

pesquisa empregado na avaliação; esta escolha, por sua vez, determina 

o critério de sucesso, que, por último, estabelece o modelo analítico de 

aferição do sucesso. 

 

De modo geral, os critérios – eficácia, efetividade e eficiência – relacionam-se à 

avaliação que ocorre ao término do programa e com os aspectos/atividades que são avaliados 

durante esta avaliação, podendo, no entanto, haver algumas exceções. 

Garcia (2001, p. 38) propôs que a “eficiência é a relação existente entre os produtos 

resultantes da realização de uma ação governamental programada e os custos incorridos 

diretamente em sua execução”. 

Segundo Belloni, Magalhães e Sousa (2003, p. 62), a eficiência diz respeito “ao grau 

de aproximação e à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de combinar os insumos 

e implementos necessários à consecução dos resultados visados”. E continuam afirmando que 

a eficiência é verificada por meio da comparação das necessidades de atuação sobre o 

fenômeno com os objetivos e diretrizes propostos e o instrumental disponível para atuação. 

Seguindo esse raciocínio é possível dizer, portanto, que a eficiência responde à pergunta sobre 

como as ações são desenvolvidas. 

O segundo critério trata da eficácia, que se expressa pelo grau de qualidade do 

resultado alcançado. Eficácia “corresponde ao resultado de um processo; entretanto, 
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contempla também a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução 

de objetivos e metas, em um tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto 

originalmente proposto” (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2003, p. 64-65). 

Por sua vez, Garcia (2001, p. 37) atesta que “eficácia é o grau em que se atingem os 

objetivos e as metas de uma ação orientada para um alvo particular, em um determinado 

período de tempo, independentemente dos custos nos quais se incorra”. 

Deste modo, nas palavras de Aguilar e Ander-Egg (1994), com a avaliação da eficácia 

“se pretende avaliar o efeito ou resultado do programa e com a avaliação da eficiência se 

procura estabelecer o grau de rentabilidade econômica da intervenção” (Idem, 1994, p. 113). 

O terceiro critério faz menção à efetividade, que, do ponto de vista social, “é um 

critério de avaliação que busca dar conta dos resultados, tanto econômicos, quanto sociais, da 

política pública” (BELLONI, MAGALHÃES E SOUSA, 2003, p. 67). Assim sendo, trata-se 

da capacidade de produzir resultados permanentes (os ditos impactos da política), diretos ou 

indiretos, além da possibilidade de produzir de efeitos colaterais ou externalidades negativas.  

Cavalcanti (2006) atesta que os conceitos propostos por diversos autores demonstram 

claramente que para se avaliar um programa ou projeto, é imprescindível que os objetivos, 

metas, resultados, custos, etc., sejam explicitamente indicados. De modo contrário, arrisca-se 

realizar análises de conteúdo incompleto ou equivocadas. 

Portanto, a avaliação e os critérios de eficácia, efetividade e eficiência estão 

diretamente ligados ao estabelecimento objetivo dos aspectos de um programa e, 

consequentemente, ao processo de planejamento, formulação e implementação de uma 

política pública. 

Resumindo, seguindo as orientações de vários autores, pode-se dizer que a eficiência 

estaria relacionada diretamente aos custos, ao passo que a eficácia estaria relacionada às 

metas e resultados, e a efetividade à solução e aos impactos objetivos e práticos da política 

junto aos setores beneficiados. 
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2.4.4  A diferença entre avaliação e monitoramento de políticas públicas 

O monitoramento (também chamado acompanhamento) é uma atividade gerencial que 

geralmente utiliza dados internos. Segundo Cavalcanti (2006), este é considerado um processo 

sistemático e periódico de análise da gestão, funcionamento e desempenho de programas e 

projetos. 

Esta prática se faz necessária para se direcionar as metas de um projeto, os caminhos 

que uma intervenção percorre e as métricas potenciais para medir os efeitos na população-

objetivo (RAMOS, 2012). O monitoramento tem ainda como objetivo a identificação dos 

desvios na execução das políticas públicas, entre o programado e o executado, com o 

propósito de diagnosticar suas causas e objetivando ajustes operacionais, na busca da 

adequação do que foi descrito no plano e do que está sendo implementado. 

Mesmo sendo uma ferramenta que busca compreender a eficácia e a eficiência dos 

programas, o monitoramento ainda enfrenta desafios, Ramos (2012) destaca três deles: a) a 

identificação dos objetivos que o programa ou a estratégia busca alcançar; b) a elaboração de 

indicadores que possam monitorar o progresso em relação às metas e c) a fixação de metas 

quantitativas e temporais para cada indicador. 

Por sua vez, a avaliação pode ser realizada antes, durante ou mesmo algum tempo 

depois da implementação, após o programa provocar todo o seu impacto, e com a 

preocupação centrada no modo, medida e razão dos benefícios advindos (RAMOS, 2012). O 

uso da avaliação em programas e políticas permite, segundo Fagundes e Moura (2009), que 

ela se veja dotada de maior racionalidade técnica e gerencial no momento da tomada de 

decisões.  

É por esta razão que tanto no monitoramento quanto na avaliação a provisão de dados 

e informações sobre determinado programa ou política governamental durante todo o seu 

ciclo é tão importante, pois permite verificar seu progresso com relação aos objetivos e metas 

descritos, viabilizando, se necessário, o redirecionamento ou redesenho de ações que tenham 

vindo a se comportar de maneira não prevista. 

A partir das informações extraídas do monitoramento, a avaliação é capaz de realizar o 

julgamento que lhe cabe a respeito da eficiência, eficácia e efetividade dos programas. No 

entendimento de Cavalcanti (2006), não é possível monitorar o que não pode ser medido; 
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portanto, os indicadores são ferramentas fundamentais à efetividade das ações do 

monitoramento. Contudo, a avaliação vai além, pois verifica se o que foi primeiramente 

definido no plano original está realmente produzindo as transformações pretendidas, que 

envolvem a participação da sociedade civil, não obstante o fato de esta apresentar diversidade 

de interesses e visões do que seria necessário ao seu bem-estar, os quais devem ser debatidos 

e negociados até o consenso mínimo. 

Mesmo que muitas vezes uma política seja implementada e avaliada pelas mesmas 

pessoas, Pressman e Wildavsky (1998) defendem uma separação simultânea entre os 

processos, de modo que os avaliadores busquem e apliquem rotas alternativas, favorecendo a 

apresentação de novos valores e componentes, de maneira tal que permita a avaliação sob 

diversos pontos de vista, tornando-a rica em informações. Aos implementadores cabe a 

utilização das informações geradas pelos avaliadores a fim de comprovar ações passadas e 

guiar ações futuras. 

Ao tratar de políticas públicas sociais brasileiras, como no caso das políticas de 

incentivo à leitura, tanto a implementação quanto a avaliação influenciam a relação entre os 

recursos e os objetivos dos programas governamentais. Por essa razão, é necessário tomar o 

cuidado de perceber essas políticas dentro do contexto de seus programas implementados, 

como é o caso do programa objeto desse estudo descrito no Capítulo 3. 
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"A leitura é uma fonte inesgotável de 

prazer, mas por incrível que pareça, a 

quase totalidade, não sente esta sede." - 

Carlos Drummond de Andrade. 

“A literatura tem compromisso com a 

fantasia, porque a fantasia é o que de mais 

profundo a gente guarda” - Bartolomeu 

Campos Queiró, abertura do XV Encontro 

Nacional do PROLER. 

 

3 O PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO À LEITURA - PROLER 

 

O PROLER foi instituído oficialmente pelo Governo Federal, como Programa 

Nacional de Incentivo à Leitura, por meio do Decreto nº 519, de 13 de maio de 1992, que 

estabeleceu seus objetivos e atribuições, os recursos de que poderia dispor e o órgão gestor do 

programa, a Fundação Biblioteca Nacional, subordinada ao Ministério da Cultura- MinC. 

Com o PROLER, inaugurou-se uma nova função para o Estado brasileiro, que, além de 

alfabetizar e comprar livros passaria a promover a formação de leitores (SANT’ANNA, 

2007).  

A proposta do Programa originou-se a partir de uma pesquisa desenvolvida em duas 

instituições, primeiro na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e 

depois na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), entre os anos de 1984 a 

1989 - com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e, mais tarde, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) -, intitulada “Por uma 

política nacional de leitura”. Essa pesquisa foi coordenada por Eliana Yunes, então Secretária 

Geral e responsável pelo Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOP) da FNLIJ e 

professora da Universidade Católica. 

Segundo Cintra (2009), a proposta foi resultado de um ano de reuniões com 

autoridades escolares e de bibliotecas do Rio de Janeiro, empresas e a mídia eletrônica e 

impressa: 

 

Reunindo uma equipe de servidores da FBN e especialistas da área 

acadêmica e cultural, o PROLER promoveu um trabalho inicial de 
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consolidação de ideias e parcerias em torno de projetos de leitura. 

Como base de suas ações, o Programa estabeleceu convênios com 

prefeituras, secretarias de estados e municípios, fundações culturais, 

universidades e outras entidades públicas e privadas, construindo 

uma rede de corresponsabilidade que abrangeu instâncias políticas, 

materiais e técnico-teóricas (PROLER – concepção, diretrizes e 

ações, 1998, p. 11-12) 

 

Desse modo, o esboço de um plano que promovesse a propagação da importância 

política, social e cultural da leitura foi desenvolvido, passando a ser efetivado em uma cidade 

piloto e depois em todo o território nacional. De acordo com esse documento, a composição 

plural da Comissão teve como base a articulação de diferentes estudos e experiência de 

promoção da leitura. Tais estudos são oriundos basicamente de instituições e entidades de 

caráter acadêmico-universitário ou de organizações não governamentais: 

 

O PROLER passou, assim, a ser um programa que busca contemplar 

a variedade e a diversidade das práticas brasileira de promoção da 

leitura em todo o país, refletindo inúmeros anos de experiência e de 

estudo dos profissionais que atuam na área (PROLER – concepção, 

diretrizes e ações, 1998, p. 13) 

 

O PROLER foi instituído com  

o compromisso de promover ações de valorização social da leitura. 

Esse propósito envolve políticas de difusão de livros e bens de 

leitura destinados a torná-los disponíveis ao maior número possível 

de pessoas, mas exige, principalmente, a constituição de uma 

política voltada à formação de leitores e de agentes de leitura” 

(PROLER, 2009, p. 11) 

 

Durante os primeiros quatro anos de sua existência, o PROLER delineou-se como 

experiência executiva de uma política nacional de leitura, concebida para responder a uma 

preocupação acerca do distanciamento de grande parte da sociedade em relação à leitura. 

Desde o princípio, o PROLER reconhecia a importância da leitura para a construção da 

cidadania, e considerava, como ainda hoje, que formar leitores significa formar cidadãos 

(PROLER, 2009). 
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A concepção formulada pela Comissão Coordenadora do Programa em 1996 

distinguia-se da anterior por considerar que a escola deveria constituir o principal campo de 

atuação do PROLER. A proposta era qualificar a leitura na escola, isto é, introduzir textos de 

qualidade literária, em substituição aos chamados textos acartilhados e aos livros de conteúdo 

meramente didático (PROLER, 2009). 

Mantido dessa forma até 2002, o PROLER sofreu certa ruptura em 2003, por ocasião 

da mudança de governo e de orientação política na esfera federal. Seguiu-se um período 

difícil, de conturbações institucionais, em que a falta de recursos pôs sob ameaça a 

permanência das ações do Programa. As coordenações que atravessaram essa conjuntura 

desfavorável empreenderam esforços para implantar projetos de formação de leitores, mas a 

escassez de meios materiais e de financiamento comprometia a continuidade dessas iniciativas 

e, não raro, afetava a própria manutenção da infraestrutura e dos equipamentos da sede do 

Programa (PROLER, 2009). 

Após esse período de instabilidade, o Programa tornou a assentar-se em bases mais 

sólidas e pôde reengendrar sua política de ação. Em 2006, uma nova coordenação instalou-se 

e foi acompanhada pela designação de um Conselho Consultivo. Reconduzido às suas funções 

em novembro de 2007, vinculando-se diretamente à Presidência da FBN, o Conselho reúne 

especialistas em leitura e tem por definição da Decisão Executiva nº. 29, que o nomeou, a 

incumbência de sugerir e formular as metas e os indicadores culturais de ação anual do 

PROLER, além de buscar recursos e esforços que venham a conferir maior eficácia às 

políticas públicas no campo do livro e da leitura. 

O PROLER baseou-se em princípios que levavam em conta o fato de que a sociedade 

brasileira convivia, e convive até hoje, com uma escola básica cujos resultados apontavam 

para a fragilidade da intervenção pedagógica. O PROLER estabelece como princípios: 

 O respeito à diversidade de concepções e práticas relativas à leitura; 

 O reconhecimento às iniciativas autônomas da sociedade civil em favor da leitura; 

 A conciliação de aspectos culturais e educacionais ligados à leitura. 

Desses princípios norteadores foram traçados os objetivos do PROLER: 

 A promoção do interesse nacional pela leitura e escrita, considerando sua 

importância para o fortalecimento da cidadania; 
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 A promoção de políticas públicas que garantam o acesso ao livro e à leitura, 

contribuindo para a formulação de uma política nacional de leitura; 

 A articulação de ações de incentivo à leitura entre diversos setores da sociedade; 

 A viabilização da realização de pesquisas sobre livro, leitura e escrita; 

 O incremento do centro de referência sobre leitura. 

Ao traçar esses objetivos o PROLER se autoimpôs a uma dupla meta: “desescolarizar” 

a leitura a fim de levá-la aos espaços sociais do cotidiano dos cidadãos, e, ao mesmo tempo, 

preservar a primazia da leitura na escola, ao reformular as relações da escola com a leitura 

para retirá-la do seu confinamento disciplinar e apresentá-la como elemento comum a todas as 

formas de conhecimento. 

Foucambert (1994; 1997), pesquisador e especialista em leitura e membro da 

Associação Francesa pela Leitura (AFL), também favorável à “desescolarização”, indo além 

ao propor a leitura com a sociedade, o que significa que ela não deve ser exclusivamente uma 

preocupação da escola, mas uma responsabilidade social. Com a “leiturização” da sociedade, 

espera-se uma transformação dos não leitores em pessoas verdadeiramente leitoras, visando à 

criação do hábito da leitura, ao invés da simples promoção da alfabetização: 

 

Se a alfabetização era, por bons motivos, um aprendizado escolar, a 

leitura é um aprendizado social, da mesma natureza que o 

aprendizado da comunicação oral. Com a leitura será como na fala; 

se o aprendizado se realizar através das práticas familiares e sociais, 

então e somente então, a escola poderá cumprir um papel 

fundamental de ajuda e de redução das desigualdades 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 116) 

 

Outro destaque das propostas do Programa diz respeito à formação contínua de 

promotores da leitura, ressaltando que não basta formar leitores sem que os meios de leitura 

lhes estejam ao alcance. Assim, é proposta a formação de uma rede de bibliotecas visando a 

possibilitar o acesso democrático aos bens culturais. Por essas razões, nas ações dirigidas à 

formação do leitor se faz tão destacada a formação de mediadores, pois, como afirma Peres 

(2009), a simples presença do livro não promove por si só a leitura.  

As concepções e os objetivos que orientam as ações de formação de leitores que o 

PROLER desenvolve atendem às seguintes diretrizes: 
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 Diversidade de ações e de modos de leitura: decorrência da própria variedade dos 

materiais escritos e dos gêneros textuais, essa diversidade está presente tanto nas 

propostas e projetos de leitura endossados pelos Comitês e pela Coordenação, 

quanto nas ações empreendidas por outras instituições; 

 Especificidade do ato de ler: atos de leitura e suas linguagens exigem modos 

próprios de abordagem e competências específicas; 

 Articulação da leitura e da escrita com a cultura: leitura e escrita devem inserir-se 

também em contextos sociais presididos por outras linguagens, de modo que, 

interagindo com estas, possam contribuir para a construção de uma cultura 

fundada nos valores humanistas e no respeito à diversidade das tradições e dos 

costumes; 

 Prioridade da esfera pública: desenvolvidos em instituições públicas e em parceria 

com órgãos públicos, os projetos de incentivo à leitura devem beneficiar a maioria 

da população leitora e não-leitora. 

Para viabilizar tais diretrizes, o PROLER (2009) estabeleceu algumas vertentes para a 

realização dessas diretrizes, sendo elas: 1ª - Formação continuada de professores e 

bibliotecários como promotores de leitura e escrita; 2ª - Promoção de ações estratégicas de 

articulação política e institucional, envolvendo diferentes atores sociais; 3ª - Estímulo à 

criação de bibliotecas escolares, públicas e comunitárias; 4ª - Produção de publicações 

impressas e gravações em meio digital como material de apoio ao trabalho pedagógico. 

O PROLER apresenta ainda ações que se propõem cumprir o que determinam essas 

vertentes, além de intencionarem a criação de condições para a prática da leitura no Brasil, 

respeitando-se as diversidades culturais e sociais: 

a) Formação de uma rede nacional de incentivo à leitura e à escrita; 

 

Reunindo coordenadores e representantes de Comitês, a Coordenação 

Nacional, o Conselho Consultivo e outros participantes, os Encontros 

do PROLER oferecem uma oportunidade de mobilização social em 

torno da leitura e da escrita e têm a finalidade de promover o debate e 

estimular novas práticas de ação. 

Os Encontros locais, estaduais ou regionais, envolvem Comitês de 

municípios ou comunidades concentrados em uma mesma região ou 

estado e têm como objetivo consolidar vínculos de cooperação já 

existentes e atrair outros projetos de incentivo à leitura para compor a 

rede de ações do PROLER (PROLER, 2009, p. 18). 
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b) Promoção de cursos de formação continuada de promotores de leitura; 

 

Os cursos constituem parte essencial do processo de formação 

continuada de professores, de bibliotecários e de profissionais ligados 

às escolas, especialmente as públicas, como agentes promotores de 

leitura. A concepção que orienta esses cursos é a de que sejam 

realizados, preferencialmente, em etapas, alternando os momentos de 

formação à prática do profissional na escola e em outras instituições. 

[...] destaca-se a necessidade de que os cursos promovam registros 

escritos e reflexivos dos profissionais envolvidos, enriquecendo o 

conjunto de informações sobre os diversos processos de formação 

continuada desenvolvidos pelo PROLER (PROLER, 2009, p. 19). 

 

c) Assessoria para implementação de projetos de promoção da leitura; 

 

Sempre requerida para um Programa desta natureza e pelos Comitês, a 

assessoria é, no entanto, uma atividade de difícil execução, dadas as 

condições orçamentárias vigentes. Apesar dos entraves formais que 

limitam os poucos recursos disponíveis, a autonomia dos Comitês vem 

criando redes regionais de colaboração, aproximando grupos de 

diferentes municípios e desenvolvendo construções e estratégias 

próprias para fazer frente às demandas locais (PROLER, 2009, p.19-

20). 

