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para a tarefa de renovar um mundo comum. 
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RESUMO 

 

SUMIYA, Lilia A.: A hora da alfabetização: atores, ideias e instituições na construção do 

PAIC-CE, 2015, 244 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Administração, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, 2015.  

 

 

Esta Tese tem como intuito compreender como uma determinada condição social adquire 

relevância a ponto de ser considerado um problema que merece uma ação governamental e 

como determinadas propostas de solução ganham evidência em detrimento de outras. Mais 

especificamente, analisa o campo das políticas públicas de educação e verifica como o tema 

do analfabetismo escolar entrou na agenda do governo do Estado do Ceará e como o 

Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) foi se configurando ao longo do tempo. Do 

ponto de vista empírico das políticas públicas de educação no Brasil, trata-se de um caso 

relevante, pois historicamente as políticas de alfabetização concentraram-se nos jovens e 

adultos, revelando a ausência de ações específicas para as crianças em estágio de 

alfabetização. Para compreendermos as razões que levaram o tema ao topo da agenda 

governamental cearense, esta Tese tem como base principal de sustentação a literatura sobre a 

análise de políticas públicas, com ênfase nos processos de formação de agenda e elaboração 

de alternativas. Recorreu-se a uma abordagem híbrida baseada na combinação de ferramentas 

analíticas do Modelo de Múltiplas Dinâmicas de Kingdon (1995), do Modelo de Coalizão 

Advocatória de Sabatier e Jenkins Smith (1993) e da abordagem do Neoinstitucionalismo 

Histórico. A pesquisa é de natureza qualitativa e adotou como estratégia o método de estudo 

de caso único. Foi realizada uma triangulação de dados a partir de documentos institucionais 

relativos ao PAIC, notas taquigráficas de eventos organizados pela Assembleia Legislativa do 

Ceará, matérias da mídia, estudos acadêmicos e entrevistas com atores chave de diferentes 

instituições. Esta Tese conclui que, dada a complexidade do caso em estudo, a combinação 

conjunta das três abordagens analíticas mostrou-se adequada e necessária para a compreensão 

dos múltiplos fatores que explicam a entrada do tema na agenda decisória do governo estadual 

cearense e o desenho do PAIC. Destacam-se a importância das ideias e do empreendedor de 

políticas públicas, a relevância da etapa de reconhecimento do problema para a formação de 

uma ampla base de coalizão, o processo de construção das alternativas de ação e a trajetória 

histórica das políticas de educação no Ceará. Este estudo contribui, portanto, para uma melhor 

compreensão das etapas que compõem a formação de agenda nas políticas públicas, em 

particular no campo da educação. 

 

Palavras- chaves: Formação de Agenda, Elaboração, Coalização Advocatória, 

Neoinstitucionalismo Histórico, Política de Alfabetização. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SUMIYA, Lilia A.: Time for literacy: participants, ideas, and institutions in the 

development of the PAIC-CE, 2015, 244 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação 

em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, 2015.  

 

 

The objective of this thesis is to understand how a certain social condition becomes relevant 

enough to be regarded as an issue worthy of government action and how certain proposed 

initiatives prevail while others are discarded. More specifically, the goal is to discuss public 

policy for education and check whether the analytical models employed are significant 

enough to explain how the literacy issue became part of the policy agenda of the government 

of the State of Ceará in Brazil, and how the Literacy Program at the Right Age (PAIC) 

developed over time. From the empirical perspective about public policy for education in 

Brazil, this is a relevant case when one takes into account that, historically, the literacy 

policies are focused on teenagers and adults, implying a lack of specific initiatives towards 

children at the proper age of learning to read and write. In order to understand what drove this 

issue to the top of the state government agenda, this thesis is primarily based on the literature 

about public policy analysis, with focus on the agenda setting process and development of 

proposals. A hybrid approach is used, combining analytical tools from Kingdon’s Multiple 

Streams Model (1995), the Advocacy Coalition Framework by Sabatier and Jenkins Smith 

(1993) and the historical new institutionalism lens. The research method is qualitative and 

based on the single case study method. The data set was assembled from institutional PAIC-

related documents, tachygraphy notes from sessions at Ceará’s State House of 

Representatives, press clippings, academic studies and interviews with key participants from 

several organizations. The conclusion of this thesis is that, given the complexity of the case in 

point, the combination of the three analytical methods is adequate and necessary to 

understanding the multiple drivers for this issue to have entered Ceará’s state government 

agenda and the design of the PAIC itself. Particularly relevant are the ideas and the policy 

entrepreneurs, the processes of problem recognition for the composition of a wide coalition 

and for the specification of alternatives, and the path dependence of the education policy in 

Ceará. This study adds, as a result, to a better understanding of the stages that make up the 

agenda setting in public policy, in particular in the field of education. 