  

d) Implementação da política de incentivo à leitura na Casa da Leitura, com 

cursos, palestras e outras atividades; 

 

As atividades realizadas da Casa da Leitura – sede do PROLER – 

respondem a um duplo propósito: concretizar, em ações, as políticas 

do Programa e estabelecer, a partir dessa experiência, projetos 

específicos de leitura que possam contribuir para suscitar novas 

práticas (PROLER, 2009, p. 20). 

 

e) Criação da rede de referência e documentação em leitura; 

 

O projeto de constituição de uma Rede Nacional de Referência e 

Documentação em Leitura – com núcleo difusor e articulador na Casa 

da Leitura – é meta projetada pelo PROLER desde a criação do 

Programa, em 1992. O Centro de Referência e Documentação em 

Leitura – CRDL vem cumprindo esse papel, através do fomento à 

troca de experiências e de conhecimentos entre pesquisadores que 

atuam na área (PROLER, 2009, p. 20). 

 

f) Consolidação das Bibliotecas Demonstrativas na Casa da Leitura; 

 

Fiel à proposta de promover a leitura, o PROLER instalou, em 1997, 

duas bibliotecas demonstrativas em sua sede, destinadas, uma, ao 

público infantil e, outra, a jovens e adultos. São chamadas 

demonstrativas porque, além do tradicional serviço de colocar à 

disposição dos visitantes um acervo de obras literárias, desempenham 
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uma função particular: sua composição específica oferece aos leitores 

condições de compreender como uma biblioteca se organiza, como se 

distribuem suas obras e como se deve pesquisar em sua coleção. 

[...] Outra finalidade das bibliotecas é prestar apoio a professores e 

bibliotecários que buscam melhorar a qualidade de seu trabalho 

cotidiano de leitura na escola (PROLER, 2009, p. 20). 

 

g) Consolidação de um sistema de acompanhamento e avaliação. 

 

A avaliação deve perpassar integradamente todas as etapas e 

processos, por se entender que ela constitui uma referência no sentido 

de apontar os caminhos mais efetivos para a promoção da leitura. 

[...] Assim, o sistema visa não apenas auxiliar e reorientar o curso das 

ações, redefinindo políticas, mas também oferecer aos cidadãos 

mecanismos de exercício da cidadania. 

O PROLER se faz e refaz com a multiplicidade de propostas que os 

promotores de leitura realizam, e com as inúmeras outras iniciativas 

em curso que, não estando diretamente ligadas aos parceiros, desejam 

integrar esta rede de leitura (PROLER, 2009, p. 22). 

 

É válido destacar que para o PROLER saber ler é imprescindível nas sociedades 

modernas. Contudo, convém realçar, a partir de Soares (2002), que há uma diferença incisiva 

entre saber ler e a prática da leitura: 

 

Se a habilidade de leitura é uma necessidade pragmática e permite 

realização inclusive de atividades básicas, como deslocar-se de um 

ponto a outro, fazer compras e realizar tarefas cotidianas, entre 

outras ações, a prática da leitura é um importante instrumento para o 

exercício da cidadania e para a participação social. Na concepção do 

PROLER, o sujeito leitor tem mais acesso à informação e maior 

capacidade crítica (Idem, p. 75). 

 

No que compreende ao PROLER, a leitura da palavra é tida como uma atividade 

intelectual que se relaciona inteiramente à linguagem. Neste sentido, ler implicaria no 

domínio dos conhecimentos que ultrapassam as convenções e regras gramaticais, ou seja, 

pressupõe a inclusão social e cultural do leitor. 

É importante destacar, no entanto, como faz Peres (2009), que o Programa não tem a 

função de distribuição de livros, mas de coordenar e disseminar ideias para dinamizar 

experiências relativas à leitura. Assim, o PROLER passa a ser caracterizado como agente 

potencializador para esta troca de experiências entre instituições e agentes formadores com o 

objetivo comum de construir uma sociedade leitora 
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De acordo com Soares (2002, p. 81) o compromisso do PROLER é “com a 

democratização do acesso da maioria da população, leitora e não leitora, à rede de 

informações que sustenta as sociedades contemporâneas” no intuito de reduzir os dispositivos 

de exclusão. 

Procurando, portanto, atender à demanda da sociedade por políticas mais 

participativas, o Programa, por sua capacidade de articulação política, se propõe a trabalhar 

junto aos órgãos públicos e entidades privadas, fundações culturais, universidades e 

organizações da sociedade civil, bem como instituições de amparo à pesquisa, de modo a 

possibilitar ações que favoreçam seu êxito. Desta forma, o PROLER desenvolve estas 

parcerias a fim de oferecer assessoria técnica aos estados e municípios interessados e a 

promover o intercâmbio internacional, especialmente com os países da América do Sul, em 

parceria com o CERLALC. 

O PROLER nasceu com uma proposta de ação bastante descentralizada e já procurava 

na época de sua criação sistematizar as atividades existentes organizadas por esses diversos 

atores participantes (OLIVEIRA, 2011). Com a descentralização da implantação, o PROLER 

conseguiu levar pela primeira vez políticas de incentivo à leitura a todas as regiões do país e 

não apenas às capitais (PROLER, 2009). 

As atividades e ações do PROLER acontecem por meio da formação voluntária de 

Comitês que representam instituições de um ou mais municípios. Os Comitês são 

representados principalmente por prefeituras e universidades, como também por instituições 

culturais e organizações não governamentais, formando uma rede nacional de cooperação 

(OLIVEIRA, 2011). É essa rede que dá materialidade às ações do programa (PROLER, 

2009). Tendo na comunidade escolar seu principal público-alvo, o Programa iniciou sua 

atuação em 200 municípios e hoje é constituído de 63 Comitês que compreendem 

aproximadamente 350 municípios em 25 estados de todas as regiões do Brasil, além do 

Distrito Federal (PROLER, 2009). 

Após a formação de um Comitê, o município (ou região) passa a ter assessoria técnica 

da coordenação nacional do PROLER, dedicada à formação de recursos humanos na área da 

leitura e implantação de projetos. A cada ano, são realizados ao menos um encontro regional e 

um encontro nacional com representantes de todos os Comitês para troca de experiências 

(PROLER, 2009). 
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Conforme Soares (2000), a proposta apresentada no programa corresponde à intenção 

de superação da caótica realidade da leitura no Brasil. Entretanto, problemas financeiros 

relativos à destinação de verbas para a execução das ações e o distanciamento entre a 

coordenação central e os agentes envolvidos na realização do programa comprometeram a 

qualidade e efetivação do mesmo. 

Vinculados formalmente ao PROLER por um Termo de Parceria que institui 

compromissos comuns, os Comitês deixam de ser grupos de caráter unicamente voluntário, 

passando a ter estatuto oficial, integrando-se a um sistema que favorece o intercâmbio e a 

difusão de experiências. Esta regra, que visa a assegurar a continuidade das ações locais, 

exprime principalmente o reconhecimento de que são os Comitês em seu conjunto que dão 

materialidade às diretrizes e, consequentemente, às ações do PROLER. 

É por essa razão que, ao invés de adotar uma organização verticalizada, o Programa se 

constitui como uma rede de cooperação (PROLER, 2009). Os Ministérios da Cultura e da 

Educação, secretarias estaduais e municipais de educação e de cultura, o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP), universidades e outras entidades têm cooperado com as ações 

do PROLER, seja oferecendo estruturas, recursos e instalações, seja fornecendo apoio aos 

cursos de formação e aperfeiçoamento que o Programa tem procurado desenvolver (PROLER, 

2009). 

Deste ponto de vista, a principal atribuição do Conselho e da Coordenação Nacional 

não é determinar a direção e ritmo de crescimento dessa rede, mas coligar os fios existentes, 

promovendo o diálogo entre diferentes concepções e iniciativas. 
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"Ler não é decifrar, escrever não é 

copiar." - Emilia Ferreiro. 

"Sempre imaginei que o paraíso fosse 

uma espécie de livraria." - Jorge Luis 

Borges. 

 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A seção que segue apresenta os procedimentos utilizados ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Deste modo, aqui estão dispostos os 

elementos que orientaram a construção do corpus desta pesquisa, assim como sua 

caracterização, seus participantes, a estratégia escolhida para a coleta dos dados e a melhor 

técnica para sua análise. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

No que se refere à classificação da pesquisa, esta se apresenta como qualitativa. Este 

método não busca em sua essência apenas estudar o fenômeno, mas procura entender o 

significado que o indivíduo ou grupo atribui a algo que lhe diz respeito (TURATO, 2005). 

Além de permitir desvendar processos sociais pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante o processo de investigação (MINAYO, 2007). 

Segundo Godoy (1995, p. 60), as pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja, 

estimulam os entrevistados a pensar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

Conforme afirma Gil (2002), as pesquisas exploratórias são desenvolvidas objetivando 

proporcionar uma visão generalizada, de tipo aproximativo, de determinado fato. Collis e 

Hussey (2005) e Gil (1999) afirmam ainda que a pesquisa exploratória avalia quais teorias ou 

conceitos existentes podem ser aplicados a determinado problema ou se novas teorias e 

conceitos devem ser desenvolvidos. Elas fazem emergir, portanto, aspectos subjetivos e 

atingem motivações não explicitas, ou mesmo inconscientes, de maneira espontânea. São 
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usadas quando se busca percepções e entendimentos sobre a natureza geral de uma questão, 

abrindo espaço para a interpretação. 

Por esta razão, a pesquisa exploratória é geralmente associada a levantamentos 

bibliográficos e documentais, entrevistas não padronizadas e estudos de caso, como é o caso 

desta pesquisa em particular, que tratou da avaliação da implementação do PROLER no 

estado do Rio Grande do Norte. Quanto aos seus objetivos, pode-se considerá-la ainda como 

pesquisa descritiva, pois enfoca a descrição de características do processo de implementação 

do programa governamental e seus elementos (organizacionais, gerenciais e institucionais) 

(GIL 1999; VIEIRA, 2002). 

Godoy (1995a, p. 62) ressalta a diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e 

enumera uma série de características essenciais, capazes de identificar uma pesquisa deste 

tipo, desde o ambiente da fonte de dados até o enfoque que o pesquisador ira se utilizar. 

Em sua maioria, as pesquisas qualitativas são realizadas no local de origem dos dados 

e não impedem o pesquisador de utilizar a lógica do empirismo – que acredita nas 

experiências como formadora das ideias. Conforme Godoy (1995b, p. 22), “o 

desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um corte temporal-espacial de 

determinado fenômeno por parte do pesquisador”. Este corte define o campo e a dimensão em 

que o trabalho se desenvolverá, isto é, o território a ser mapeado. 

Triviños (1987, p.116) atesta que a pesquisa qualitativa se assemelha em certa medida 

ao procedimento de interpretação dos fenômenos diários, pois estes têm a mesma natureza dos 

dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. Esta observação e 

interpretação apontam a existência de no mínimo três diferentes possibilidades de abordagens 

dentro da pesquisa qualitativa. Godoy (1995b, p. 21) afirma que são elas: a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia. 

No caso desta pesquisa em particular, ela é ainda caracterizada como bibliográfica e 

documental. Marconi e Lakatos (2012, p. 12) consideram a pesquisa bibliográfica “um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema”, que podem ser 

encontrados nas mais diversas fontes secundárias: livros, dissertações, papers de periódicos 

nacionais e internacionais (GIL 1999; ANDRADE 2001). 
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Sobre a pesquisa documental, Gil (2008) comenta que esta é muito parecida com a 

bibliográfica e que a diferença entre elas está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se 

de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de 

“primeira mão” (documentos de arquivos, de levantamentos, pesquisas, instituições, etc.), 

existem também aqueles que já foram processados, mas que podem ainda conceber novas 

interpretações (relatórios de empresas, tabelas, etc.). 

Para o cumprimento dos procedimentos documentais, foram analisados os seguintes 

Documentos PROLER: Anteprojeto e a Política de Incentivo à leitura; Documento Final do 

XV Encontro Nacional do PROLER; Planos de ação dos anos 1998, 2001, 2002, 2007, 2008, 

2009, 2011-2013; Ações do PROLER 1994-2013, Demonstrativos e Previsões de Despesas 

do Comitê PROLER/RN; Propostas de curso e de Projetos do Comitê PROLER/RN; as 

pesquisas governamentais: PISA, IDEB, SAEB, INAF, Retratos da Leitura no Brasil; 

Documentos e dados estatísticos disponibilizados nos sites do MEC e do MinC, bem como 

estudos e levantamentos realizados pela CBL, pela ANL, Pelo Instituto Pró-Ler, por meio do 

CERLALC e da OEI, como também da Ação Educativa e Instituto Paulo Montenegro. Para 

Gil (1999), a pesquisa documental apresenta uma riqueza própria, pois resgata informações do 

passado e/ou possibilita uma leitura histórica dos acontecimentos. 

Considera-se ainda a pesquisa como um estudo de caso, que, conforme propõe Yin 

(2005), é um caminho que possibilita ao pesquisador uma imersão no objeto de estudo 

específico, bem delineado e focado, que pode se reduzir a um único caso, cuja análise deve 

ser aprofundada, que nesta pesquisa é a implementação do PROLER no Rio Grande do Norte. 

Isto porque Yin (2001) denomina de caso único, especificamente pelo fato de se tratar um 

objeto revelador e ainda pouco explorado cientificamente. Campomar (1991) lembra que um 

estudo de caso é uma tarefa intensiva onde se busca a descoberta de relações que não seriam 

encontradas de outra forma. A escolha pelo estudo de caso ocorreu por dois fatores: o 

fenômeno analisado é bastante atual e por fazer sentido analisá-lo dentro do contexto do 

Comitê implementador do programa; o fenômeno estudado possui pouco controle, tornando-

se, até certo ponto, subjetivo. 

Por fim, atendendo a proposta da avaliação de uma política, esta pesquisa é 

classificada como uma pesquisa avaliativa, pois, como evidencia Silva (2001), ela se 

caracteriza por atribuir valor a algo, utilizando-se da maior objetividade e precisão possíveis, 
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devendo expressar a realidade, explicitando os porquês desta. A pesquisa desta dissertação se 

caracteriza a partir da classificação de Aguilar e Ander-Egg (1994) como uma pesquisa 

somativa porque julga a efetividade de políticas, programas ou projetos públicos e é 

particularmente importante na tomada de decisões em relação à sua continuidade ou término. 

É ainda orientada no tempo como ex-post, pois, como acordam vários autores (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994; CALVANTANTI, 2006; RAMOS, 2012), este tipo de avaliação ocorre 

durante a execução do programa e procura compreender seu processo de implementação e 

suas etapas anteriores.  

 

4.2 Caracterização do universo, dos sujeitos e do objeto da pesquisa 

Uma das muitas atribuições do PROLER é estimular a mobilização social em favor da 

leitura. Os Comitês são pioneiros nesse trabalho e têm contribuído efetivamente para ampliá-

lo. Sua trajetória histórica de dedicação à leitura, de defesa do direito de ler como elemento 

indispensável a uma formação cidadã, conferiu-lhes, em suas comunidades, a função de 

núcleos articuladores de políticas sociais destinadas a formar leitores. Conveniados ao 

PROLER por um vínculo formal de reconhecimento e compromisso, esses Comitês atuam 

não apenas como braços executores de uma política de leitura de abrangência nacional, mas 

com centros locais de reflexão sobre leitura e desenvolvimento de estratégias de incentivo 

social aos atos de ler e escrever. 

Esta pesquisa objetivou avaliar o processo de implementação do PROLER no estado 

do Rio Grande do Norte, em uma linguagem próxima a de Araújo (2012) faz um recorte 

exclusivo na agência responsável pela sua implementação. O Comitê PROLER/RN, que tem 

sede fixa na Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional (CODESE), membro da 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEEC, situada no bairro de Lagoa Nova, na 

cidade de Natal/RN. 

Os Comitês PROLER são entidades sem fins lucrativos, compostos por um 

Coordenador e profissionais envolvidos com leitura – professores, pesquisadores, escritores, 

dirigentes – representantes de instituições governamentais e não governamentais. Atuam na 

implementação das atividades de práticas leitoras, na formação de agentes de leitura, na 

valorização e utilização de bibliotecas públicas e escolares 

(http://www.bn.br/proler/comitesproler.htm). 

http://www.bn.br/proler/comitesproler.htm
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No Rio Grande do Norte, o PROLER vem desenvolvendo ações de incentivo à leitura 

desde 1994, quando participou do Encontro de Dirigentes de Bibliotecas Públicas com 

representantes dos municípios do Estado (ANAIS DO MÓDULO ZERO, 1997). 

Em 1995, o Encontro de Mobilização do PROLER/RN firmou parcerias com 

instituições culturais e educacionais da esfera pública e privada. No entanto, concretizou sua 

implantação no Estado em 1996 com a realização do MÓDULO 0, cujo tema “LEITURA, 

LINGUAGEM, SOCIEDADE E CIDADANIA” teve abordagem girando em torno de gêneros 

textuais diversificados que contemplaram diversas áreas do conhecimento, como: teatro, 

imagens, literatura, contação de histórias e biblioteca. As ações tiveram como finalidade 

fomentar o prazer e a convivência com a leitura além dos bancos escolares e fornecer a 

retroalimentação permanente com a informação necessária à participação crítica do indivíduo 

na sociedade. 

Nos eventos, que são realizados em diversos municípios, desde o ano de 2008, 

percebe-se a participação ativa de especialistas em educação e leitura locais e convidados de 

instituições de reconhecido valor nacional, além de educadores, bibliotecários, produtores 

culturais e demais interessados numa discussão salutar sobre os assuntos pertinentes aos 

encontros e cursos promovidos pelo Comitê.  

De acordo com a coordenadora do Comitê na época se sua instauração, Ana Cristina 

Cavalvanti Tinôco, membro da Sociedade Amigos da Leitura – SAL, em suas primeiras 

reuniões, o número era restrito a oito participantes que traçaram por hora “um plano ostensivo 

de divulgação e mobilização” (ANAIS DO MÓDULO ZERO, 1997, p. 25). Deste plano, 

resultou-se um Oficio Circular, encaminhado às secretarias de Educação e Cultura do estado e 

dos municípios, aos dirigentes de bibliotecas, associação de bairros, Sistema S, ONGs, 

instituições de ensino público e privado, convidando-os a participar da composição do 

Comitê. 

Apenas 10% dos municípios concederam resposta ao Ofício e desses menos da metade 

compareceram ao evento de formação do Comitê. Foi nesse momento em que, nas palavras da 

Ana Cristina, “vislumbramos a dimensão do evento, constatando a necessidade de muitos 

recursos e da grande participação das instituições” (ANAIS DO MÓDULO ZERO, 1997, p. 

26). 
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Hoje, a coordenação do Comitê PROLER/RN cabe a outra professora, associada a 

SEEC/RN há mais de 20 anos. Na atual gestão, o Comitê conta com a participação de dois 

órgãos públicos, ONGs, fundações que incentivam a cultura e à leitura, escolas públicas, 

professores, pesquisadores, universidades e membros da sociedade que se interessam em 

promover ações de fomento ao livro e à leitura. 

 

4.3 Estratégia de coleta de dados 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 167), a coleta de dados é a “etapa da pesquisa 

em que se inicia a aplicação de instrumentos elaborados e técnicas selecionadas, a fim de se 

efetuar a coleta de dados previstos”. A técnica de coleta de dados escolhida para esta pesquisa 

foi a da entrevista semiestruturada, um dos principais instrumentos usados nas pesquisas das 

ciências sociais, desempenhando papel importante nos estudos científicos. Segundo Lüdke e 

André (1986, p. 34), a grande vantagem dessa técnica em relação às outras “é que ela permite 

a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. 

Para que a ela ocorra de forma a atingir os objetivos do estudo, foi utilizado um roteiro 

semiestruturado. Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao 

tema da pesquisa. O autor complementa afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). Este tipo de 

entrevista pode fazer emergirem informações de forma mais livre sem que as respostas 

estejam condicionadas a uma padronização de alternativas. 

De acordo com as proposições de Gil (1999), quando trata dos níveis de estruturação 

das entrevistas, observa-se entrevistas guiadas com os sujeitos, pois se trata de uma entrevista 

em que se visa a abordar uma realidade pouco conhecida e focada em informantes chave, pois 

o princípio mais importante é o de que os representantes formais das instituições expressem 

livremente suas opiniões e atitudes em relação ao objeto da pesquisa, o que se soma ao fato de 

serem os únicos passíveis de contribuir com a pesquisa avaliativa do programa governamental 

estudado. 
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As entrevistas foram realizadas pessoalmente, em três momentos distintos, sempre em 

sala de reuniões do PROLER, na SEEC/RN. A representante legal e coordenadora do Comitê, 

referida nesta pesquisa como MCP1 (Membro do Comitê Potiguar), foi a primeira 

entrevistada e esteve presente em todos os outros momentos de entrevistas; em segunda 

entrevista, mais breve das três estavam presentes, além da entrevistada MCP1, dois 

professores, aqui tratados por, MCP2 e MCP3; em vistas do terceiro encontro, foi convocada 

assembleia extraordinária, em que compareceram (além dos membros já citados) mais cinco 

membros do programa: MCP4, MCP5, MCP6, MCP7 e MCP8, respectivamente. 

As entrevistas foram gravadas por meio de gravadores digitais de voz, com a 

permissão de todos os pesquisados. Como já mencionado, as gravações ocorreram na própria 

sede do Comitê e ocorreram durante reuniões marcadas pela coordenação do programa. As 

gravações foram transcritas inteiramente, após várias sessões de audição. O processo de 

transcrição, no entanto, leva um bom tempo para ser realizado, exigindo muita atenção e 

dedicação, no caso particular dessa pesquisa, as transcrições levaram cerca de 96 horas. 

Segundo Marcuschi (2005), a transcrição da modalidade oral para escrita é um 

processo complexo, já que a escrita busca outros recursos para expressar os conteúdos que a 

fala exprime pela sonoridade da expressão. O autor afirma também que não existe receita para 

a transcrição “neutra”, “perfeita” ou “pura”, pois toda transcrição já é uma primeira 

interpretação na perspectiva da escrita. A transcrição é falha porque adapta as peculiaridades 

da fala à escrita, se caracterizando, portanto,  como transformação. 

Flores e Silva (2005) afirmam que a transcrição deve aproximar-se ao máximo da fala 

original: elementos como alongamentos vocálicos e consonantais, pausas, hesitações, 

truncamentos e entonações, precisam ser marcados. Ao estabelecer nossos objetivos de 

pesquisa, nas transcrições foram empregados os sinais apontados no Quadro 8. 

Orientado por esse modelo de transcrição e com base no bibliográfico e documental 

disponível, o exercício foi concluído. Sem dúvida, o processo de transcrição representa 

importante parcela desta pesquisa. É valido apontar ainda que aos participantes das entrevistas 

foi oferecida oportunidade de ler as transcrições e alterá-las, o que, porém, não aconteceu. 
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Quadro 8 - Normas para Transcrição – NURC. 

 
FONTE: PRETI (2001). 
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4.4 Estratégia de tratamento e análise dos dados 

No que se refere à abordagem de tratamento e análise dos dados, Richardson (2008) 

assegura que estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação entre as variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais e subsidiar maior nível de profundidade no entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos; no caso em foco, todos os sujeitos e ações 

envolvidas na implementação do PROLER no Rio Grande do Norte, no contexto do Comitê 

Potiguar. 

Em primeiro momento, a pesquisa se apoia na análise bibliográfica e documental de 

leis, diretrizes, objetivos, projetos e outros documentos, já relacionados em tópico anterior, 

que fazem referência tanto ao Programa Nacional quanto à realidade da leitura na Unidade 

Federativa estudada. 

Durante o segundo momento, por todo decorrer da pesquisa, é trabalhada a técnica da 

análise da conversação de todo o material adquirido a partir das entrevistas. Segundo Silva 

(2008), a conversação é uma pratica social de que precede à todas as outras práticas na vida 

social: é por meio da conversação que os indivíduos se tornam seres sociais, desenvolvendo 

relacionamentos com seus semelhantes e assumindo papéis sociais, se apoiando, portanto, no 

objetivo de alcançar seus propósitos pragmáticos (MODESTO, 2011). 

Myers (2002) discute a análise da conversação e da fala como uma técnica oriunda da 

etnometodologia. Ao apresentar a técnica, Myers diverge de metodologias que tentam reduzir 

enormes quantidades de dados brutos de uma pesquisa, sejam eles entrevistas já transcritas, 

formulários de levantamento e anotações de estudos de caso ou anotações de campo, com o 

objetivo de usar estes dados em uma argumentação, pois assim são desconsiderados os 

momentos reais da fala e/ou as marcas na página. O autor argumenta que muitas vezes “é 

adequado voltar a esta enorme quantidade de dados da pesquisa, desde que possamos percebê-

los como falas, olhando para interações específicas em suas situações particulares” (MYERS, 

2002, p. 271).  

O autor destaca ainda a importância da interação social entre pesquisador e 

pesquisado. Segundo ele, o objetivo dos manuais de pesquisa em ciências sociais é eliminar 

influências que possam afastar a situação da pesquisa do mundo real. Sendo assim, as 

interações de pesquisa são planejadas a fim de ser padronizadas e reduzidas, desconsiderando 
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o pesquisado e as circunstâncias da interação de pesquisa. Portanto, o interesse da análise de 

conversação está em perceber como os participantes organizam a interação de momento a 

momento (MYERS, 2002). 

Na análise da conversação, os dados de pesquisa não são considerados possuidores de 

status especial que os separe de outra fala (MYERS, 2002, p. 272). Com esta técnica, o 

pesquisador realiza análise detalhada a partir da fala dos sujeitos da pesquisa, podendo 

identificar categorias utilizadas pelos participantes, bem como seus pontos de vista. 

Culminando em direção a uma pesquisa mais reflexiva, pois, além de considerar o referencial 

do participante, o pesquisador poderá refletir a respeito de seu papel social. 

Os detalhes da transcrição são essenciais para realizar a análise de conversação e, 

portanto, Myers (2002) destaca alguns tópicos práticos que devem ser considerados desde o 

começo da pesquisa: a) planejamento: o tópico guia ou a folha da entrevista deve garantir 

gravação clara; b) registro: a gravação deve ser clara para permitir boa transcrição. O local 

deve ser analisado com antecipação, pois não pode haver muitos ruídos; c) transcrição: 

entende-se que quanto mais detalhada for a transcrição, mais rica será sua análise; no entanto, 

para transcrição mais acurada é preciso dispor de maior tempo e recursos financeiros; d) 

atribuições: para analisar uma fala, é preciso ter clareza a fim de saber quem disse o quê. Tal 

ponto exige certo esforço para identificar as continuidades ou as falas de cada participante; e) 

análise: será menos extensa do que a transcrição; no entanto, é importante que o primeiro 

passo da análise seja uma leitura atenta da transcrição; f) relatório: para o autor, a forma ideal 

de relatório seria mostrar seções da fita como demonstração de um argumento.  

As análises geralmente buscam explicar as estratégias e ações interativas realizadas 

pelos interlocutores, bem como os meios utilizados para que suas necessidades 

comunicacionais sejam atingidas no processo interacional real (MODESTO, 2011). Procura-

se evidenciar nas análises as estruturas, o funcionamento e o mecanismo conversacional, 

tentando evidenciar as regularidades, que, consequentemente, exibem mecanismos singulares 

de atividades sociais. Assim, a conversação passa a ser analisada como processo de 

cooperação entre agentes sociais. 

De modo a orientar o uso da técnica foram criadas categorias de análise para as 

entrevistas como podem ser vistas no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Variáveis e categorias para a avaliação da implementação do PROLER/RN. 
VARIÁVEL CATEGORIAS 

Cumprimento dos Princípios e Diretrizes definidos 

pelo Programa Nacional. 

- Fomento e a divulgação do programa; 

- Formação continuada de promotores de leitura; 

- Incentivo a pesquisa e documentação. 

Desenvolvimento das ações do PROLER de acordo 

com as necessidades do município. 

- Formação de uma rede municipal de incentivo à 

leitura e a escrita; 

- Cursos de formação de promotores de leitura; 

- Assessoria para implementação de projetos de 

promoção da leitura; 

- Promoção de cursos, palestras e outras atividades de 

incentivo; 

- Assessoria para o desenvolvimento e implantação de 

bibliotecas públicas e escolares para crianças, jovens e 

adultos; 

- Sistema de acompanhamento e avaliação das 

atividades e projetos realizados pelo Comitê Potiguar. 

Relação com os principais atores envolvidos com o 

Programa. 

- Articulação com os diversos atores envolvidos na 

implementação do PROLER no Rio Grande do Norte; 

- Dificuldades enfrentadas pelo Comitê durante a 

execução do Programa. 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Myers (2002), no entanto, expõe alguns problemas metodológicos sobre análise de 

conversação. Trata-se: da inferência, capacidade de persuasão de toda a interpretação – 

analista procuraria exemplos em que os participantes discordam e mostraria como outros 

responderiam a essas instâncias; a generalização – é preciso evitar tais generalizações, pois os 

grupos estudados não são escolhidos para representar a sociedade como um todo, mas são 

grupos escolhidos devido às suas particularidades, para que pudessem dizer algo referente às 

questões propostas; outro problema metodológico levantado por Myers (2002) é sobre a 

relação dos participantes da investigação com vários grupos sociais, ou seja, a identidade. É 

preciso ter cuidado ao atribuir afirmações a grupos sociais específicos; um último problema 

apresentado é sobre o tipo de atividade, sobre a relação entre o que eles fazem ou dizem nos 

grupos focais e o que eles iriam fazer ou dizer em outros contextos, sobre em que pensam os 

participantes quando falam. 

Os argumentos de Myers justificam que uma análise cuidadosa das falas, das 

transcrições, adotando modelos baseados na análise de conversação, pode nos levar a 

compreensões mais claras sobre os dados coletados de uma pesquisa em ciências sociais. Por 

um lado, o uso deste tipo de análise permite ao pesquisador aprofundar-se nas categorias 

criadas pelos participantes da pesquisa e a relevância dada a essas categorias por eles 

próprios, fornecendo explicações mais claras. Por outro ponto de vista, esta pode ser uma 

oportunidade para o melhoramento das técnicas de pesquisa, de vez que permite a reflexão 

sobre a investigação e o lugar do pesquisador dentro dela. 
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“Ousar em ambientes escolares é quase 

um risco. [...]. Inquietar é mexer com 

paradigmas e aí está o nó da questão”. – 

Salizete Freire Soares, PROLER - Anais 

do Módulo Zero. 
 

 

 

5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na intenção de compreender como é executado o Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura, in loco, são apresentadas a seguir as análises e discussões acerca da sua 

implementação no Rio Grande do Norte, partindo da avaliação da gestão do seu Comitê 

Potiguar. 

 

5.1  O perfil dos participantes do Comitê PROLER/RN 

Em 2014, o PROLER Nacional comemorou 22 anos. O Programa representa um dos 

grandes avanços no que se refere a ações de promoção à leitura no País. Hoje, vinculado à 

Fundação Biblioteca Nacional - FBN e ao Ministério da Cultura, desde 1992, presente em 

todo o país através de seus setenta e oito Comitês, organizados em diversos municípios de 

todas as regiões brasileiras comprometidos com a democratização do fomento e acesso à 

leitura. Na fala da professora MCP1: 

 

Todos os comitês são ligados à FBN... agora... qualquer instituição 

que tenha atividades ligadas à leitura pode instalar um comitê, 

bastando assinar o convênio... -- convênio esse que é renovado a cada 

quatro anos e que descreve todas as responsabilidades e atribuições 

dos comitês, da casa de leitura e da fundação biblioteca nacional [...] 

 

É com este compromisso em mente que o PROLER desenvolve suas ações de forma 

articulada em nível nacional e regional para estimular o hábito e o prazer da leitura. No caso 
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particular do estado do Rio Grande do Norte, o Comitê PROLER atua, desde sua instauração 

em 1996, sob a perspectiva de que:  

 

A leitura é uma questão política, por isso não se pode falar em leitura 

sem se considerar o aspecto político que gira em torno dela. Não se 

constrói uma sociedade leitora sem que haja uma intenção política de 

que esta sociedade seja de fato edificada. Falar sobre leitura é também 

falar sobre a posição do leitor diante do texto; sobre a criação de 

hipóteses e inferências, daí porque também se diz que falar sobre 

leitura é também falar sobre construção de autonomia, de cidadania. A 

leitura não pode fazer parte de uma discussão restrita ao meio 

acadêmico, à educação, nem ao mercado editorial. Trata-se de uma 

questão política e deve ser discutida politicamente (DOCUMENTOS 

PROLER, Projeto “Caravana de Políticas Públicas”, 2010, p. 3) 

 

 Esta visão da leitura como uma questão de cunho social, transgressora das quatro 

paredes de uma sala de aula ou de uma biblioteca escolar, é ratificada por Cosson (2006) e 

Fernandes (2007), que defendem a leitura transformadora da realidade e do indivíduo. Ainda 

neste sentido, a professora MCP1 comenta: 

 

A leitura e a formação de leitores devem ser entendidas como práticas 

socioculturais, e por entendermos assim, trabalhamos dentro de um 

conjunto de ações e programas... --especialmente os cursos e 

encontros do PROLER-- ... com a finalidade de promover e ampliar as 

possibilidades de acesso à leitura [...] 

 

O Comitê PROLER Natal (explica-se na sessão seguinte a razão para agora ser 

compreendido como pertencente a todo o estado.) caracteriza-se num primeiro momento 

como uma iniciativa voluntária, formada principalmente por professores, diretores de escolas 

e estudiosos da leitura e da linguagem como transformadores sociais e como bases para a 

cultura e a educação. Pode participar da comissão qualquer pessoa ou instituição que se 

interesse pela disseminação e fomento à leitura e pelo acesso ao livro e às bibliotecas, 

públicas e escolares – professores, autores, editoras, fundações, governos, Organizações Não 

Governamentais, além da própria comunidade civil (DOCUMENTOS PROLER, Planos de 

Ação 1998-2013). 
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No tocante a esta pesquisa, como já mencionado no Capítulo 4, foram realizadas 

entrevistas com membros do Comitê PROLER/RN, que executam o programa desde sua 

constituição até o presente momento. No momento das convocações, todos os membros foram 

comunicados acerca da natureza avaliativa do presente estudo pela própria coordenação do 

Comitê, não havendo objeção. Contudo, é valido salientar que não foi possível, por diversas 

razões (desde compromissos pessoais e de trabalho até o desinteresse), contar com a 

participação de representantes de todas as arenas de discussão que abrange diretores de 

escolas, professores, comunidade, empresários e fundações. 

Dito isto, o perfil dos entrevistados – que ficou restrito aos participantes do Comitê 

que deram resposta positiva à convocação – é apresentado no Quadro 10. É importante frisar 

que todos são professores associados à SEEC/RN, comprometidos com o programa desde sua 

instauração, excetuando-se apenas uma entrevistada, que passou a fazer parte da secretaria 

depois de o Comitê já estar consolidado. 

 

Quadro 10 - Perfil dos respondentes participantes do Comitê PROLER/RN. 

PERFIL DO ENTREVISTADO FUNÇÃO NO COMITÊ 
TEMPO DE 

PARTICIPAÇÃO 

NAS 

ENTREVISTAS 

COMO: 

Professora, Especialista em Arte 

e Literatura do RN. 

- Coordenadora do Comitê; 

- Soma a esta função as 

coordenações e outros dois 

programas: PNBE e 

“Biblioteca para todos”. 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP1 

- Professor Licenciado em 

História; 

- Coreógrafo; 

- Arte-educador, Especialista em 

Jovens Portadores de 

Deficiências. 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP2 

- Professora de Língua 

Portuguesa e Literatura; 

- Técnica Pedagógica da 

CODESE; 

- Tutora no Programa Nacional 

de Formação Continuada à 

Distância nas Ações do FNDE. 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

Meados dos anos 

2000. 
MCP3 

- Professora da SEEC/RN; 

- Professora visitante do 

SESC/RN; 

- Professora da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal, 

SME. 

- Programa Mais Cultura. 

 

- Palestrante e Formadora 

de agentes de leitura. 

- Representante do Grupo 

de Contadores de Histórias 

Humanescentes. 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP4 
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- Professora, aposentada da 

SEEC/RN; 

- Escritora. 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

 

Representante da REBRA – 

Rede de Escritoras 

Brasileiras 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP5 

- Professora Licenciatura Plena 

em Geografia e Ensino da Arte, 

Especialista em Artes Visuais e 

Museologia. 

- Coordenadora do Programa 

Arte e Cultura 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP6 

- Professora, Especialista em 

Literatura Infantil; 

- Escritora. 

- Coordenadora do PNLD/RN. 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP7 

- Professora de Educação Física, 

Especialista em Verbo Tonal (D-

a) e Deficiência Auditivo-Mental 

e em Arte Educadora. 

Palestrante e Formadora de 

agentes de leitura. 

Desde a instauração 

(1992). 
MCP8 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

 Em seu cerne, os Comitês PROLER são entidades formadas por voluntários 

preocupados com a leitura no Brasil, se mobilizando na tentativa de sanar a situação em favor 

de práticas de incentivo à leitura e acesso democrático ao livro e às bibliotecas. 

O que ocorre com o Comitê Potiguar não é diferente; durante as entrevistas, a 

professora MCP1 comenta sobre o trabalho voluntário que o Comitê se propõe realizar: 

“...era, e ainda é, um trabalho de fé. Um trabalho de esperança, de quem acredita que o 

caminho para uma educação melhor era aquele, que aquilo ia mudar alguma coisa. E a gente 

nem se importava por ser de graça”. No entanto, o trabalho de grande parte dos respondentes 

desta pesquisa não se caracteriza como voluntário, uma vez que estes se encontram 

vinculados à SEEC/RN por concurso público, com exceção apenas de MCP5, que já se 

encontra aposentada. 