 

Keywords: Agenda Setting, Specification of Alternatives, Advocacy Coalition Framework, 

Historical New Institutionalism, Literacy Policy  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil tem avançado na área da educação pública básica nos últimos anos, como 

atesta, por exemplo, a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
1
 

do Ministério da Educação. Em 2005, na primeira edição, a média nacional foi de 3,6 pontos 

para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública e atingiu 4,9 na última avaliação 

realizada em 2013. Para os anos finais, passou de 3,2 para 4,0. Contudo, esses resultados 

indicam também que estamos ainda distantes da média 6,0, meta brasileira para 2022, 

estabelecida tendo como base o desempenho de países desenvolvidos. 

Os resultados das avaliações de âmbito internacional confirmam essa distância: na 

última edição do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), realizado em 2012, 

o Brasil ficou na 55ª posição no ranking de leitura, 58ª em matemática e 59ª em ciências, 

considerando os 65 países que participaram da avaliação (PISA, 2014). 

Além do desafio de melhorar os indicadores de avaliação, o Brasil ainda tem mais de 

3,3 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Desse total, 1,2 milhão têm 

entre 4 e 5 anos; 507 mil, entre 6 e 14 anos; e mais de 1,6 milhão são adolescentes entre 15 e 

17 anos (PNAD, 2012). Outro dado preocupante refere-se aos 13,2 milhões de analfabetos 

com mais de 15 anos, o que corresponde a 8,7% da população jovem e adulta e que nos 

coloca em 8º lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos, conforme a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

(BRASIL, 2014).  

A deficiência no aprendizado em seus anos iniciais é decisiva para o agravamento do 

cenário do analfabetismo no Brasil, pois, de acordo com os resultados do SAEB
2
 de 2011, 

apenas 40% dos alunos da 5ª série do ensino fundamental – quando as crianças já deveriam 

estar alfabetizadas – alcançaram a pontuação referente ao aprendizado esperado na série em 

língua portuguesa; em matemática, esse índice foi ainda mais baixo: 36,3% (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2014, p. 69). Mais estarrecedor ainda é o resultado da pesquisa sobre o 

                                                           
1
 Criado em 2005, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), visa 

medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. É calculado a partir de 

dois componentes: a taxa de rendimento escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em 02.05.2014. 
2
 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - aplicada pelo INEP a cada dois anos a uma amostra 

representativa dos alunos regularmente matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do 

Ensino Médio, de escolas públicas e privadas. Tem como principal objetivo avaliar a Educação Básica brasileira 

e contribuir para a melhoria de sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e 

o monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação Básica. Disponível em: 

<http://inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc>. Acesso em: 02.05.2014. 
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Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), realizada pelos Instituto Paulo Montenegro e 

Ação Educativa, que revelou que, entre os estudantes do ensino superior, 38% não dominam 

as habilidades básicas de leitura e escrita (RIBEIRO, 2012).  

Considerando que há muitos desafios em uma área de atuação governamental como a 

da educação básica, quais os fatores que levam um determinado problema a receber a 

atenção dos governantes para que, então, seja objeto de uma ação pública? Dito de outro 

modo, porque um tema específico passa a ser visto como merecedor de atenção em detrimento 

de outros que, consequentemente, deixam de receber uma iniciativa do governo? 

Ou seja, dentre os inúmeros desafios existentes no campo da educação pública, não se 

sabe por que determinadas temáticas transformam-se em prioridade em determinado governo 

e por que outras perdem importância. Tampouco se sabe qual o papel desempenhado pelos 

diferentes atores que atuam em determinada temática e seu peso na definição dos temas 

prioritários e também no desenho do programa governamental. 

Esse fato nos leva ao segundo questionamento: por que uma determinada política 

pública foi escolhida como a mais adequada para solucionar um problema específico da 

educação brasileira enquanto outras ações foram descartadas? O questionamento aqui 

não tem como intuito determinar qual a melhor política para se resolver um problema 

específico, mas compreender porque determinadas linhas de ação foram privilegiadas em 

detrimento de outras.  

Na busca de fatores explicativos para as questões colocadas acima, esta investigação 

partiu dos diferentes estudos sobre a análise de políticas públicas – policy making ou, ainda, la 

hechura de las políticas públicas –, vertente de análise que ganhou densidade a partir da 

década de 1970 e que pode ser traduzida como o ato de se “fazer políticas públicas”.
3
 Uma 

das principais ferramentas analíticas é o modelo do ciclo das políticas públicas – ou policy 

cycle –, que divide o processo da política pública em estágios e que recebeu uma variedade de 

etapas ao longo das décadas de 1970 e 1980 com o intuito de mapear todo o processo.
4
 De 

uma forma geral, os seguintes estágios de políticas públicas são identificados: formação da 

agenda, elaboração, formulação – que inclui a seleção e especificação de alternativas –, 

implementação e avaliação, podendo apresentar alguma variação ou inclusão de sub etapas 

dependendo do autor da temática.  

A principal crítica ao modelo de estágios está no fato de o processo da política pública 

não ocorrer de uma forma linear e sequencial, criando uma falsa imagem desse processo. 

                                                           
3
 Kingdon (1995); Cobb e Elder (1971); Viana (1996); Villanueva (2006). 

4
 Viana (1996); Frey (2000); Souza (2003); Jann, Wegrich, (2006). 
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Apesar disso, a adoção do modelo sequencial tem a vantagem de oferecer um recurso 

analítico capaz de reduzir a complexidade de todo o processo para uma forma mais 

controlável servindo para fins didáticos e atuando como um facilitador para as pesquisas e 

seus pesquisadores. (FREY, 2000). 

Neste sentido, o intuito dessa Tese é focar nas etapas iniciais, ou seja, nas questões que 

instigam o início de uma política pública: a formação de agenda e a especificação de 

alternativas de ação pública.  

Em seu estudo sobre o campo da análise de políticas públicas no Brasil, Frey se referiu 

aos estágios iniciais da seguinte forma: 

 

Windhoff-Héritier salienta que problemas do ponto de vista analítico só se 

transformam em problemas de ‘policy’ a partir do momento em que 

adquirem relevância de ação do ponto de vista político e administrativo: 

“Somente a convicção de que um problema social precisa ser dominado 

política e administrativamente o transforma em um problema de ‘policy’” 

[Windhoff-Héritier, 1987, p. 68]. Além do mais, é importante considerar a 

maneira como os problemas foram definidos, sendo isso posteriormente de 

fundamental importância para a proposição de soluções na fase da 

elaboração dos programas [Kelly, Palumbo, 1992, p. 651] (FREY, 2000). 

 

Subirats (2006), por seu turno, considera que a definição do problema, antes da 

tomada de decisão sobre a ação a ser implementada, é uma das etapas mais importantes do 

processo de atuação da administração pública, porém, em contraposição, é um dos menos 

estudados, chamando a atenção para o estudo de Dunn, (1981) no qual o autor afirma que “se 

produz mais erros como consequência do erro na definição do problema do que oferecer más 

soluções para problemas bem colocados”
5
. 

Outros autores também constataram que há, relativamente, poucos estudos sobre as 

etapas iniciais em comparação com os demais estágios, principalmente os de implementação e 

avaliação. Por exemplo, Villanueva (2006, p. 43) afirma que o processo de elaboração de 

políticas, o fazer (la hechura) das políticas públicas, tem sido comparativamente pouco 

estudado devido à orientação que tomaram as áreas de estudo da ciência política e da 

administração pública. No primeiro caso, a perspectiva da ciência política de estudar o 

processo de governos, bem como o processo de decisão que coloca na prática as políticas 

nunca ocupou centralidade, pois as teorias sistêmica, marxista, elitista ou pluralista explicam 