Além disso, cinco dos membros do Comitê possuem cargos de coordenação e/ou 

tutoria que são em sua essência, comissionados. Não restam dúvidas que os membros se 

encontram comprometidos com o sucesso do PROLER e que devido aos seus esforços, o 

mesmo foi capaz de resistir a diversas tribulações políticas-administrativas (que serão 

expostas nos tópicos seguintes), mas o fato de não receberem pró-labore específico ao 

programa não constituí nesse caso específico, trabalho voluntário. 
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5.2  A implementação do PROLER/RN: uma “força de resistência” 

 O desempenho do RN nas avaliações nacionais 

O estado do Rio grande do Norte vem historicamente apresentando quadro de pouca 

eficácia no campo da leitura, como será mostrado a seguir a partir dos resultados das 

avaliações nacionais. 

Esta realidade é incômoda por diversas razões, mas principalmente por se tratar de 

uma unidade federativa, que possui um Comitê PROLER considerado um dos mais atuantes e 

participativos no país, sendo um dos que mais enviam relatórios de atividade à Casa de 

Leitura, também promovendo encontros de destaque nacional e internacional: 

 

“[...] Esse ano ((2013)), por exemplo... a gente já realizou o curso de 

formação de 40 horas, e o encontro estadual, com palestrantes da 

França e da Espanha... [...] ...a gente já trouxe todo mundo de 

renome... eu falo de teóricos de leitura e escritores, pesquisadores, da 

UNICAMP, quase toda a turma do IEL ((Instituto de Estudos 

Linguísticos)) ...todos os pensadores desse país... os ícones da 

linguística ...nós já trouxemos, a Marisa Lajolo, o João Wanderley 

Geraldi, Ezequiel Theodoro da Silva, a Marcia Azevedo de Abreu... 

[...] ...a gente já teve o Ziraldo, a Ana Maria Machado... que é uma 

“Nobel” ((gesticula as aspas no ar)) ...ganhadora do prêmio Christian 

Andersen ...Lygia Bojunga, nossa... inúmeros ((sorri))... todos 

escritores e pesquisadores de renome.” – MCP1 

 

Com a inserção dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa nas 

escolas, as práticas tradicionais de ensino-aprendizagem tiveram de ser repensadas e até certo 

ponto descartadas. Assim, o sistema educacional foi instigado a rever seu trabalho com a 

Língua Portuguesa e a Literatura, como incentivam Perroti (1990) e Rossi (2004), em uma 

perspectiva da melhor formação de leitores; entretanto, este ainda é um objetivo aquém da 

realidade. 

De acordo com as orientações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE/SAEB – 2011, p. 19), para ser considerado competente em Língua Portuguesa, é 

preciso o domínio de habilidade, atuando de maneira adequada e relevante nas inúmeras 

situações sociais de comunicação. Para tanto, é preciso saber interagir verbalmente, isto é, ser 
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capaz de compreender e participar de um diálogo, produzindo textos escritos nos mais 

variados gêneros. 

Conforme apontam os documentos do MEC, no Rio Grande do Norte, desde a 

primeira versão do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), os discentes 

permanecem abaixo do nível crítico que é de 250 pontos. Isto significa dizer que, ao fim do 

Ensino Médio, o aprendiz ainda não alcançou o nível de leitura do fundamental (Ver evolução 

do índice na Tabela 2). 

 

Tabela 2 - SAEB/PROVA BRASIL 2011. 

 
RESULTADOS SAEB/PROVA BRASIL 2011 

 
Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos finais do Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

 
Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

Natal 171,1 188,3 237,6 245,3 - - 

Rio Grande 

do Norte 
168,0 182,8 225,0 231,1 246,9 248,9 

BRASIL 190,6 209,6 243,0 250,6 267,6 273,9 

FONTE: INEP: http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados. 

 

Observou-se a partir dos dados que os alunos do 5º ano do ensino fundamental do 

estado não são capazes de ler com compreensão localizada, textos pequenos e simples com 

temáticas próximas à sua realidade. A maioria dos estudantes da rede estadual somente faz a 

compreensão literal, reconhece informações e consegue realizar seleção de informações 

simples; estabelece relações diretas entre fatos, ideias e conceitos, sem usar suporte 

inferencial, habilidades definidas pelas matrizes curriculares de referência do SAEB. 

Os alunos da 8ª série leem com compreensão global de pequenos textos, frases curtas, 

vocabulário e temática próxima à realidade deles. Neste nível de ensino, os leitores deveriam 

ser capazes de abordar textos extensos, sem perder o significado e lidar com textos práticos, 

fazendo inferências a partir de informações contidas no texto. 

Os alunos da 3ª série do ensino médio situam-se no mesmo nível dos alunos da 8ª série 

do ensino fundamental, quando a expectativa seria de apresentar habilidades de leitura 

http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados
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condizentes com o nível seguinte da escala, ou seja, acima de 250, fazendo leitura 

comparativa de textos mais complexos, identificando as estratégias argumentativas e a 

finalidade de cada um. O Gráfico 1 permite visualização mais detalhada dos resultados da 

Prova Brasil.  

 

 

Gráfico 1 - SAEB/PROVA BRASIL 2011. 

 
FONTE: INEP: http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados. 

 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o indicador nacional que 

reflete a situação da unidade escolar a partir do resultado de dois componentes: o fluxo versus 

o aprendizado dos/as estudantes. O fluxo corresponde às taxas de reprovação e abandono 

fornecidas pelo Censo Escolar. A aprendizagem é o resultado da avaliação externa (SAEB, 

Prova Brasil, 2011) com foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

O Brasil, de acordo com o IDEB 2011, atingiu as metas estabelecidas em todas as 

etapas do ensino básico — anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

Nos anos iniciais (primeiro ao quinto), o IDEB nacional alcançou 5,0, ultrapassando não só a 

http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados
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meta para 2011 (de 4,6), como também a proposta para 2013, que era de 4,9. Nesta etapa do 

ensino, a oferta é prioritariamente das redes municipais, que concentram 11,13 milhões de 

matrículas, quase 80% do total. Nos anos finais (sexto ao nono) do ensino fundamental, o 

Ideb nacional atingiu 4,1 em 2011 e ultrapassou a meta proposta, de 3,9. Considerada tão 

somente a rede pública, o índice nacional chegou a 3,9 e também superou a meta, de 3,7. 

Quanto ao Rio Grande do Norte, os resultados do IDEB apontam para uma suave 

evolução em todos os anos, tendo as séries iniciais maior evolução. Quanto às séries 

referentes aos anos finais do fundamental e ao ensino médio, demonstram que o quadro 

praticamente não se alterou nos últimos seis anos (Tabela 3 e Gráfico 2). 

 Tabela 3 - Evolução do IDEB observado. 

 
IDEB OBSERVADO 

 
4ª série/5º ano 8ª série/9º ano 3ª série EM 

 
2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 

Natal 3,1 3,4 3,7 3,9 2,8 2,9 3,0 3,0 - - - - 

RN 2,6 3,0 3,5 3,7 2,6 2,7 2,9 2,9 2,6 2,6 2,8 2,8 

BRASIL 3,8 4,2 4,6 5,0 3,5 3,8 4,0 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 

FONTE: INEP: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado 

Gráfico 2 - Evolução do IDEB observado. 

 
FONTE: INEP: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado. 

http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado
http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado
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O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) avalia o letramento em 

leitura a partir da noção de que esta não se resume à decodificação e compreensão literal dos 

textos escritos, mas à capacidade de o estudante compreender e utilizar textos de variada 

natureza para alcançar seus objetivos, desenvolvendo conhecimentos e participando 

ativamente da sociedade. Segundo os relatórios do exame do Programa de Avaliação 

Internacional de Estudantes (PISA/2012), apresentado pela Organização para a Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil vinha apresentado discreta evolução em seu 

desempenho; no entanto, em sua mais recente edição esse progresso foi prejudicado. Os 

estudantes brasileiros fizeram em média 410 pontos em leitura, atingindo, assim, o nível 3 de 

aprendizagem, em uma escala que vai de 1 a 6 (sendo que 1 é o pior resultado e 6 o melhor). 

Este resultado, quando comparado aos anteriores, recoloca o país algumas posições abaixo da 

que ocupava na edição passada, mantendo-o entre os últimos colocados (58º) em um ranking 

de 65 países. 

O PISA é aplicado, a cada três anos, pela OCED e avalia o conhecimento de 

estudantes de 15 anos de idade em matemática, leitura e ciências. A média geral do Brasil, 

considerando as três disciplinas foi de 402 pontos na última avaliação, referente a ano de 

2012.  

Tabela 4 - Desempenho em Leitura. 

 
Ano 2000 Ano 2003 Ano 2006 Ano 2009 Ano 2012 

OCED 497 494 489 493 474 

Brasil 396 403 393 412 410 

RN - - 386 383,5 393 

FONTE: PISA/2012. 
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Gráfico 3 - PISA: OCDE/BRASIL/RN – Desempenho em Leitura. 

 
FONTE: PISA/2012. 

 

Os índices divulgados revelam que o desempenho dos alunos da rede pública é inferior 

ao de estudantes de instituições privadas: enquanto a média alcançada por escolas particulares 

está um pouco acima dos 500 pontos, nas públicas foi inferior a 390 pontos. Para Cintra 

(2009), esses resultados decorrem de diferentes fatores, que vão desde uma concepção restrita 

de alfabetização até a não aplicação e continuidade de políticas públicas para a alfabetização e 

leitura. A autora afirma ainda que “saber ler e escrever de forma mecânica não garante a uma 

pessoa uma interação plena com os diferentes gêneros textuais” (CINTRA, 2009, p. 01). 

Diante deste entendimento, passa-se a refletir e analisar a realidade dos programas de 

leitura no RN. Os baixos índices de proficiência na leitura e escrita, revelados nos resultados 

das avaliações apontados, evidenciam o grande número de crianças e adolescentes potiguares 

com níveis equivalentes a pouca ou nenhuma leitura. 

Este quadro é reforçado pelos dados acerca da proficiência da leitura e escrita no 

estado do RN, expostos em 2011 pelo Instituto do Desenvolvimento da Educação (IDE), por 

meio da publicação “A leitura literária na escola potiguar”: 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD – 2009) 

informou 19,5% a taxa de analfabetismo do Estado. Conforme análise 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 18,1% dos 

potiguares maiores de 15 anos são analfabetos, 6º índice mais alto do 
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país, num estado em que a média de anos de estudo é a 7ª mais baixa 

entre os Estados: 6,5. No que diz respeito ao analfabetismo funcional, 

consideramos que os estudos ainda não são seguros e definitivos para 

precisarem o percentual daqueles que decifram os códigos, mas não 

compreendem a mensagem que os mesmos transmitem. (...) Ao certo, 

já se sabe que os resultados dos exames oficiais, divulgados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), revelam lacunas nas competências básicas de 

leitura, escrita e conhecimentos da matemática, situando o ensino 

norte-rio-grandense em posição desconfortável (ROSA, 2011, p. 19-

20) 

 

Lamentavelmente, os resultados aquém do esperado nas avaliações do RN contribuem 

para o baixo rendimento de todo o país, já que as práticas leitoras nunca alcançam as largas 

faixas da população, restringindo-se a pequenos e localizados grupos sociais do Estado. 

A pesquisa que ora é apresentada foi realizada fora da perspectiva prioritariamente 

escolar a “Retratos da Leitura no Brasil”, que enfoca outros tópicos significativos sobre a 

situação de leitura no país – procura por títulos, preços, número de livrarias, etc. –, realizada 

com leitores com idade igual ou superior a 14 anos e o mínimo de três anos de escolaridade. 

A pesquisa objetiva avaliar o impacto das políticas públicas e projetos de fomento à 

leitura, além de identificar as tendências do mercado editorial e o valor social que os cidadãos 

atribuem à leitura e ao livro, as características do leitor e como este acessa os livros 

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2008). Até o momento, foram apresentados três relatórios pelo 

Instituto, o primeiro em 2001, o segundo em 2008 e o mais recente em 2012. 

A metodologia utilizada nas duas últimas edições foi desenvolvida pelo CERLALC e 

pela OEI. A escolha destas duas instituições se deu por consequência da demanda criada pelo 

Brasil de uma metodologia que permitisse comparar os resultados brasileiros aos de outros 

países. Segundo o Instituto Pró-Livro (2008), “Retratos da Leitura” se dedicou a pesquisar 

pessoas com mais de cinco anos de idade que residem no território nacional, o que representa 

um universo de 92,3% da população brasileira. 

 É pertinente dar destaque ao inquérito, pois ao se evidenciar o cenário de leitura 

brasileiro, evidencia-se também o norte-riograndense. O levantamento aponta que o Brasil 

tem hoje 50% de leitores, equivalente a 88,2 milhões de pessoas. Entre as mulheres, 53% são 

leitoras, índice maior do que verificado no sexo masculino (43%). 
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Ao serem questionados sobre o número de livros lidos espontaneamente, ou seja, sem 

obrigações escolares, nos últimos três meses, a média de exemplares foi 1,05 (a título de 

comparação, os colombianos leem 2,2 livros, os argentinos por volta de 4 e os espanhóis, 

10,3). 

Entre os estudantes, a média de livros lidos passa para 3,41 exemplares nos últimos 

três meses. Os alunos leem 1,2 livros por iniciativa própria, divididos entre literatura (0,47), 

Bíblia (0,15), livros religiosos (0,11) e outros gêneros (0,47). Segundo a pesquisa, no Rio 

Grande do Norte, o índice de leitura é baixo se comparado a outros estados da Federação e 

menor ainda se comparado aos de países europeus (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, “Retratos da 

Leitura do Brasil”, 2012). 

Os baixos índices que o RN vem alcançando no campo da leitura levam à necessidade 

de implementação de ações mais consistentes na área, a fim de alterar os presentes resultados. 

Outra particularidade potiguar apontada na pesquisa trata da influência das bibliotecas. 

Apesar de sua relevância para o constructo de uma população leitora, o número de bibliotecas 

no RN ainda é muito pequeno: é um dos estados brasileiros com o menor número desses 

espaços, principalmente bibliotecas públicas municipais. 

De acordo com a Agência Brasil que Sabe Ler, 28 municípios potiguares não possuem 

o espaço. Isto faz com que o RN seja o quarto colocado entre os estados do nordeste em 

número de bibliotecas. Certamente, este fato contribui paralelamente para que os índices de 

leitura se apresentem entre os mais baixos do país, segundo “Retratos da Leitura”. É evidente 

que a biblioteca não é o único lugar para o acesso ao livro, tampouco para a efetiva prática de 

leitura, mas sua representação é inegável, além de atuar como agente facilitador e motivador 

na formação de leitores, caso seja concebida como polo difusor de informação e cultura, 

centro de educação continuada.  

O baixo desempenho dos estudantes, apresentado pelos indicadores, revela que eles 

não se encontram aptos a enfrentar os desafios do conhecimento impostos pela sociedade, 

denunciando a urgência de maior investimento na área. Esses resultados confirmam o que diz 

Teixeira (2002) ao defender que nem sempre as ações pensadas para atender certa demanda 

social, durante a formulação de uma política ou programa público, realmente serão 

implementadas. 
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É certo que o PROLER (2009) foi desenhado de modo a permitir o processo de 

“desescolarização” da leitura, sem deixar de contemplar o ambiente da biblioteca escolar; no 

entanto, como a proposta é democratizar o acesso ao livro e à leitura para todos os cidadãos 

brasileiros pelas mãos dos seus Comitês, os norte-riograndenses leitores e não leitores 

deveriam se beneficiar das ações do seu Comitê local, isso significa dizer que o mesmo 

deveria abranger espaços formais e não formais de leitura em todo o estado, promovendo o 

acesso à leitura, ao livro e por consequência, a cultura e educação. Desta forma, as metas do 

programa não se limitariam a resultados de desempenho da leitura no âmbito escolar, mas 

visariam possibilitar que toda a sociedade potiguar se integre a uma rede de leitura. 

 

 A implementação do PROLER pelo Comitê Potiguar 

A proposta do programa originou-se a partir de uma pesquisa intitulada “Por uma 

política nacional de leitura”, coordenada por Eliana Yunes, professora da PUC-Rio e membro 

da FNLIJ, realizada entre 1984 e 1989. O PROLER é um programa público federal que 

compreende a questão da leitura como uma determinante social, transformadora de realidades 

e que deve, portanto, ser entendida como uma preocupação concernente a toda a sociedade:  

 

...então ele ((PROLER)) começou assim... com uma proposta que 

extrapolava os bancos escolares e tinha esse cunho social muito forte, 

que enxergava a “desescolarização” da leitura... e aí foi passando o 

tempo, houve a mudança na gestão... e essa gestão seguinte voltou o 

programa para dentro da escola novamente. – MCP1 

 

A fala da professora não só confirma os pressupostos de Foucambert (1984), como 

acaba exemplificando o processo contrário ao defendido pelo autor, que é o da 

“escolarização” da leitura. O Comitê Potiguar, respondendo ao modelo Nacional, acaba 

levando as suas ações novamente para o ambiente da biblioteca escolar, porém não ocorre 

somente isso, o programa é levado quase que exclusivamente para dentro das escolas públicas 

em que a administração cabe ao governo do estado; isso se deve ao fato do Comitê responder 

hoje, à órgãos da SEEC/RN, o que acaba levando o Comitê a ferir a diretriz nacional que 

sanciona a questão da democratização do acesso à leitura, que em sua redação não restringe as 

ações de seus Comitês as bibliotecas escolares. 
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É verdade dizer que nem sempre o programa esteve vinculado a órgãos da 

administração pública, o Comitê é efetivado no Rio Grande do Norte no ano de 1996, a partir 

da iniciativa da Sociedade Amiga da Leitura – SAL, que por constituir-se em pessoa jurídica, 

tomou para si a responsabilidade de formar e coordenar um Comitê PROLER na capital do 

estado: “... quando Natal entrou no programa, já havia outros 23 Comitês, então a nossa 

((cidade)) se tornou a 24ª cidade a implantar um comitê PROLER no Brasil” – MCP6. 

Desde o princípio, a SAL buscou abraçar as responsabilidades legais do Programa e 

por parcerias para a obtenção de recursos, com outras instituições da sociedade civil, da 

administração pública (secretarias de educação e cultura estadual e municipais), empresas 

privadas e fundações. Contudo, pouco tempo depois da instituição da SAL, a guarida do 

Comitê é passada para a SEEC/RN, em virtude de o Programa naquele momento encontrar-se 

completamente financiado por recursos do MEC, sendo exigido da secretaria o 

monitoramento dos recursos destinados ao Comitê, bem como o acompanhamento das 

atividades por ele promovidas. O que acabou condicionando o Comitê a atuar apenas no 

ambiente escolar. 

Com a interiorização do programa em 1998 – para os municípios de Macau, Flôrania e 

Mossoró – e a extensão da cobertura do Comitê, ele deixou de ser essencialmente local, 

propondo-se a atender todo o Rio Grande do Norte, motivo pelo qual recebeu o título de 

“Potiguar”. Essa realidade trouxe benefícios, possibilitando que todas as cidades do estado 

conhecessem e se beneficiassem das ações do Programa: “Nós não fomos a campo em 

TODOS ((municípios do RN)), mas trouxemos para os polos quase 100% dos municípios” – 

MCP1. Os polos aos quais a entrevistada faz referência, se tratam das 16 Diretorias Regionais 

de Educação, Cultura e Desportos – DIREDs que são responsáveis por todos os 166 

municípios do RN (Descrição das DIREDs pode ser vista nos Anexos). 

A interiorização também possibilitou ao Comitê maior autonomia, no que se refere ao 

desenvolvimento de atividades focadas a cada município e/ou polo do PROLER, 

corroborando com Arretche (2001) e com o que é proposto nas concepções do PROLER 

(2009). A autonomia possibilitou também, que se formassem grupos de trabalho, como é o 

caso dos grupos de “contação” de histórias e das caravanas em prol da leitura, que envolvem a 

participação de instituições externas a SEEC/RN, como p. ex. o Grupo Votorantin; 

enquadrando o programa no modelo de desenvolvimento organizacional de implementação 

apresentado por Elmore (1978) que defende a implementação dentro de um ambiente de 
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igualdade de responsabilidades, onde o trabalho é desenvolvido por grupos que mantém 

relações interpessoais e que buscam durante a execução de suas atividades a produção de 

consensos acerca da melhor forma de proceder com a implementação de um determinado 

programa. 

Contudo, a agregação do Comitê a Secretaria Estadual evidencia a questão do 

processo de implementação de políticas defendida pelos autores Meny e Thoening (1992), que 

atestam que a execução das políticas ou programas públicos não ocorre dentro de ambientes 

neutros, mesmo que a associação com a SEEC/RN também se justifique na fala de Dye 

(2005), em que as responsabilidades das políticas públicas devem ser compartilhadas com 

organizações que esteja sob a tutela do Estado. A instabilidade resultante desse processo nas 

agências responsáveis pela implementação possibilita que alterações políticas ou de gestão 

ocorram dentro dos programas e diversas são as razões para que isso ocorra: desde questões 

de interesses dos formuladores até a luta por recursos, como é difundido por Mény e Thoenig 

(1992). 

Contestou-se que no caso do PROLER no RN ambas as situações ocorrem, o que quer 

dizer que constantemente a coordenação do programa se encontra limitada quanto aos 

recursos ou em relação à gestão de suas atividades; no entanto, elas se apresentam neste 

Capítulo como limitadores do processo de gestão do programa e estas questões são abordadas 

na sessão 5.4. 

Tomando por base as cinco características apontadas por Thoenig (1985) que um 

programa deve apresentar para que possa ser considerado governamental, entende-se que o 

PROLER no Rio Grande do Norte atende a quase todos os requisitos que o caracterizam como 

ação pública, no entanto não é capaz de desenvolver uma ferramenta que possibilite uma 

avaliação detalhada de seus processos, como é explicitado na sessão 5.4 deste capítulo. 

Por ser um programa formulado e implementado por aqueles que perceberam a 

necessidade social de se incentivar a leitura, seguindo a premissa de Fernandes (2007) de que 

esta é primordial ao exercício da cidadania, focando nas ações de seus atores locais, era 

esperado que a implementação do PROLER no RN se comportasse sob a égide das políticas 

de visão descentralizada, acobertadas pela abordagem Bottom-Up, conforme teoriza Matland 

(1995), entretanto o que ocorre em vários momentos da execução do programa nesses 20 anos 

em que atua no estado é o processo de centralização de suas ações e gerência na figura ora da 
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Secretaria, órgão ao qual responde, ora da sua coordenação. E é possível perceber isso quando 

em alguns momentos das entrevistas é percebido certo receio por parte dos membros do 

Comitê em fazer referência à gestão da coordenadora atual do programa e/ou da 

administração da SEEC/RN. 

Este conflito para definir a abordagem em que melhor se enquadra o Comitê Potiguar, 

se Bottom-Up ou Top-Down, pode ser solucionado pela teoria híbrida defendida por Goggin et 

al. (1986 apud SABATIER, 1987) que defende a intervenção do Estado no sentido que este 

possui funções de persuasões e restrições, independente do sentido – abaixo ou acima – e que 

dele deve vir as soluções baseadas em uma escolha racional sobre o que é melhor à 

implementação, portanto devendo somar ambas variáveis.  

O tracejo das diretrizes e dos objetivos do PROLER se firmaram sob duas perspectivas 

de leitura, uma que a compreende como cita MCP1, uma “condição sine qua non para o 

sucesso da aprendizagem”, ou seja, uma questão pertinente à Educação; e outra, que 

compreende a leitura como “uma questão de cultura”, como categoriza a professora MCP7, 

destinando, assim, a temática aos cuidados da Cultura. Esta realidade dual é explicada por 

Birkland (2001) quando aponta que raramente as políticas suportam apenas um único estatuto 

legal, apoiando neste caso a abordagem “de baixo para cima” de análise da implementação. É 

também demonstrada na prática com o envolvimento de ambos MEC e MinC no suporte 

financeiro e metodológico das atividades do Programa Nacional de Incentivo à Leitura.  

Ainda neste sentido, mesmo tendo sido criado por uma fundação pertencente ao 

Ministério da Cultura, a FBN, o PROLER, durante toda gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, teve seu suporte financeiro oriundo do Ministério da Educação – isso porque na 

época, o mesmo ainda não tinha desenvolvido seus programas de incentivo ao livro e às 

bibliotecas escolares, que mais tarde viriam a ser o PNBE, PNLD. 

Essa gestão compartilhada permitiu ao Comitê Potiguar os anos de maior incidência de 

suas ações no estado, período no qual os cursos de formação eram praticamente mensais, os 

encontros reuniam todas as 16 DIREDs, as parcerias envolviam escolas particulares, 

fundações (p. ex. Fundação José Augusto), universidades, entidades ligadas aos governos e 

organizações da sociedade civil como um todo, como é explicitado nas entrevistas: 
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[...]... e aí foi feito ((encontro estadual)) no auditório da ETFERN, que 

hoje é o IFRN ...que sempre foi um grande parceiro, junto com o SESI 

e todo o Sistema S, e aí a gente aglutinou muita gente, escolas 

particulares e muitas outras parcerias...” – MCP1 

MCP6: [...]. Hoje, nós não fazemos mais o que a gente fazia antes, 

que eram encontro imensos...encontros com mais de mil pessoas 

((entre os anos 1998 a 2003))...  

[ 

MCP8: mil e duzentas em Mossoró e mil e cem em Pau dos Ferros... 

[ 

MCP6: ... teve um em Assu também, que foi numa escola muito 

grande de lá, que teve mil participantes. Então a gente abalava! 

MCP8: Era porque os encontros eram muito diNÂmicos, tinham 

saraus à noite... 

MCP5: Mas isso porque os encontros eram feitos com toda a 

jurisdição, então reunia todo mundo, quanto mais escolas públicas 

tivessem naquela região, mais participantes apareciam... Por isso que 

em pau-dos-ferros, Mossoró, Assú, sempre contava com mais de mil 

pessoas... 

MCP6: E sem falar que eram ações assim, super variadas [...] 

 

A gestão compartilhada do programa acabou no instante em que o MEC desenvolveu 

sua política de leitura, que deu margem à criação dos programas nacionais das Bibliotecas 

Escolares e do Livro Didático, devolvendo, portanto, a responsabilidade de gestão e 

manutenção do PROLER às instâncias do MinC. 

Apesar de o Comitê PROLER ter perdido um aliado, no que se refere a recursos 

financeiros (sessão 5.4), com a retirada dos recursos da Educação, esse ministério continua 

parceiro do programa ao desenvolver um relacionamento simbiótico de seus dois programas 

ao do MinC, a partir do envio dos matérias (livros, periódicos, dicionários) até a infraestrutura 

necessária à ampliação ou revitalização das bibliotecas (mobiliário, aparatos tecnológicos, 

etc). 

A verdade é que apesar de ter sido levado para dentro de uma secretaria de governo, 

que abarca todos os programas de educação e de cultura (tanto federais quanto estaduais), 

mesmo tendo que ver diminuir seu status, bem como a atenção e apoio político que lhes eram 

dedicados (considerando que as alterações de secretariado foram tantas que chegaram a se 

impor como limitantes da implementação, mais na sessão 5.4), em momento algum o 
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programa, nesses 20 anos no Rio Grande do Norte, deixou de atuar e participar ativamente da 

formação de leitores e regentes de bibliotecas, resistindo a todas as intempéries financeiras, 

pessoais e políticas:  

 

...o programa agora está mais focado no público, mas não fechamos as 

portas às parcerias, mas elas agora ocorrem muito mais como algo 

voluntário... mas ainda assim, estamos mais voltados para o serviço 

público mesmo, até mesmo por conta da demanda... são MUITAS as 

atividades que assume essa secretaria... ((suspiro)) [...] ...então o 

programa é MESMO uma força de resistência. – MCP1 

 

 O Comitê Potiguar justifica todas as suas ações partindo da ideia de que não deixa de 

cumprir com as metas as quais se propõe alcançar, metas essas que fazem referência às ações 

definas pela “Casa de Leitura” no texto do PROLER (2009), mas é importante ressaltar que as 

ações realizadas fazem, principalmente, parte da formação de professores em agentes de 

leitura; a oferta de cursos, palestras e oficinas e da revitalização das bibliotecas escolares, não 

sendo capaz, no entanto, de desenvolver um sistema eficiente de avaliação e acompanhamento 

do programa, nem de criar uma rede de referência e documentação em leitura. 

 

 

5.3  As ações do Comitê PROLER/RN 

No momento de sua formação, como é apontado nos Anais do Módulo Zero (1997), o 

Comitê PROLER surge sob a égide da “IV Feira de Sebos e I Feira de Leitura”, na semana de 

9 a 13 de setembro do mesmo ano, na praça André de Alburquerque, em Natal/RN. O evento 

tinha por objetivo difundir e disseminar a cultura não apenas do município, mas de todo o Rio 

Grande do Norte, contando com a exposição de bancas de artesanato, apresentações culturais, 

bancas de livros e de tecnologia, palestras, debates, mesas redondas em torno de temas como 

música, leitura, poesia, cultura e folclore potiguar. A partir desse momento, o Comitê seguiu 

promovendo ações de incentivo à leitura e à formação de leitores. 

Dentre as ações propostas pelo Comitê Potiguar, em função do cumprimento dos 

objetivos e diretrizes determinados pelo PROLER Nacional e a Casa de Leitura, estão: 

Encontros nacionais, estaduais e locais do PROLER (Quadro 11); cursos e oficinas de 

formação continuada de agentes e promotores de leitura (Quadro 12); e participações em 



123 

 

eventos, reuniões, palestras e em reestruturações dos ambientes de leitura (salas e bibliotecas 

escolares), no Quadro 14. 

As atividades do Comitê passam a sair das fronteiras natalenses em 1998, partindo 

para a interiorização do Programa, junto aos municípios de Mossoró, Macau e Florânia, como 

evidenciado na sessão 5.2 deste Capítulo. Com a formação dos polos no interior, as atividades 

do Comitê passam a atingir a quase totalidade dos municípios potiguares. 

 

[...] Era um verdadeiro congraçamento em prol da leitura ((sorri)) 

...era interessante ver que a cada ano em que a gente ia lá fazer as 

visitas... ver o interesse demonstrado por todos os secretários 

municipais em saber no que cada um podia ajudar ou oferecer, 

compartilhar, para poder aquele evento acontecer... ((suspira)) ...todo 

mundo se disponibilizAVA a dividir as despesas do encontro com a 

secretaria, e levavam todos os professores... ( ) os encontros duravam 

três dias e todo mundo se envolvia muito – MCP1 

 

Quadro 11– Encontros Nacionais, Estaduais e locais nas DIREDs. 
ENCONTROS LOCAL ANO PARTICIPANTES 

1ª Reunião para instalação do PROLER 
Biblioteca Pública Câmara 

Cascudo - natal 
1994 20 

Realização do Módulo Zero (1º Encontro 

do PROLER no RN) 
CEFET 1996 800 

Encontro Estadual do PROLER CEFET 1997 500 

Encontro do PROLER em Macau Macau/SESI 1997 480 

Encontro do PROLER  Mossoró/SESI 1997 350 

Encontro do PROLER Florânia 1998 2.000 

Encontro do PROLER 

Acari, São José de Mipibu, Macau, 

Assu, Mossoró, Pau-dos-Ferros, 

Parnamirim 

1998 2.823 

Encontro do PROLER 

Rui Barbosa, Florânia, Acari, 

Ceará-Mirim, Caicó, Mossoró, 

Macau, Pau-dos-Ferros, Areia 

Branca e Parnamirim 

1999 4.110 

Encontro Estadual do PROLER Natal/Centro de Convenções 1999 1.500 

Encontro do PROLER 

Nova Cruz, Rui Barbosa, Florânia, 

Acari, Ceará-Mirim, Caicó, 

Mossoró, Macau, Pau-dos-Ferros, 

Santa Cruz, Currais Novos 

2000 6.000 

Encontro do PROLER Natal/CEFET 2000 1.000 

Encontro de Especialistas do PROLER Redinha 2000 12 

Encontro do PROLER 

Tangará, Vera Cruz, Cruzeta, Nova 

Cruz, João Câmara, Angicos, 

Parnamirim, Acari, Pau-dos-

Ferros, Currais novos, Florânia, 

Mossoró, Macau 

2001 5.030 
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Encontro estadual do PROLER Natal 2001 400 

Realização de encontros do PROLER 

São Paulo do Potengi, Ceará-

Mirim, Macau, Santa Cruz, Currais 

Novos, Nova Cruz, Natal 

2002 3.500 

Realização de encontros do PROLER 

Caicó, Mossoró, Nova Cruz, 

Tangará, Lagoa Salgada. 

Acompanhado “Governo nas 

cidades” 

2003 1.700 

Realização de encontros do PROLER 

Macau, Santa Cruz, João Câmara, 

Jandaíra. Acompanhado “Governo 

nas cidades”. 

2004 650 

Encontro de Leitura do PROLER Lagoa Salgada 2005 150 

Encontro de leitura do PROLER com 

oficinas pedagógicas 
Lajes – Secretaria de Educação 2006 180 

Encontro de leitura do PROLER em 

Assu, com o tema: “Importância dos 

Espaços de Leitura na Escola: Formação 

de leitura na escola: Formação de 

mediadores.” 

Assu – E.E. Juscelino Kubitscheck 2008 650 

Encontro de leitura do PROLER em 

Nova Cruz, com o tema: “ Importância 

dos espaços de leitura na escola: 

formação de mediadores. 

Nova Cruz – E. Municipal Bestor 

Marinho 

E.E. Rosa Pignatário  

2008 800 

Encontro de leitura do PROLER em 

Mossoró, com o tema: “ Importância dos 

espaços de leitura na escola: formação 

de mediadores. 

Mossoró – Estação das Artes 2008 400 

Encontro de leitura do PROLER em 

Natal, com o tema: “ Importância dos 

espaços de leitura na escola: formação 

de mediadores. 

Natal – Auditório Angélica Moura 

e Auditório da SOINSPE - SEEC 
2008 300 

Encontro de leitura do PROLER Eloi de Souza 2009 200 

Realização de Encontro de leitura Encanto 2009 150 

Encontro do PROLER Parazinho 2009 100 

Encontro do PROLER Nova Cruz 2009 600 

Encontro Estadual do PROLER Natal 2009 200 

Participação no Encontro Nacional do 

PROLER 
Rio de Janeiro 2009 300 

Encontro de leitura do PROLER Guamaré 2009 150 

Encontro de avaliação e perspectivas 

para 2010, com os colaboradores do 

Comitê PROLER/RN 

Encanto 2009 150 

Encontro de leitura do PROLER Ipanguaçu 2010 200 

Encontro Estadual do PROLER Natal 2010 250 

XVI Encontro Estadual do PROLER Natal - SEEC 2012 400 

XVII Encontro Estadual do Proler Natal  2013 220 

TOTALIZANDO 85 ENCONTROS TOTALIZANDO 36.275 PARTICIPANTES 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Ainda em relação aos encontros, a participação do Comitê Potiguar é bastante 

evidenciada fora do estado, chegando a causar espanto em seus membros, como é possível ver 

no trecho de entrevista: 

 

MCP6: [...]. E era tudo tão interessante, não sabe? O PROLER teve 

um período áureo, teve um período im-pres-si-o-nan-te... olhe... o 

pessoal daqui quando ia para os encontros anuais no Rio de Janeiro... 

e eles levavam o material do que havia sido feito... --e apesar de nós 

sermos um estado bem pequenininho dentro da federação, e 

comparado a estados imensos, falando assim... economicamente 

potentes... 

[ 

MCP8: Como Minas Gerais, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul 

[ 

MCP6: ...a gente levava mais resultados do que esses grandes estados 

MCP5: E eles falava assim: “para o resto do Brasil nós temos apenas 

uma estante, mas o Rio Grande do Norte tem uma SÓ pra ele.”... 

((sorri)) ...e esse era o comparativo que eles faziam 

 

O material que preenche as estantes da Casa de Leitura, referido no trecho, é resultado 

dos cursos de formação e da intervenção do Comitê no processo de fortalecimento do 

ambiente da biblioteca escolar pública. 

É determinação da Casa de Leitura, que seja realizado no mínimo um curso de 

formação continuada em mediação de leitura, possuindo carga horária mínima de 40 horas, 

com ementa embasada na realidade e nas necessidades de cada região compreendida por um 

Comitê, como é possível observar no  

Quadro 13. 

 

Quadro 12 – Cursos e Oficinas oferecidas pelo Comitê Potiguar. 
FORMAÇÕES E OFICINAS LOCAL ANO PARTICIPANTES 

Curso: Leitura e biblioteca IFP 1997 110 

Oficina de Poesia SECD/SME 1997 800 

Curso de Formação de Repertório de Leitura Natal/CEFET 1998 120 

Realização de 5 Cursos na área de Leitura e 

Biblioteca 
Natal/CEFET 1999 650 

Curso: A leitura e a escrita Natal/CEFET 2000 900 

Curso: Formar leitores: Base para uma educação Ceará-Mirim/Natal 2001 125 
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de qualidade 

Realização do Curso de Formação Continuada com 

o tema: “O livro e a leitura: Argumentação e 

experiências 

Natal – Secretaria 

Estadual de Educação 
2007 140 

Curso de formação continuada, 40h aula, com o 

tema: Política de leitura 
Natal 2009 180 

Oficinas pedagógicas do PROLER na V Feira do 

Livro de Mossoró 
Mossoró 2009 200 

Oficina pedagógica do PROLER  no festival de 

Pipa 
Praia de Pipa 2009 600 

Curso de 40h – Curso avançado de leitura e 

literatura 

Auditório Angélica 

Moura - SEEC 
2009 50 

Oficinas pedagógicas do PROLER na I Feira do 

Livro do Seridó 
Caicó 2009 350 

Curso de Aperfeiçoamento profissional para 

coordenadores do PROLER 
Natal 2009 27 

Oficinas pedagógicas do PROLER Apodi 2010 600 

Oficinas pedagógicas do PROLER Umarizal 2010 250 

Oficinas pedagógicas do PROLER Currais Novos 2010 300 

Oficinas pedagógicas do PROLER na Feira do 

Livro de Mossoró 
Mossoró 2010 1500 

Oficinas pedagógicas do PROLER na Feira de 

Livro do Seridó 
Caicó 2010 600 

Oficinas pedagógicas do PROLER no Festival 

Literário de Pipa 
Pipa 2010 1000 

Oficinas pedagógicas do PROLER na Feira do 

Livro de Mossoró 
Mossoró 2011 200 

Oficinas pedagógicas do PROLER na Feira de 

Livro do Seridó 
Caicó 2011 150 

Curso de Formação Continuada para Regentes de 

Bibliotecas 
Natal 2011 80 

Curso de Formação de Mediadores de Leitura Natal - UFRN  2011 37 

Curso de Formação de Mediadores de Leitura Natal - SEEC 2012 80 

Curso de 40 horas do Proler - Tema: Por um RN 

mais Leitor – A leitura e o livro, prática e 

resultados 

Natal  2013 60 

TOTAL DE 29 CURSOS E OFICINAS DE 

FORMAÇÃO 
TOTAL DE 9.109 PARTICIPANTES 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Ao longo de seus 20 anos de atuação o Comitê PROLER desenvolveu 29 cursos e 

oficinas que se propunham formar professores em agentes de leitura e/ou regentes de 

bibliotecas. Estes cursos mobilizaram mais de 9.000 participantes desde professores até 

lideres comunitários, todos interessados em promover o hábito da leitura e o acesso ao livro. 