                                                           
5
 “Nos enfrentamos, pues, con uno de los aspectos más cruciales y menos estudiado del proceso de actuación de 

la administración pública. Cuando, en cambio, hay quien opina que se producen muchos más errores como 

consecuencia de la errónea definición de un problema que al ofrecer malas soluciones a problemas bien 

planteados (DUNN, 1981, p. 98)”. (SUBIRATS, 2006, p. 200). 
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as decisões de governo a partir de uma visão de fora do próprio governo. As explicações da 

decisão, ainda segundo o autor, são creditadas a forças e estruturas sociais, exteriores e 

superiores que determinam a forma de decisão, tais como a estrutura econômica, o conflito de 

classes, o jogo dos grupos de interesse, o comportamento social e cultural do sistema político. 

Nesta perspectiva, não se reconhecia a “autonomia relativa” do governo e, logo, não havia 

destaque para a sua importância e a especificidade da elaboração das políticas, com o 

reconhecimento de sua causalidade própria no seu conjunto social e no processo político 

(VILLANUEVA, 2006, p. 44).  

Do ponto de vista dos estudos da administração pública, ainda segundo o mesmo 

autor, os poucos trabalhos que avançavam para além da análise de procedimentos jurídicos, 

tinham duas perspectivas principais. De um lado, eram baseados em estudos das atividades 

governamentais e políticas explicadas a partir de um olhar sociológico que tratava das 

relações de agentes e poder estruturais; por outro lado, em estudos elaborados a partir de uma 

visão dicotômica, segundo a qual os políticos decidem e os administradores executam. Nessa 

vertente de análise, o estudo do como realizar o que foi decidido era um campo teórico 

próprio da administração pública e que, portanto, não envolvia a discussão de como e por que 

se chegou a uma determinada decisão.  

Os estudos pressupunham como dada a decisão da política e, assim, a análise do 

processo decisório governamental era ignorado, sendo um ponto cego da administração 

pública. Dessa forma, “[...] ainda temos pouca clareza sobre quem formula as nossas políticas 

públicas [...]” (SOUZA, 2003, p. 18). Para Villanueva (2006, p. 46), esse “esquecimento” da 

teoria de elaboração teve como consequência um preço alto a ser pago, pois ocorreu durante o 

crescimento do Estado e de seu aparato governamental no século XX que via crescer a 

autonomia de seu poder decisório e alcance. Assim, “soava irônico chamar o Estado ou o 

governo de ‘instrumento’ da classe dominante ou da classe revolucionária, quando 

protagonizava a ação coletiva de forma incontrolável”
6
 (idem), ou seja, com autonomia cada 

vez maior e sem mecanismos de controle sobre suas decisões e ações. Concluiu o autor que: 

 

Os desacertos de muitas políticas governamentais, por excesso de autonomia, estão 

visíveis e na memória. Talvez pudessem ter sido evitadas com a atenção (sis)temática 

ao processo decisório das políticas. A teoria é também um mecanismo social de 

                                                           
6
 “Sonaba irónico llamar al Estado o al gobierno ‘instrumento’ de la clase dominante o de la clase 

revolucionaria, cuando protagonizaba incontenible la acción colectiva” (VILLANUEVA, 2006, p. 46). 
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controle da discricionariedade e da intuição dos atores poderosos (VILLANUEVA, 

2006, p. 46).
7
 

 

A importância de se preencher a lacuna de estudos sobre a formação da agenda já 

havia sido apontada por Souza (2003, p. 19), pois “[...] podem ser muito promissores para a 

compreensão da política pública [...]” e, embora tenham sido aplicados em diversos estudos 

empíricos em outros países, ainda é pouco utilizada para a análise de políticas públicas no 

Brasil.  

Assim, retomando a discussão sobre a área educacional, o olhar recai para o cenário 

atual da disponibilidade de diversos indicadores de qualidade, como já exposto, que mostram 

o gargalo na aquisição da competência em leitura e escrita por parte dos estudantes 

brasileiros. Diante desses resultados, quais são as iniciativas governamentais para tratar desse 

problema? No exame dessa questão, constata-se que uma miríade de ações são implementadas 

com a justificativa de melhorar a qualidade do serviço prestado, tais como a valorização 

salarial do professor, distribuição de uniformes e materiais, distribuição de merenda, 

transporte escolar, ampliação de escolas em tempo integral, construção e melhorias na 

infraestrutura, distribuição de livros, distribuição e uso de tecnologias da informação e 

comunicação, dentre muitas outras iniciativas.  