A formação continuada dos mediadores de leitura gira em torno de um processo que tem por 

finalidade “interferir pedagogicamente em suas práticas a partir das construções que têm sido 
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desenvolvidas sobre o que é ser profissional leitor e, consequentemente, promotor de leitura” 

(DOCUMENTOS PROLER, Planos de Ação 2007, p. 9). Os temas, objetivos e público alvo 

dos cursos são descritos no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Descrição dos cursos de formação realizados pelo Comitê Potiguar. 
MINICURSO OBJETIVO(S) PÚBLICO ALVO C.H. 

A literatura na 

internet: estratégias de 

leitura e produção de 

texto em sala de aula. 

Mostrar estratégias de incentivo à leitura de textos 

literários e à produção textual provenientes das 

várias formas pelas quais a literatura e a poesia se 

manifestam na internet. 

Professores de Língua Portuguesa, 

Literatura e Redação/Produção de 

Texto do ensino Fundamental II e, 

principalmente, do Ensino Médio 

das redes pública e particular. 

12h 

Literatura de cordel: 

Incentivando e 

valorizando os 

talentos regionais. 

Realizar minicurso no XVI Encontro Estadual do 

PROLER, visando à valorização da cultura 

popular em âmbito local, regional e nacional, 

Literatura de Cordel, com o Tema: 

“Sustentabilidade, o que você tem a ver com 

isso?”, contribuindo para a promoção e 

valorização dos talentos regionais. 

- Técnicos das DIREDs; 

- Articuladores Pedagógicos das 

escolas; 

- Professores da Rede Pública; 

- Professores de Biblioteca, Tele-

salas e Sala de Leitura. 

16h 

A poesia como leitura 

de mundos: 

“Cante lá que eu canto 

cá”. 

Resgatar histórias, cantigas, canções e poemas de 

memórias por meio de relatos dos participantes e, 

a partir daí, registrar os fatos mais marcantes, 

destacando aqueles que influenciaram buscar a 

leitura dos livros ou que causaram uma impressão 

inesquecível. 

Professores do Ensino Fundamental 

e Médio da Rede Pública Estadual e 

Municipal do RN e os jovens 

selecionados do Programa Agentes 

de Leitura do Estado do RN. 

12h 

A atuação docente 

como fortalecimento 

dos valores a partir 

das práticas de leitura. 

Orientar um trabalho na área de textos que 

despertem para a leitura e garantam o resgate de 

valores, a fim amenizar os conflitos na escola. 

Professores do Ensino Fundamental 

e Médio da Rede Pública Estadual e 

Municipal do RN. 

12h 

Leitura, literatura 

infanto-juvenil e 

prática pedagógica. 

Refletir sobre a relevância da literatura infanto-

juvenil no contexto das atividades escolares 

objetivando desenvolver no(a) aluno(a) o 

processo do gosto pela leitura com repercussões 

na sua formação de leitor. 

Professores e Regentes de 

bibliotecas. 
12h 

Organização e 

mediação na 

biblioteca escolar. 

Socializar e resgatar as memórias de leituras 

docentes, tendo em vista fomentar e estimular as 

práticas de leitura e escrita dos alunos, de forma 

lúdica, no espaço escolar. 

Professores e Regentes de 

bibliotecas. 
12h 

Memórias de leituras 

dos docentes: 

contribuições para a 

formação leitora. 

Sequenciar as ações do Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura – PROLER, por meio da 

realização do Encontro de Leitura no Estado do 

RN, promovendo o interesse pela Leitura e 

Escrita, resgatando o papel e o espaço da leitura 

na sala de aula e no contexto da sociedade. 

Professores, Regentes de biblioteca 

e Agentes de leitura. 
24h 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

A carga horária mais extensiva dos cursos de formação e dos encontros locais não é 

uma realidade frequente, o que se deve a uma questão de “bom senso”, pois para que isso 

ocorra deve ser realizada a retirada do professor de sala de aula, mesmo que a intenção seja 

formá-lo como mediador de leitura. Esta questão é tão delicada por razões já conhecidas da 

Educação no país: aumento salarial, greves, infraestrutura, etc. Por razão desta realidade, as 
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ações realizadas no interior foram reduzidas, porém anualmente todas as DIREDs e os polos 

do PROLER são convocados a participar do encontro estadual e, assim, formar seus 

professores e regentes de bibliotecas. 

É ainda de responsabilidade do Comitê a promoção de caravanas (ver Figura 3), que 

levam o incentivo à leitura não apenas aos polos e municípios onde o programa já atua, mas 

para as comunidades locais que podem estar ligadas aos conselhos escolares, às 

universidades, feiras de livros e quaisquer manifestações socioculturais que apoiem as 

iniciativas do PROLER. 

 

Figura 3 - Caravanas do Comitê Potiguar. 

CARAVANA DE POLÍTICAS DE LEITURA 

Objetivos Público Alvo Oficinas Ofertadas (12h) 

- Promover e ampliar as ações do PROLER, 

por meio da realização do Encontro Municipal 

de Leitura, na realização de Oficinas 

Pedagógicas; 

- Ampliar o conceito de leitura, desenvolvendo 

práticas que possibilite a formação do leitor; 

- Possibilitar a democratização do acesso à 

leitura; 

- Resgatar as múltiplas funções da leitura, 

utilizando a biblioteca como incentivo à 

pesquisa significativa; 

- Proporcionar o desenvolvimento intelectual, 

social e econômico da comunidade escolar e 

de toda a sociedade; 

- Repensar o espaço da leitura na escola e fora 

dela. 

- Professores dos 

ensinos Fundamental 

e Médio; 

- Gestores, 

Articuladores 

Pedagógicos e 

membros dos 

Conselhos Escolares 

das escolas; 

- Responsáveis pelas 

bibliotecas escolares. 

- A literatura infantil: uma viagem ao 

mundo da imaginação; 

- A arte de ler, cantar e dançar; 

- Leitura e escrita: uma abordagem 

lúdica; 

- A poesia e as múltiplas 

possibilidades de leitura; 

- Teatro e dança na escola; 

- A leitura e o letramento; 

- Arte em diálogo com a leitura: 

releitura das obras de grandes 

pintores; 

- Ampliando saberes com a leitura e a 

escrita; 

- A relevância da gestão no processo 

de ensino-aprendizagem; 

- Organização e revitalização da 

biblioteca. 

CARAVANA DA LEITURA MONTEIRO LOBATO 

Objetivos Público Alvo 

Promover a leitura e divulgar a obra de Monteiro Lobato 

junto aos educadores, valorizando os aspectos literário, 

informativo e crítico, ressaltando seu pioneirismo na 

formação de crianças e jovens leitores sob uma 

perspectiva também de que se formem núcleos de estudo 

sobre a importância de Lobato para a educação 

brasileira. 

Educadores, professores, bibliotecários e estudantes 

de escolas e bibliotecas. 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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 As Caravanas fazem parte de outra linha de ação dos comitês, esta voltada para a 

participação em eventos relacionados à promoção da leitura, como podem ser vistos no 

Quadro 14. 

Quadro 14– Participações do Comitê Potiguar em eventos e reuniões. 
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS E 

REUNIÕES 
LOCAL ANO PARTICIPANTES 

Participação do PROLER NO Encontro de 

Dirigentes de Bibliotecas públicas municipais 

Biblioteca pública 

Câmara Cascudo - Natal 
1995 150 

1ª Feira de Leitura 
Praça André de 

Albuquerque 
1996 1.500 

Exposição sobre o Dia da mulher Assembléia Legislativa 1997 300 

Concurso de cartazes com o tema: “Vida Pra Que 

Te Quero” 
Petrobrás 1997 1.500 

Fórum de leitura Auditório da EMATER 1997 170 

Fórum de Leitura CEFET 1997 300 

PROLER Infantil e infanto-Juvenil  Natal/CEFET 1998 2.000 

Seminário: A criança, a leitura e a arte Natal/CEFET 1999 650 

Seminário: A leitura e a escrita Natal/CEFET 2000 900 

Seminário: A criança a leitura e a arte Natal 2001 700 

Parceria na organização do I seminário sobre 

biblioteca 
Natal 2001 200 

Campanha Nacional de incentivo à leitura Natal 2001 5.500 

Administração e organizações de bibliotecas, 

Exposições;  

Natal - Biblioteca 

Pública Câmara Cascudo 
2006 30 

Semana pedagógica no município de Caicó Caicó 2009 300 

Semana pedagógica Passa e Fica 2009 120 

Participação  na 1 Jornada Literária de Macau Macau  2011 150 

I Fórum Estadual de Bibliotecas Natal - SEEC 2012 400 

Circuito Intermunicipal de Leitura com 

organização de bibliotecas 
Mossoró  2012 60 

Participação na elaboração do Plano Estadual do 

Livro e Leitura do RN 
Natal  2013  

Participação na escolha do livro didático do 6º ao 

9º ano e na organização de bibliotecas escolares 
Natal  2013 450 

Comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil Natal  2013 400 

TOTAL DE 21 PARTICIPAÇÕES TOTAL DE 15.780 PARTICIPANTES 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

As atividades descritas até o momento cumprem todas as diretrizes determinadas pelo 

PROLER (2009), excetuando-se a que define a democratização do acesso à leitura, que 

preconiza a ampliação dos acervos e a liberdade de interação com este material, 

disponibilizando-o em salas de leitura devidamente equipadas com o necessário ao 

aprendizado. Vejamos alguns fragmentos das entrevistas: 
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MCP4: (  ), aquele trabalho de organização de bibliotecas... que é 

desenvolvido aqui... ele está ligado ao PROLER? 

MCP1: Está. 

MCP4: Então, esse é um trabalho que também não morreu... 

MCP1: Não, não morreu.  

MCP6: Nós ainda temos QUIN:::ze para arrumar esse ano! ((sorri)) 

MCP1: Fora as que já arrumamos... acho que já foram umas dez?... 

recebemos material --mobiliário, livros, computadores-- ...para 

arrumar essas outras quinze que chegaram em nossas mãos... e... olhe 

que são as coisas que recebemos... ((faz gesto (hipótese) significando 

ótima qualidade)) ...é o que há de mais moderno que possa ser 

oferecido... agora, é aquilo que eu te falei, chegou aqui, mas não é só 

pra Natal, é para várias cidades 

 

Acontece de forma que o Comitê Potiguar determinou reuniões mensais, nas quais são 

feitos o estudo e a determinação das escolas a ser atendidas e as reais necessidades de suas 

bibliotecas (o estudo é feito por relatórios enviados diretamente pelas escolas ou pelas 

secretarias de educação dos municípios), que serão atendidas no próximo ciclo de atividades 

do programa, bem como a formação dos regentes de bibliotecas. Nos trechos de entrevista: 

 

[...], uma coisa que sempre esteve atrelada ao PROLER era o trabalho 

com bibliotecas... então isso é uma coisa que nunca deixou de existir... 

– MCP6 

 [...] a gente tem uma linha de trabalho aqui ((referindo-se a 

CODESE)) muito forte, que é a que envolve as bibliotecas, a gente 

preferiu dar maior assistência a esse pessoal... que ficam nesses 

ambientes. – MCP1 

[...]. O PROLER ele consiste, prioritariamente, em garantir o acesso 

aos livros didáticos e/ou literários, seja nas bibliotecas escolares seja 

por outros locais de incentivo à leitura e a cultura, de modo geral... 

Porque... perceba que esse material ...o livro e a leitura ...é um 

instrumento constitutivo do cotidiano do professor... [...].. – MCP1 

 

Fica evidente que o Comitê Potiguar não atua sozinho, mas em parceria com outros 

programas federais e com programas próprios da SEEC/RN, parcerias que permitem o 

cumprimento total das diretrizes norteadoras do programa, visto que sem o auxílio dessas 
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outras iniciativas dificilmente o programa conseguiria sozinho arcar com todos os custos 

decorrentes de uma ação tão onerosa como a reestruturação e suprimento das bibliotecas, 

como será explanado no item 5.4 deste Capítulo. 

 

 

5.4  Fatores limitantes à implementação do Programa Nacional no RN 

 Por tratar-se de um programa visando à mudança de uma problemática social, muitos 

podem ser os fatores que dificultam seu processo de implementação. No caso do Programa de 

Incentivo à Leitura no Rio Grande do Norte, evidenciou-se a existência de quatro fatores que 

põem à prova a sua execução pelo Comitê Potiguar: instabilidade político-administrativa; 

recursos e parcerias; gestão das bibliotecas escolares e o processo de monitoramento e 

avaliação do programa. 

 Sobre a instabilidade político-administrativa 

O Rio Grande do Norte, assim como os outros estados da federação, tem buscado 

respaldar o desenho e a implementação de suas políticas de leitura nas políticas nacionais. O 

objetivo da inserção do PROLER em sua agenda se apoiou na proposta de elevar o RN à 

condição de Estado Leitor. Esse programa federal que assume o caráter de política de Estado 

vem enfrentado, ao longo de seus 20 anos no Estado, problemas de ordem administrativa que 

impuseram, e impõem até hoje, limites às suas ações: 

 

[...] ((as atividades e produções do programa)) ...que andaram meio 

paradas ultimamente... por conta de mudanças administrativas, 

mudanças de ministro... --o ministério esteve sendo renovado agora no 

segundo semestre de 2013-- ...e foi por isso que as ações acabaram 

ficando paradas, o PROLER o ano passado ficou assim... meio que em 

stand-by... apenas contatos...[...] – MCP1 

 

É perceptível que embora estejam atuando no RN diversos programas e projetos de 

estímulo à leitura, tanto no que se refere a iniciativas federais quanto outras articuladas pelo 

próprio estado, eles não vêm apresentando aquilo que foi proposto em suas metas iniciais. 
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Uma das razões dessa incongruência pode ser explicada por uma instabilidade 

político-administrativa que acontece nos órgãos responsáveis pela implementação do 

PROLER. Esta vulnerabilidade pode se expressar de duas formas distintas: primeiramente, os 

programas/projetos acabam não trabalhando de modo a permitir que suas ações em favor da 

leitura ocorram articuladamente, ainda que os membros do Comitê afirmem que o PROLER 

realiza suas atividades de “mãos dadas” com o PNLD e o PNBE ou com o “Biblioteca para 

Todos” da SEEC/RN.          

 O trabalho descrito pelo Comitê PROLER não acontece porque exista uma 

determinação legal ou uma recomendação por parte dos Ministérios e/ou da Secretaria 

Estadual, mas porque os membros que compõem o Comitê Potiguar estão à frente das 

coordenações dessas outras iniciativas, de forma que as ações ocorrem em razão de uma 

política de “boa vizinhança”, já que os agentes implementadores entendem que esta é a 

melhor forma de conduzir as ações de fomento à leitura e de acesso ao livro, o que acaba 

dando respaldo à crítica de Sabatier (1986) quanto à fragilidade da abordagem Bottom-Up de 

implementação de políticas públicas, de vez que esse entendimento permite o envolvimento 

subjetivo (e muitas vezes, pessoal) por parte dos executores da política. 

O segundo ponto de discussão gira em torno da descontinuidade das atividades ou até 

mesmo das próprias políticas de leitura no estado. Este processo deriva da alta taxa de 

rotatividade de secretários e do fato de muitos deles não reconhecerem o desenvolvimento 

desses programas/projetos como políticas de Estado, entendendo-os, por consequência, como 

políticas de governo, como é discutido por Soares (2002). 

 

MCP1: [...] mas acontece aquilo que (  ) disse a pouco, tivemos aí 

uma gestão... a passada... oito anos de governo... foram ONZE 

secretários nesses anos, ficou quase imposSÍvel você viabilizar 

qualquer atividade... porque quando a gente começava, “puff” ...já 

tinha mudado de secretário, aí lá::: vai mobilizar, inteirar ele ou ela 

das ações, aí lá vinha ou:::tra mudança... 

[...] 

Moderadora: como foi dito anteriormente, essa situação acabou 

reduzindo a atuação do programa nesse período, quero dizer? 

[...] 

MCP1: ...diminuiu sim, é verdade... mas nunca deixamos de 

promover os cursos de formação de mediadores e agentes de leitura, 

ainda estamos realizando oficinas nesse sentido... fazemos o encontro 
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todos os anos ...tanto o estadual, quanto somos presença ativa no 

nacional... [...] ...o que foi que diminuiu foi essa parte do intercâmbio 

com os outros polos e municípios, até porque, no fim das contas não 

era para ser nossa responsabilidade isso aí... porque nós temos os 

comitês de Macau, de Mossoró, de Florânia... mas como ESSE 

comitê, o de Natal, está inserido na Secretária Estadual, incutiu-se a 

ideia de que este é um comitê estadual, mas não era bem isso não... é 

porque nós aqui, aceitamos isso... 

 

A redução do contato com as outras agências do programa, bem como a centralização 

da gestão do PROLER em uma única equipe – apesar de despontar como uma dificuldade ao 

cumprimento de suas metas locais – acaba apoiando os pressupostos defendidos por Rua 

(1997) para o que o processo de implementação de uma política ocorra de modo satisfatório. 

No entanto, não se pode esquecer que muitas das ações propostas pelos programas, 

sejam aquelas determinadas em nível federal ou traçadas pelas coordenações locais, não são 

levadas adiante, mas deixadas de lado em função da criação de novas ações, as quais, por sua 

vez, em algum momento também terão problemas de continuidade, ferindo dois juízos legais, 

a CF/1988 em seu art. 205 e a LDB, que compreendem a leitura como um direito público que 

deve ser resguardado e uma responsabilidade do Estado de resguardar e prover. Neste sentido, 

Soares (2002) atesta ainda que este tipo de situação caracteriza um ato de “não formação” 

(grifo meu) de leitores, como é justamente o proposto pelas políticas/programas. 

Uma iniciativa no sentido de regulamentar as ações das políticas de leitura no estado 

partiu dos legisladores da Assembleia Estadual, quando promulgaram a Lei nº 9.169, de 15 de 

janeiro de 2009, conhecida como “Lei da Leitura Literária”. No corpo do documento, 

percebe-se que a lei dispõe, como deveres do estado, vários princípios norteadores da política 

de leitura. A referida lei defende as práticas leitoras no que se refere ao trabalho com textos 

literários no sentido de priorizar a diversidade dos gêneros textuais que circulam pela 

sociedade. A lei encontra importância ainda no que tange à orientação nas áreas de 

estruturação, divulgação e no acesso ao espaço de leitura, assim como no processo de 

formação do docente, a fim de garantir a aprendizagem, o ensino e o incentivo aos diversos 

tipos de leitura (verbais e não verbais). 

Outra lei estadual que fundamenta e aponta diretrizes para a política na área de leitura 

no Rio Grande do Norte é a “Lei do Livro Henrique Castriciano” (Lei nº 9.105, de 09 de 

junho de 2008), visando a incentivar o desenvolvimento cultural e a criação artística e 
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literária, reconhecendo no livro um instrumento tanto para a formação educacional quanto 

para o reconhecimento da riqueza cultural do estado. 

Todas essas iniciativas que buscam a regulamentação das leis de fomento à leitura e de 

acesso democrático aos livros e às bibliotecas e que encontram motivação na formação de 

uma sociedade leitora ainda não deslancharam completamente. Entretanto, existe um esforço 

conjunto das coordenações do programas nacionais (incluindo o PROLER) e dos governos em 

mudar esta realidade. Com o intuito de infundir a ideia de que essas iniciativas tratam de 

políticas de Estado e não de governo, como acontece até o presente momento, foi publicado 

há poucos meses o Plano Estadual do Livro e da Leitura do Rio Grande do Norte – PELL/RN. 

É com ele e a partir dele que se espera conseguir firmar as ações de todos os programas 

visando à disseminação da leitura como transformadora social. 

 

 Sobre os recursos e as parcerias 

A provisão de recursos provenientes dos ministérios para o cumprimento das ações de 

seus programas está prevista na legislação orçamentária federal e essas determinações 

incluem, por consequência, o PROLER no RN. 

Em seu plano orçamentário anual, o Ministério da Cultura determina os valores 

destinados a todas as suas iniciativas de incentivo, cumprindo o que Subirrats (1994) 

considera necessário a uma implementação eficiente de uma política/programa público. 

Estando a FBN, por via da Casa de Leitura, resguardada nesse orçamento e assegurada 

legalmente ainda pela Lei Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991). Entretanto, 

não é incomum o próprio MinC buscar parcerias para seus programas, como aconteceu com o 

PROLER em seus primeiros anos, quando a Cultura buscou o MEC: 

 

[...] ...até porque o programa por um bom período... --cerca de uns dez 

anos-- ...ele foi financiado pelo ministério da educação... porque no 

fim das contas... a cultura nunca teve muito dinheiro, para poder gerir 

suas políticas... [...] – MCP1 
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Costa (2007) já preconizava problemas dessa ordem em seus estudos dos limitantes do 

processo de execução, de modo a apresentar-se cético quanto à discricionariedade dos 

técnicos e gestores das políticas. 

Como forma de suprir algumas das necessidades financeiras do Comitê, passou-se a 

buscar os editais de financiamento de fundações que tenham na pauta o incentivo à cultura e à 

educação, como a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil (FNLIJ) e a Fundação José 

Augusto, por exemplo. Além das fundações, o programa procurou as secretarias municipais 

nas quais seriam realizadas as atividades do Comitê a fim de dividir os custos das formações, 

além do fato de a SEEC/RN ter incluído no seu orçamento anual algumas das ações que o 

PROLER vem desenvolvendo, passando, desse modo, a financiá-las: 

 

Os recursos são federais, ligados a ambos os ministérios educação e 

cultura, são também estaduais da própria SEEC, e advindos de editais. 

Mas o bom é que a secretaria, pelo menos, sempre garantiu os 

recursos para o programa, porque aqui no estado... ele entra no 

orçamento como formação... formação de professores, de mediadores 

de leitura... agentes de leitura... nós elaboramos as ações e a secretaria 

entra com os recursos... além disso fazemos parcerias com os 

municípios. Por exemplo, o encontro desse ano ((2013)), com os 

professores internacionais, todos os custos foram de recursos próprios 

da SEEC...[...] – MCP1 

  

Apesar de a secretaria não ter deixado de apoiar o PROLER, é inegável o fato de ela 

possuir muitas outras prioridades, além de programas próprios a suportar. Então, os recursos 

acabam tendo que vir de várias fontes. Os membros do Comitê afirmam, no entanto que não 

existe abundância:  

 

[...] Lembro quando a gente fazia as viagens sem receber nada ou 

então... correndo atrás de uma “diariazinha” ((fazendo gesto no ar)) 

[...] – MCP5 

[...] ...nós tivemos que colocar gasolina do nosso próprio bolso, nos 

carros da secretaria, para irmos aos encontros ou mesmo para realizar 

as atividades básicas do programa... muitas e mui::tas vezes! [... 

]...tivemos dificuldade para conseguir material, apoio, transporte, 

muitas coisas... – MCP8 
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É válido ressaltar que os recursos tanto federais quanto estaduais destinados aos 

programas de incentivo ao livro e a leitura no estado do RN, devem ser compartilhados entre 

todas as coordenações desses programas como pode ser visto no Quadro 15 que faz alusão as 

previsões de despesas para o ano de 2015 (este quadro está nos padrões e no mesmo molde 

dos anos anteriores). 

 

Quadro 15 - Previsões de despesas do Comitê PROLER/RN. 

 
FONTE: Documentos PROLER, Plano de Ação (2014). 

 

É possível, portanto, compreender o porquê da fala dos membros do Comitê Potiguar 

sobre uma possibilidade de escassez de recursos, uma vez que os mesmos, que eram 

exclusivos do PROLER, após a criação de programas como o PNLD, PNBE e o “Biblioteca 

para Todos”, passaram a fazer parte das previsões de todos eles. 

Outra observação que pode ser feita a partir da análise de todos os Planos de Ação e de 

suas previsões de despesas, se refere ao tipo desses gastos. De maneira geral, os recursos do 
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programa são destinados ao bem estar de seus participantes (diárias em hotéis, alimentação, 

transporte e diárias civis), ao material utilizado nos encontros e oficinas (material de 

escritório, encadernações, sistema de audiovisual) e à salubridade dos ambientes. 

Os recursos advindos do MinC por serem pré-determinados nem sempre eram 

suficientes à cobertura dos gastos e, nos últimos anos, segundo o próprio Comitê revelou, os 

recursos passaram a serem direcionados apenas ao investimento do curso de formação e ao 

custeio das horas aulas de três oficinas de leitura. A única forma de se conseguir 

financiamento sem restrições às atividades é através dos editais: 

 

MCP1: [...] ...e daí surgiram os editais das fundações, que acabam 

financiando as ações de incentivo... mas aí ...instituições não podem 

fazer parte desses processos licitatórios... só as escolas, ONGs... mas 

existem aí uma centena de editais, na ordem de 450 MILHÕES de 

reais destinados apenas para a leitura... 

MCP5: É::: ...o dinheiro só corre abundantemente quando você vai 

levando as coisas para o lado dos editais mesmo... 

[ 

MCP4: ...mas os editais também abrem para pessoas físicas, para 

contadores de história, para artistas... então amplia muito também o 

alcance de quem pode pedir por recurso... [...] 

 

A partir do próximo encontro estadual (neste caso o XVIII), o Comitê Potiguar 

apresentará a proposta das oficinas de leitura do programa serem completamente financiadas 

pelos editais: 

 

MCP1: [...] ...a gente vai pedir agora o material quando sair o 

próximo edital, porque... agora as oficinas serão contratadas a partir 

desses editais. O profissional que tiver o seu projeto aprovado vai ter 

os recursos encaminhados diretamente a conta dele... não tendo 

nenhuma intermediação da secretaria ou do programa... 

[ 

MCP7: ...Mas não é assim tão simples, o projeto precisa ser 

aprovado... 

[ 

MCP1: ...assim ele sendo aprovado, depois de seguir todas as 

determinações do edital... que é mandar o projeto para uma comissão, 

que o analisa e depois encaminha ele novamente para o Ministério da 

Cultura, que analisa tudo novamente e daí... concedem ou não, o aval 
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final. Mas nos últimos quatro anos os únicos recursos que vinham de 

lá ((MinC)) eram os pagamentos para três pessoas ((ministrantes dos 

cursos e oficinas)) ...e ponto final... 

 

 Com a inclusão do Comitê em uma secretaria de governo, além das inconstâncias 

políticas, gerando com conflitos de ordem administrativa, como preveem os discursos de 

Mény e Thoenig (1992) e de Frey (2000), não foram apenas os recursos que ficaram menos 

expressivos ou com a gestão conflituosa, mas também as parcerias para além da esfera 

governamental: 

 

MCP7: [...] ...eu costumava dizer ...que o PROLER empobreceu 

muito depois que entrou na secretaria, porque a gente perdeu essas 

parcerias... [...] ...a gente tinha a Casa Escola ((referência ao Instituto 

Educacional Casa Escola, bairro da Candelária, Natal/RN))... 

[ 

MCP1: ...mas a gente veio, porque ele ((programa)) era bancado 

100% pelo Ministério da Educação na época... 

MCP7: É eu sei... ((bufo de impaciência (hipótese))) ...mas você veja 

os nossos parceiros... que eram o Instituto Federal... na época 

CEFET... que dava acesso ao auditório... a Casa Escola, o Colégio 

Contemporâneo... a UNP, o CEI, o Marista ((escolas e universidade da 

rede privada))... 

[ 

MCP1: ...mas tudo porque a filosofia do programa é de voluntariado... 

[ 

MCP7: ....eu SEI ...e é o que eu estou dizendo ...que não era para ser 

uma sistematização de secretaria... era para ter sido SEMPRE uma 

sistematização da sociedade 

MCP1: Na verdade no país to::do, só uns cinco ((Comitês)) estão 

dentro de secretarias, são muito poucos... 

[ 

MCP7: ...é isso que eu quero dizer... e você sabe que os que 

progrIdem mesmo não estão... 

[ 

MCP1: ...a maioria, está dentro dos programas de bibliotecas públicas 

e sas universidades federais... Porque secretaria é um mundo... né/? 

...de prioridades e muitas outras coisas...  
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Todas essas situações levaram o Comitê PROLER a articular junto às comissões dos 

outros programas da SEEC/RN, e junto a legisladores da Assembleia Estadual, o 

cumprimento da determinação federal da Política Nacional do Livro (Lei Nacional do Livro, 

Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003), que determina a criação dos planos Nacional, 

Estaduais e Municipais do Livro e da Leitura. Dessa maneira, o que Britto (2003) teoriza em 

termos de uma política de leitura articulada pode vir a se concretizar. 

A publicação do Plano Estadual do Livro e da Leitura do Rio Grande do Norte- 

PELL/RN não traz esperanças apenas no que tange às questões de instabilidade política, mas 

também no que se refere às questões de cunho financeiro, “Eh:::... É desse menino aí ((aponta 

o PELL/RN)) que a gente vai poder buscar algum dinheiro para colocar as ações em prol da 

leitura em dias para esse estado... ((suspira pensativa? (hipótese)))” – MCP6. Com o 

PELL/RN, vem o entendimento de que todos os programas desenvolvidos e executados pela 

secretaria em favor do livro, das bibliotecas e/ou da leitura devem ser vistos como aquilo que 

sempre foi: uma política de estado. 

 

 Acerca da gestão das bibliotecas escolares (e do cargo de bibliotecário) 

Algumas iniciativas em favor da biblioteca podem ser apontadas no RN. No que 

concerne às atividades do Comitê Potiguar, em prol dos ambientes de leitura, elas são de 

promoção de cursos de formação continuada (específicos a regentes de bibliotecas), a fim de 

capacitá-los ao exercício da função de bibliotecário; quanto pela oferta de oficinas, palestras e 

cursos diversos, que objetivam pensar uma biblioteca dinâmica, i. e., em consonância com as 

demandas da sociedade (civil e escolar). Entretanto, suas ações não chegam a todas as 

bibliotecas do estado, nem a todos os municípios. Alguns deles, segundo a pesquisa “Retratos 

da Leitura no Brasil”, sequer possuem este espaço. 

Entre as bibliotecas existentes, corroborando com o que defendem Milanesi (2002), 

Quevedo (2002) e Silva (2003), muitas são tratadas como um depósito de livros ou de 

professores à beira da aposentadoria ou com problemas de saúde ou ainda se encontram em 

condições precárias, com acervos desatualizados, com pouca diversidade de atividades, 

carência de recursos operacionais e pessoal qualificado. 
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“[...] ...voltou-se muito para a escola ((o PROLER)) ...e essa volta 

priorizou muito um espaço dentro da escola, que é a biblioteca 

escolar, e aí... nós passamos, anos e anos tentando resgatar esse espaço 

tão esquecido, tão desprezado, tão... inútil dentro da escola, sabe? 

...imagine o que agente encontrava ((suspiro))... um emaranhado de 

poeira, de sujeira, de tudo que você puder imaginar era jogado por lá, 

e ainda é. A biblioteca escolar acaba servindo como um arquivo morto 

do que as escolas não querem ou não usam mais ...isso de material até 

as pessoas... [...]” – MCP1 

 

Esta situação pouco atraente parece ser uma constante nos espaços potiguares (e de 

toda a Federação). Este pouco estímulo ao uso da biblioteca colabora para que as já escassas 

acabem caindo em desuso, situação denunciada por Silva (2003). 

É sabido que para as bibliotecas públicas sobreviverem nos dias atuais faz-se preciso 

que as esferas de poder em questão garantam o acesso ao uso idôneo das novas tecnologias e 

introduzam as bibliotecas nas instâncias do mundo virtual, de modo a fomentar o ato da 

leitura. No entanto, no caso do Rio Grande do Norte, as bibliotecas escolares, e muitas 

públicas, não contam com profissionais treinados à sua gerência: o bibliotecário, ou em menor 

escala, o técnico em biblioteconomia. 

 

Nós não temos em nenhuma escola, um bibliotecário por formação. 

Nenhum. Isso porque o estado não reconhece o cargo e, sendo assim, 

não se abre edital de concurso para essa função. O que nós temos na 

biblioteca escolar pública do estado são profissionais a beira da 

aposentadoria, ou que não conseguem mais ficar em sala de aula, ou 

que se dizem doentes” – MCP1 

 

 

Três são as leis federais que tratam das bibliotecas. Estas asseguram a formação, a 

criação de cursos técnicos e superiores e a necessidade do cargo em instituições públicas, 

principalmente nas escolas: a Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962; Lei nº 9.674, de 25 de 

junho de 1998; e a mais recente, Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. Contudo, há pouco 

mais de dez anos, tramita na Assembleia estadual a proposta de lei que assegurará o cargo no 

RN. 
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MCP6: E como você acha que eles ((refere-se aos legisladores)) 

justificam? Eles dizem que já há déficit de professores em sala de 

aula... 

[ 

MCP1: ...que não deixa de ser verdade, não é? ...o que também é um 

problema nacional... 

[ 

MCP6: ...que eles não podem tirar os professores dinâmicos, 

apaixonados por literatura da sala de aula... 

[ 

MCP1: Isso também não deixa de ser verdadeiro ...mas não é o 

professor que tem que estar na biblioteca ...não, tem que ser o 

bibliotecário, é ISSO que tem que ser entendido, e ponto final 

MCP6: Mas infelizmente nunca foi aberto esse espaço nos concursos 

públicos... 

[ 

MCP1: ... [...] mas a descrição do cargo está lá na assembleia a mais 

de dez anos esperando... tramitando para ser votado...[...] 

 

 

Como foi possível analisar das falas, a não regulamentação do cargo de bibliotecário 

incide na não abertura de vagas em concursos públicos e, por consequência, são retirados de 

sala de aula os licenciados e magistrados para ser redirecionados a esses espaços destinados à 

promoção da leitura e estímulo à pesquisa. 

Outro agravante à gerência das bibliotecas reside na não manutenção das melhorias 

propostas pelos programas de incentivo a leitura. No caso do Comitê PROLER, concretizando 

as indicações de Dias (2009) sobre a necessidade da renovação dos acervos e dos espaços, são 

levados às bibliotecas: livros didáticos novos, obras de literatura clássica e regional, além de 

aparatos tecnológicos e mobiliários. É constante, entretanto, que ao retornarem para as 

vistorias, encontrem as bibliotecas do mesmo modo que estavam antes de o trabalho ser 

realizado; ou quando as encontram organizadas o acesso ao acervo está restrito, só podendo 

ser manuseado sob a autorização da diretoria escolar. 

 

MCP4: [...] ...quando a gente vai arrumar as bibliotecas [...] ...a gente 

vai, deixa as salas lindas... com todo  o material que a gente tem... [...] 

mas se a gente voltar lá no mês seguinte... [...] poucas mantém aquela 

organização, quando não trancafiam as salas ou os materiais. [...] a 

gente encontra os armários trancados com os livros novos lá dentro... e 

aquele professor, que foi readaptado... que quer trabalhar... encontra 

na direção da escola um entrave.. 

 

[...] 
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MCP5: E ainda tem mais um agravante... que quando o espaço parece 

estar funcionando, a escola vai lá e fecha os espaços da biblioteca para 

implantar o Mais Escola ((Programa Mais Escola, voltado a gestão 

escolar))... 

[ 

MCP8: ... já tive que entregar a minha sala duas vezes [...] 

 

É possível deduzir das falas que todos os esforços empreendidos pelos diversos 

programas, inclusive o PROLER, ainda não foram capazes de alterar os problemas de acesso 

ao livro e aos ambientes de leitura escolares; não conseguindo elevar os níveis de 

competência leitora dos potiguares, que permanecem abaixo das metas previstas, realidade 

que se repete em todo o país, como apontam os resultados das pesquisas nacionais. 

Some-se a isso a inexistência (no RN) de uma lei que assegure ao profissional de 

bibliotecas o reconhecimento da sua formação e o acesso a cargos públicos e mais: a não 

constatação de avaliações que quantifiquem a participação do bibliotecário (no caso 

particular, do regente de bibliotecas) na formação de um estado leitor, como é a proposta de 

todos os programas de incentivo. 

 

 Quanto ao monitoramento e avaliação do programa 

Quando o processo de implementação de políticas públicas não consegue alinhar as 

determinações e decisões da fase de formulação com o que verdadeiramente acontece durante 

a execução (desde a definição e uso dos recursos até o alcance das metas e objetivos), ocorre 

o que vários teóricos consideram uma ruptura do ciclo das políticas públicas, ferindo o 

processo de avaliação dessas iniciativas ao não produzir os feedbacks necessários ao 

acompanhamento e possível redesenho de algumas diretrizes e objetivos dos programas ou 

mesmo de toda a política pública (VAN METER; VAN HORN, 1975; THOENIG, 1985; 

MÉNY; THOENIG, 1982; SILVA; MELO, 2000; CAVALCANTI, 2006; FLEXOR; LEITE, 

2007; RAMOS, 2012).  