Ao analisarmos o tema do analfabetismo, verifica-se que, de uma perspectiva 

histórica, as principais iniciativas governamentais no âmbito federal foram direcionadas para 

a alfabetização de jovens e adultos – sendo um dos programas mais conhecidos o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), implementado a partir de 1967, em pleno auge do 

regime militar, enquanto que o abandono escolar e a própria ineficiência das escolas 

continuavam a alimentar um exército de alunos que não sabiam ler e escrever, sem receber a 

mesma atenção das políticas públicas (PAIVA, 1981). Sucessivos governos democráticos 

também seguiram na mesma linha, sendo, de uma forma geral, a inclusão do tema 

alfabetização escolar nas agendas governamentais um movimento muito recente. 

Dentre as iniciativas governamentais no combate ao analfabetismo infantil, destaca-se 

a do governo cearense com o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Considerado 

como uma ação estratégica do governo estadual cearense nas duas gestões de Cid Gomes 

(2007-2010 e 2011- 2014), o PAIC foi implementado em todo o Estado logo no primeiro ano 

                                                           
7
 “Los desaciertos de muchas políticas gubernamentales, por exceso de autonomía, está a la vista y en la 

memoria. Tal vez habrían podido evitarse con la atención (sis)temática al proceso decisorio de las políticas. La 

teoría es también un mecanismo social de control de la discrecionalidad y de la corazonada de los actores 

poderosos” (VILLANUEVA, 2006, p. 46). 
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do governo e, já de início, teve a adesão de todos os 184 municípios cearenses. Atualmente, 

mesmo com o fim do governo Gomes, o programa continua em operação. O programa é 

definido como uma política de cooperação entre estado e municípios promovida pelo Governo 

do Ceará em parceira com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

instituições da sociedade civil,
8
 e contou com o apoio do governo federal (CEARÁ, 2012). O 

Programa tem como objetivo alfabetizar todos os alunos das redes públicas de ensino do 

Estado até os sete anos de idade.  

A importância desse programa pode ser avaliada pela evolução dos indicadores 

educacionais no Estado: para os anos iniciais do ensino fundamental, a média do IDEB das 

escolas públicas do Ceará (rede estadual e municipal) passou de 2,8 pontos em 2005 para 5,0 

em 2013, um dos melhores resultados entre os estados do Norte e Nordeste. Se compararmos 

com as demais regiões brasileiras, deve-se reconhecer que ainda há um caminho a percorrer, 

contudo, não se pode ignorar o fato de ser o Estado brasileiro que mostrou uma evolução mais 

significativa no indicador desde que o IDEB foi implementado (INEP, s.d.).  

Os resultados divulgados recentemente sobre a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), realizado pelo INEP/MEC, em 2014, oferecem a possibilidade de se verificar o 

desempenho da rede cearense a partir de uma avaliação externa ao Estado e também em 

perspectiva nacional. A ANA é realizada com os alunos do terceiro ano do ensino 

fundamental e fornece um diagnóstico da alfabetização em leitura, escrita e matemática. O 

Ceará apresentou 16% de alunos no Nível 4 em leitura, o estágio de maior competência para a 

idade, percentual que está acima da média da Região Nordeste (6%) e também da média 

nacional (11%). A título de comparação, apenas três Estados tem maior percentual de alunos 

neste nível mais elevado: Minas Gerais (22%), São Paulo (18%) e Santa Catarina (18%) 

(MEC, 2015).  

Por outro lado, no Nível 1, o menor nível da escala e que o MEC considera um estágio 

insuficiente, o Ceará tem 15%, um valor menor que a média regional (36%) e a nacional 

(22%). Trata-se, então, de um percentual que é menos da metade daquele que é apresentado 

pelos demais estados da Região Nordeste. Somente cinco estados têm percentual menor de 

alunos nessa faixa do que o Ceará: Minas Gerais (9%), Santa Catarina (9%), Paraná (10%), 

São Paulo (11%) e Distrito Federal (13%).  

                                                           
8
 São instituições parceiras: Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE; Associação para o 

Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDM/CE; Fórum da Educação Infantil; Fundação 

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico - FUNCAP; Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF; União dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME; União dos Dirigentes Municipais de 

Educação do Ceará – UNDIME-CE.  
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Por fim, pelos resultados alcançados no Ceará, o PAIC foi utilizado como modelo para 

a elaboração do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa do 

Ministério da Educação lançado no final de 2012 e que teve a adesão de todos os estados 

brasileiros e do Distrito Federal.  

Esse cenário apresentado conduz ao próximo questionamento: diante de tantos 

problemas encontrados na educação, por que a alfabetização escolar se tornou um tema 

prioritário no Estado do Ceará? A questão torna-se instigante ao verificarmos que, no 

Brasil, a etapa da alfabetização no ciclo inicial do ensino fundamental é uma atribuição, 

principalmente, dos governos municipais que possuem a maior parte das matrículas nesse 

nível de ensino. Esta situação se apresenta fortemente no Ceará, em que os municípios são 

responsáveis por 99% das matrículas do ensino fundamental inicial (1ª a 4ª série) das escolas 

públicas (INEP, 2013). Diante dessa constatação, nos parece fundamental compreender as 

razões que levaram o governo estadual a considerar que seria estratégico atuar em um tema 

cuja responsabilidade primordial é dos municípios.  

Para essa investigação, a Tese recorre aos principais estudos sobre análise de políticas 

públicas, em particular as abordagens que enfatizam o papel dos atores, ideias e instituições: o 

Modelo de Múltiplas Dinâmicas (MSF) de Kingdon (1995), o Modelo de Coalizão 

Advocatória (ACF) de Sabatier e Jenkins Smith (1993) e a abordagem do 

Neoinstitucionalismo Histórico. Propõe-se, portanto, uma abordagem híbrida que combine as 

três perspectivas analíticas. São abordagens que requerem a análise de processos de longo 

prazo e que estão preocupadas com as dinâmicas que promovem a manutenção ou mudanças 

nas políticas públicas.  

O primeiro estudo, Modelo de Múltiplas Dinâmicas, ou Multiple Streams Framework 

(MSF) de Kingdon (1995) confere destaque ao papel dos atores e suas ideias e aos processos 

que ocorrem no interior de três dinâmicas: dos problemas, da política e das políticas públicas, 

que operam cada qual com uma lógica própria. As duas primeiras dinâmicas explicam como 

um item entra na agenda do governo e a terceira produz as alternativas de políticas públicas 

para os itens prioritários da agenda. Essas três dinâmicas, que ocorrem de forma autônoma, 

tem maior probabilidade de serem conectadas quando determinadas condições são satisfeitas, 

em momentos denominados de janelas para as políticas públicas – policy window. Essas 

janelas representam situações em que um tema pode se tornar prioritário na agenda e, dessa 

forma, está apto a receber uma ação pública, sendo que as chances para que isso ocorra 

aumentam quando os empreendedores de políticas públicas entram em ação.  
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Kingdon (19995) posiciona sua ferramenta analítica nos estágios iniciais do processo 

de política pública, considerando a existência de quatro etapas: (1) a definição de agenda, (2) 

a proposição de alternativas a partir das quais uma será escolhida, (3) a seleção de uma das 

alternativas e, por fim, (4) a implementação da proposta selecionada. Embora reconheça que 

reduzir o processo de produção da política pública a quatro estágios é uma drástica 

simplificação, sua preocupação não foi a de discutir quais ou quantas são essas etapas, mas 

sim compreender as duas primeiras: “Procuramos entender por que alguns temas tornam-se 

proeminentes na agenda política e outros não, e por que algumas alternativas de escolha são 

seriamente consideradas enquanto outros são negligenciados”
9
 (KINGDON, 1995, p. 2). 

Para Saravia (2006), a primeira etapa consiste no estudo e na explicitação do conjunto 

de processos que conduzem os fatos sociais a adquirir status de “problema público”, 

transformando-o em objeto de debates e controvérsias políticas na mídia. Ainda segundo o 

autor, muitas vezes, a inclusão na agenda induz e justifica uma intervenção pública legítima 

sob a forma de decisão das autoridades públicas. A segunda etapa, por sua vez, consiste na 

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

das possíveis alternativas para sua solução, a avaliação dos custos e efeitos de cada uma delas 

e o estabelecimento de prioridades (SARAVIA, 2006, p. 33). 