 

O trabalho de avaliação dos impactos das ações do programa... bem... 

ele precisa muito ser fortalecido... na verdade ele precisa ser criado... 

porque veja, você vai lá ((nas escolas (hipótese))) mobiliza, 

sensibiliza, comove, teoriza, discute, reflete, enfim... forma esse 

professor como um mediador da leitura... mas daí a você voltar na 

escola e ver o andamento desse trabalho... ah::: essa não é uma tarefa 
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muito simples, sabe? É uma tarefa que precisa ser feita, mas que ainda 

não é... [...] agora é necessário que se venha conhecer o que acontece 

depois, que impacto aquilo que fazemos vem causando e que 

resultados está trazendo... até porque a partir de uma avaliação desse 

porte você renova suas práticas, não é?... aí você é capaz de dar 

continuidade ao processo. [...] Mas essa parte ela realmente precisa ser 

mais sistemática, porque ela acontece muito esporadicamente, a cada 

2 ou 3 anos, e a gente só pede um retorno... os relatórios, naquelas 

cidades que tem o PROLER instalado, que são Florânia, Macau e 

Mossoró... [...] mas o trabalho é feito em muitos outros municípios, 

que acabam não sendo avaliados - MCP1 

 

Uma das principais determinações do PROLER (2009) se encontra na consolidação de 

um sistema de acompanhamento e avaliação de todas as atividades do programa por parte de 

seus Comitês. Esse sistema deve prover todas as informações necessárias e deve perpassar 

integradamente todas as etapas e processos da implementação, exigindo que as informações 

permitam o controle da sociedade sobre a utilização de recursos e sobre a validade de seus 

resultados. 

O que acontece com o Comitê PROLER no RN, e considerando o que foi observado 

nas pesquisas aos relatórios oficiais da “Casa de Leitura”, é um acompanhamento estritamente 

pedagógico das atividades, não sendo possível reconhecer nenhum dado que possa fazer 

inferência aos resultados dos cursos de formação, as arrumações de bibliotecas escolares, as 

assessorias à outros programas, sobre seus gastos ou mesmo, sobre a própria gestão. O que 

existe é um levantamento de satisfação sobre os cursos e oficinas, como pode ser visto na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Modelo de avaliação do PROLER/RN. 

 
FONTE: Documentos PROLER, Relatórios anuais (1998-2013). 

 

Sobre as questões de divulgação das atividades e resultados do PROLER Nacional, o 

último relatório divulgado corresponde ao ano de 2010 e pode ser encontrado na página 

oficial do programa (http://www.bn.br/proler). Há também a publicação da Folha PROLER, 

periódico informativo das ações desenvolvidas pelos Comitês 

(http://www.bn.br/proler/folha.htm). Entretanto, nenhuma dessas publicações apresenta 

conteúdos relacionados às avaliações de desempenho ou de impacto, dados de monitoramento 

ou recomendações para a criação de uma ferramenta avaliativa que possa inferir sobre 

diagnósticos e metas quantitativas e temporais do programa, como defendem os teóricos de 

http://www.bn.br/proler
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avaliação de políticas públicas (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1998; CALVACANTI, 2006; 

FAGUNDES; MOURA, 2009; RAMOS, 2012). 

O que acontece ainda, a título de avaliação pelo Comitê Potiguar, é na verdade uma 

transcrição das atividades realizadas nos cursos e oficinas de formação pelo profissional 

responsável pela atividade. Onde o mesmo faz uma descrição da metodologia utilizada, bem 

como sua percepção acerca dos participantes e de sua própria atuação (Este modelo de 

relatório se encontra nos anexos desta dissertação.) 

Faz-se ainda nos Relatórios Finais do programa, um informe sobre a infraestrutura e o 

acervo das bibliotecas escolares e salas de leitura antes e depois da intervenção do Comitê. Os 

relatórios provenientes do trabalho de reestruturação e revitalização das bibliotecas são, 

muitas vezes, embasados em pareceres enviados pelas diretorias das escolas onde os 

ambientes de leitura foram beneficiados, assim como no que é constatado em vistorias feitas 

às bibliotecas e salas de leitura pelos membros do Comitê, logo após são enviados à “Casa de 

Leitura” na FBN. 

O material enviado às estantes do PROLER Nacional, apesar de possuir caráter 

pedagógico bastante relevante e ser capaz de descrever a situação das bibliotecas (escolares 

e/ou públicas) fidedignamente, infelizmente não apresentam, como recomendam Carvalho 

(2006) e Ramos (2012), dados sobre os impactos da formação de agentes de leitura, tampouco 

fazem inferência sobre a relação mediação-aprendizagem para com os resultados das 

avaliações nacionais ou sobre a presença do aluno nas bibliotecas escolares e seu rendimento 

escolar sob nenhum aspecto quantitativo, nem há a distinção de indicadores que situem a 

leitura no estado, de modo específico a reconhecer as ações do programa nas escolas. 

O processo de avaliação realizado pelo Comitê cumpre as recomendações da “Casa de 

Leitura” (já que os relatórios locais tomam por modelo o da instituição), mas não condiz com 

o que é defendido por Pressman e Wildasky (1998), os quais propõem que os procedimentos 

de monitoramento e de avaliação sejam realizados em conjunto, um provendo os dados 

quantificáveis e objetivos visando ao diagnóstico da implementação e o outro determinando, 

de modo a garantir a racionalidade gerencial e técnica, a eficácia e/ou eficiência de um 

programa. 

É possível que a falta de um sistema ou ferramenta de avaliação capaz de captar e 

tratar os dados oriundos dos pareceres das escolas ou vistorias do próprio Comitê resulte 
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nessa avaliação substancialmente pedagógica e provavelmente subjetiva da situação da leitura 

e da atuação do PROLER no estado. 
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"Eu sou assim: levo meus livros comigo, 

para os lugares que vou. Às vezes até sei 

que não terei tempo de os ler, mas os levo 

mesmo assim. É porque ter a história por 

perto me acalma" - Michelle Trevisani. 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este capítulo destina-se à elaboração das considerações finais, onde é feita uma 

avaliação de todo o contexto e dos resultados encontrados com o presente estudo. No fim, são 

feitas sugestões para pesquisas futuras. 

A presente dissertação objetivou avaliar a implementação do Programa Nacional de 

Incentivo ao Livro e à Leitura – PROLER no estado do Rio Grande do Norte, tomando por 

base as ações de seu Comitê local. Assim, a partir dos modelos conceituais escolhidos e que 

têm suporte no percurso metodológico passamos às conclusões desta Pesquisa Avaliativa. No 

que se refere à capacidade de gestão do Comitê PROLER/RN, os processos propostos para a 

execução são fragilizados, de vez que as ações de implementação carecem de planejamento 

operacional tanto em âmbito técnico-administrativo quanto uma análise pormenorizada das 

necessidades reais dos beneficiários e as respectivas adequações das ações do Comitê. Isto se 

confirma pela concentração excessiva dos poucos recursos na formação de professores 

mediadores de leitura. A ausência de objetivos/metas locais inviabiliza ações em municípios 

que de fato necessitem se beneficiar das ações de promoção de leitura e de acesso 

democrático ao livro subsidiadas pelo Ministério da Cultura, de vez que no estado do RN 

ainda existam cidades desprovidas de bibliotecas públicas ou até mesmo escolares. 

Ainda no campo da gestão, percebe-se o uso constante de um marco regulatório nos 

discursos dos membros/gestores do Comitê Potiguar; no entanto, confirmou-se a inexistência 

de instrumento de avaliação capaz de mensurar os resultados e impactos do Programa, no que 

tange à formação de professores, às relações entre mediadores-alunos e ensino-aprendizagem, 

bem como à influência da biblioteca escolar e atividades nela desenvolvidas, nos resultados 

das avaliações de educação nacionais; existindo apenas uma avaliação periódica e de cunho 

pedagógico, que apenas descreve as atividades do programa, fazendo-se, portanto, necessário 
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o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão que em seu desenho assegure a avaliação 

contínua, temporal, quantificável e racional das ações do Comitê como defendem Pressman e 

Wildasky (1998), Fagundes e Moura (2009) e tanto outros teóricos da avaliação de políticas 

públicas. 

Quanto ao perfil dos participantes, constatou-se que por serem todos professores, 

ligados ou não à regência de bibliotecas, a forma como planejam suas atividades e o modo 

como as executam assumem ares subjetivos e pessoais. Ainda foi possível perceber que por 

estarem todos diretamente associados ao órgão responsável pelo controle do Programa no RN, 

os discursos acerca dele ou dos limites impostos à execução, desde a aferição do programa na 

Secretaria Estadual, tendenciou as respostas, positiva e negativamente, dependendo da relação 

e das experiências que o entrevistado tem ou tinha com a entidade. No que se refere aos 

objetivos do programa no estado e a maneira como são executadas suas ações, percebeu-se 

que o Comitê se foca principalmente no cumprimento de duas diretrizes nacionais: a formação 

de professores em mediadores de leitura e acesso às bibliotecas, principalmente as escolares, 

deixando a cargo de outros programas ou da própria Secretaria o desenvolvimento das 

bibliotecas públicas, assim como as atividades referentes à divulgação e promoção de 

atividades exteriores à escola em prol da leitura. 

No que abrange os resultados do RN nas avaliações nacionais e na participação do 

PROLER nesses resultados, por mais que o estado venha paulatinamente mostrando melhora 

em seus índices no quesito “Leitura” e mesmo pesquisas com o IDEB apontem que nas 

escolas onde os espaços de leitura são ativos os índices podem vir a aumentar em até 25%, 

evidenciou-se que a participação do PROLER nesses resultados não pode ser confirmada em 

termos objetivos porque não há como mensurar e/ou quantificar a influência do programa, nas 

escolas, nas bibliotecas ou mesmo em sala de aula. 

Quanto às bibliotecas escolares, é perceptível o descaso com este ambiente de apoio ao 

pedagógico e ao lúdico, ambiente de formação e de desenvolvimento de leitores e, porque não 

dizer, de cidadãos. É determinação federal a existência de um profissional qualificado na área 

de bibliotecas trabalhando nesse ambiente escolar. São leis federais que o estado do Rio 

Grande do Norte descumpre ao não reconhecer o cargo do bibliotecário, impedindo que estes 

profissionais concorram a cargos públicos. É urgente a necessidade de alteração dessa 

realidade. 
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No que interessa à transformação social propiciada pela leitura, o que se observa, 

mesmo com as ações do PROLER há mais de 20 anos e de outros programas promotores da 

leitura e do livro, é um quadro social que apresenta uma ausência de contato com a leitura, o 

que induz a formação de uma sociedade com elevados índices de analfabetismo, somando-se 

a isso a baixa competência leitora dos chamados alfabetizados, como corroboram os dados 

oriundos das pesquisas nacionais.  Essa realidade é preocupante, pois reforça o entendimento 

de que os esforços e investimentos públicos e privados dedicados no estado nos últimos anos 

ao combate do analfabetismo e ao aumento do domínio da leitura e da escrita não têm 

alcançado esses propósitos. 

Há necessidade real de que os gestores políticos compreendam que as políticas 

desenvolvidas ao incentivo da leiturização da sociedade potiguar são políticas de Estado, 

perenes e constantes, não podendo estar a cargo de (des)mandos políticos, como veio 

acontecendo desde o momento da instituição do Comitê Potiguar. 

De modo conciso, o que se percebeu neste estudo, tomando por base a análise dos 

quatro principais entraves à implementação do PROLER no RN, é que eles tornam o processo 

- apesar de cumprir com as determinações nacionais de formar professores e de acompanhar 

as bibliotecas escolares e suas necessidades - falho em sua gestão por não desenvolver 

avaliações que possam aferir acerca dos impactos do programa, tornando praticamente 

impossível o processo de retroalimentação da política. Outra observação se encontra no fato 

de o Comitê não conseguir recursos suficientes ao suprimento de suas ações, além de não 

serem capazes de articular novas parcerias, estando restritos às ações governamentais e as já 

consolidadas nesses 20 anos, o que pode prejudicar o alcance das metas do programa e, 

consequentemente, a efetividade de suas ações. Ressaltamos ainda a questão de o Comitê 

nada fazer sobre a má administração das bibliotecas sob seus cuidados, ou seja, não se 

utilizam do poder de coerção que lhe é garantido pela Política Nacional de Leitura e pelas leis 

federais que tratam da biblioteca escolar, sendo, portanto, ineficazes no que se refere ao 

cumprimento das diretrizes do programa. 

É preciso firmar um compromisso com a democratização do acesso ao livro e à leitura 

e a partir dele desenhar ações que possam elevar a qualidade do ensino, em todos os níveis de 

formação, no Rio Grande do Norte, a fim de garantir a elevação dos resultados do estado nas 

avaliações de educação, tanto nacionais quanto internacionais. Uma proposta neste sentido se 

encontra na implementação do recém-criado Plano Estadual do Livro e da Leitura do estado, o 
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PELL/RN, que surge como esperança renovada às políticas e programas já implementados, 

mas ainda não tão reconhecidos. 

À luz dessas considerações, cabe ressaltar as limitações encontradas durante esta 

pesquisa e, consequentemente, as sugestões para estudos futuros. Não foi possível fazer um 

comparativo das ações desenvolvidas em todos os Comitês do PROLER constituídos no 

estado, no caso Macau, Mossoró e Florânia, que respondem à coordenação do “Comitê 

Potiguar”, isto porque os Comitês de Macau e Florânia estão desativados e o Comitê de 

Mossoró não disponibilizou as informações necessárias à investigação alegando que Natal 

possuía todos os dados sobre as ações do município. Sugere-se, portanto, um estudo que 

comparativo das atividades do Comitê Potiguar as de outros Comitês PROLER de outras 

regiões, bem como uma reanálise do Comitê após a implementação efetiva do PELL/RN. 

Sugere-se ainda, a título de implicações gerenciais, que o Comitê Potiguar ao desenvolver 

uma ferramenta gerencial de avaliação de suas ações se asseguraria da relevância dos seus 

resultados e poderia contribuir assim com o feedback necessário à reestruturação da política 

pública que o desenvolveu. 
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APÊNDICE A – Roteiro semiestruturado guia das entrevistas 01 e 03. 

 

1 -  Como o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o PROLER, começou suas 

atividades no Rio Grande do Norte? De onde ou de quem partiu a iniciativa? 

2 -  Como é feita a escolha dos membros do Comitê? Ou mesmo, e inclusive, dos 

membros dessa rede de incentivo? 

3 -  Qual a participação do Comitê Local em desenvolver a formação de uma rede 

municipal de incentivo à leitura? 

4 -  A participação das esferas políticas ao fomento à leitura se apresenta de maneira 

satisfatória? 

5 -  Quais as dificuldades percebidas no que se refere ao relacionamento com os diferentes 

membros do Comitê? 

6 -  De que forma o Comitê propõe as ações de promoção da leitura? 

7 -  No que se refere à formação dos promotores de leitura, quais são os projetos ou ações 

desenvolvidos (ou apoiados) pelo Comitê? 

8 -  Onde e quando são ofertados? 

9 -  Quais as parcerias envolvidas? 

10 -  Além dos cursos de formação de leitores, existem outras ações do tipo, como 

palestras, fóruns e outras atividades de fomento a leitura sendo desenvolvidas ou 

patrocinadas pelo Comitê? 

11 -  A implantação de bibliotecas para crianças, jovens e adultos, seja na escola, 

seja na comunidade, também faz parte do que define o PROLER como facilitação ao 

acesso do livro e da leitura. De que forma o Comitê assessora ou até mesmo 

acompanha esse processo? 

12 -  Quais medidas são necessárias a essas ações? 

13 -  Existe uma preocupação por parte da Casa de Leitura, que é a de que o 

Programa venha a atuar nos diversos frontes do ensino público (básico, fundamental, 

médio e superior). Esta é também uma preocupação do Comitê Local? 

14 -  Quanto ao incentivo à pesquisa e documentação, como propõem os objetivos 

do PROLER, de que forma o Comitê atua sobre esses segmentos? 

15 -  O acompanhamento de todas as atividades de desenvolvimento do programa no 

município tem importância na construção de feedbacks à própria política de incentivo 

a leitura. Então, é realizado algum processo de acompanhamento e/ou avaliação desses 
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profissionais beneficiados? Se não ocorre nenhum tipo de avaliação, a que fator (es) o 

Comitê atribui o não cumprimento dessa diretriz? 

16 -  De que forma o Comitê acompanha e/ou avalia os projetos desenvolvidos nas 

bibliotecas escolares que foram beneficiadas? Fora criado um sistema próprio ou 

segue-se alguma determinação geral do Programa? 

17 -  Os resultados de pesquisas que tratam do domínio da leitura, apresentaram 

alterações após a implementação do programa no município? Esses resultados são 

medidos e/ou analisados pelo Comitê? De que maneira e como essa análise influencia 

na determinação de alterações do programa? 

18 -  Quanto à divulgação do Programa, quais são os principais meios e como o 

público responde as atividades propostas? 

19 -  Existem impedimentos, barreiras, ao processo de implementação das ações do 

programa? Em caso positivo, quais seriam essas barreiras e de modo elas se 

apresentam? 
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APÊNDICE B – Roteiro semiestruturado usado na entrevista 02. 

 

1 -  Quem é(são) o(s) responsável(s) pela coordenação do Comitê PROLER/RN? 

2 -  Quem é(são) o(s) responsável(s) pela execução das ações e projetos  implementados 

pelo PROLER/RN? 

3 -  Qual a origem dos recursos investidos nas ações do Programa no estado? De que 

modo o Comitê os gerencia? (a fim de documentação e ratificação, se houver a 

possibilidade, poderia ser concedida uma tabela ou descrição desses recursos e suas 

aplicações?) 

4 -  O quanto de autonomia – para a coordenação de seus recursos e para a implementação 

e avaliação de suas ações e projetos – o Comitê PROLER/RN possui? 

5 -  Existe alguma forma de avaliação dos resultados desses investimentos? Se sim, 

qual(s)? Se não, o que impede que uma avaliação seja feita? 

6 -  Como o comitê local se relaciona com os comitês de outras regiões? Em que medida o 

encontro nacional e o regional contribuem para o debate e a troca de experiências 

quanto ao programa? 

7 -  No que se refere à disseminação da leitura, como o Comitê incentiva a leitura e as 

bibliotecas escolares? E quanto à leitura fora da escola, qual a importância que o 

Comitê enxerga na “desescolarização” da mesma? E que tipo de incentivo é dado a 

este processo? 
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Anexos I – Folders das ações do PROLER/RN. 
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Anexo II – Lista das Diretorias Regionais de Educação, Cultura e Desportos (DIREDs). 
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Anexo III – Previsão de Despesas para 2015. 
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Anexo IV – Relatório do Profissional (Avaliação dos Cursos de Formação). 

 

 