De modo complementar à abordagem do MSF, a Tese se valerá também da concepção 

analítica de Sabatier e Jenkins Smith (1993) sobre coalizões advocatórias – Advocacy 

Coalition Framework (ACF). Trata-se de um modelo conceitual que se baseia nos valores e 

crenças compartilhados pelos atores que, por comungarem das mesmas ideias – belief system 

–, passam a constituir uma coalizão em defesa de seus interesses. A Tese, então, investiga 

como ocorreu a formação de uma coalizão em prol do combate ao analfabetismo infantil a 

partir da identificação dos atores e instituições que fazem parte dela e da compreensão do 

conjunto de valores que são compartilhados. Segundo o modelo da ACF, essas crenças 

constituem o elemento explicativo do comportamento político e que promovem a coordenação 

das ações por parte dos atores na promoção das políticas públicas que exprimem suas 

convicções. 

Considerando que tanto o MSF como a ACF conferem um valor importante para o 

papel das ideias e dos atores, torna-se necessário incorporar uma terceira perspectiva de 

análise, que leve em consideração a relevância das instituições, que definem o conjunto das 

                                                           
9
 No original: “We seek to understand why some subjects become prominent on the policy agenda and others do 

not, and why some alternatives of choice are seriously considered while others are neglected.” (KINGDON, 

1995, p. 2). Todas as traduções desta Tese são da autora e a versão original será incluída nas notas de rodapé. 
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regras formais e informais que delimitam as possibilidades de ação dos atores. A opção foi 

pela abordagem do Neoinstitucionalismo Histórico e suas considerações sobre a dependência 

de trajetória – path dependence – e o legado de políticas prévias existentes no Ceará. 

É nesse contexto que se insere a discussão proposta nessa Tese, a partir da seguinte 

questão de pesquisa: os modelos analíticos adotados têm força explicativa para 

compreender como o Programa Alfabetização na Idade Certa entrou na agenda do 

governo estadual e como foi se configurando ao longo do tempo? 

A Tese, então, apresenta um duplo objetivo: primeiro, verificar a aplicabilidade dos 

modelos analíticos, selecionados a partir da variedade de estudos atualmente disponíveis no 

campo da ciência política com capacidade de fornecer explicações sobre o caso. Este 

empreendimento torna-se relevante, pois a literatura que trata do tema é basicamente 

originada de países estrangeiros, desenvolvidos em contextos americanos e europeus. Assim, 

o trabalho visa verificar se o conjunto dos modelos analíticos adotados – o MSF, o ACF e o 

Neoinstitucionalismo Histórico – também se aplica ao caso brasileiro e, mais especificamente, 

na análise da política educacional do Ceará. 

O segundo objetivo é eminentemente empírico e, considerando a importância que o 

PAIC adquiriu para a redução do analfabetismo escolar, a Tese busca analisar como a questão 

do analfabetismo escolar passou a ser considerado um problema público a requerer uma ação 

governamental no Estado do Ceará e como foram definidas as estratégias de ação, 

mobilizando atores e recursos nas diferentes instâncias de governo e organizações parceiras. 

Para alcançar os dois objetivos propostos, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

 

1. Elaborar um modelo analítico híbrido a partir da combinação do MMF, ACF e 

Neoinstitucionalismo Histórico e verificar sua aplicabilidade no caso do PAIC. 

2. Identificar as razões que levaram uma temática específica da área de educação – a 

alfabetização escolar – a se tornar uma prioridade de governo. 

3. Analisar a participação dos principais atores, incluindo os empreendedores de 

políticas públicas, na formação de uma coalizão para levar o PAIC à agenda 

governamental.  

4. Analisar o papel dos atores e das instituições no processo de elaboração do PAIC. 

 

O primeiro objetivo específico está relacionado com a construção de um ferramental 

analítico para ser aplicado na compreensão do PAIC. A proposta é utilizar diferentes 
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abordagens conceituais para que as potencialidades de cada uma sejam exploradas na busca 

de explicações para o problema de pesquisa. A escolha de três abordagens parte do 

pressuposto de que cada uma delas, se utilizada de forma única, apresenta fragilidades que 

podem deixar alguns aspectos do processo sem respostas adequadas.  

O segundo objetivo específico está relacionado com os fatores que transformaram a 

questão do analfabetismo no Ceará em um problema a requerer uma ação governamental. Ou 

seja, quais as razões pelas quais o governo estadual assumiu como prioridade o 

desenvolvimento de ações na esfera de competência dos municípios e que envolve, 

necessariamente, articulação com o Poder Executivo Municipal? Mais especificamente, visa 

compreender como a questão da alfabetização na idade certa adquiriu prioridade dentro da 

agenda da educação estadual, e também como ascendeu da agenda específica da educação 

para a agenda governamental.  

Um aspecto peculiar do PAIC é o destaque que o Programa confere à questão da 

alfabetização, que deve ocorrer na idade certa, aos sete anos segundo o governo cearense. Isso 

nos coloca a seguinte questão: como a ideia de se definir uma idade limite para uma criança 

estar alfabetizada entrou na agenda governamental? O foco no combate ao analfabetismo na 

idade escolar regular é uma inversão de prioridades ao se comparar com programas históricos, 

como o Mobral e outras ações vinculadas à educação de jovens e adultos.  

O terceiro objetivo específico relaciona-se à compreensão do papel dos atores no 

processo de inclusão de temas que entram na agenda. Esta tese acompanha o modelo de 

Kingdon (1995) que confere papel preponderante a um tipo particular de ator, o 

empreendedor de políticas públicas, que atua para incluir um tema na agenda do governo. De 

forma complementar, utilizam-se também os estudos de Sabatier e Jenkins-Smith (1993) para 

compreender a atuação de diferentes organizações na formação de uma coalizão em prol da 

alfabetização escolar.  

A análise do processo de elaboração do PAIC (quarto objetivo específico) busca 

entender, a partir da prioridade dada à agenda do governo, as estratégias e alternativas de ação 

que foram adotadas para combater o problema e se houve algum ajuste no desenho até se 

chegar ao modelo final do PAIC. Para tanto, além do MMF e do ACF, recorre-se ao 

Neoinstitucionalismo Histórico, que enfatiza a importância dos fatores institucionais e o path 

dependance de uma determinada política. A temática das relações intergovernamentais em um 

contexto federativo permeia essa análise, pois a investigação de como ocorreu a construção do 

PAIC requer a compreensão do regime de colaboração entre o Estado e os municípios do 

Ceará. O tema do regime de colaboração está presente desde a Constituição de 1988, mas sua 
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construção ainda é um dos grandes desafios da área educacional (CURY, 2008, ABICALIL, 

CARDOSO, 2010; ABRUCIO, 2010; COSTA, 2010).  

É fato que, atualmente, programas estaduais de alfabetização escolar existem em 

outros Estados, como o Programa Alfabetizar com Sucesso de Pernambuco (criado em 2004), 

o Ler e Escrever
10

 de São Paulo (2007), Programa de Intervenção Pedagógica de Minas 

Gerais (2007) e O Direito do Aprendizado – Ler, Escrever e Contar do Espírito Santo (2008). 

No entanto, o PAIC do Ceará é um programa merecedor de aprofundamento por 

apresentar alguns diferenciais em relação aos demais, pois:  

1. Foi lançado em 2007 e teve a adesão de todos os municípios do Estado do Ceará. 

Contudo, sua origem remonta a 2004, a partir da articulação de várias instituições públicas 

e não governamentais. Este cenário faz com que o Ceará seja um dos Estados 

protagonistas no reconhecimento do problema da alfabetização escolar, bem como na 

proposição de uma idade certa para se alfabetizar;  

2. Trata-se de um programa estratégico do Governo do Ceará e não se restringe a um 

programa de formação de professores na área de alfabetização, como ocorre 

tradicionalmente em programas dessa natureza; 

3. É um programa caracterizado como de cooperação intergovernamental, visto que o 

município é o principal responsável pelas matrículas nos anos iniciais do ensino 

fundamental no Ceará. Assim, o Estado também é protagonista no desenvolvimento de um 

papel coordenador nas relações intergovernamentais. Em geral, os programas estaduais 

são voltados apenas para o atendimento de sua própria rede estadual. Em Pernambuco, por 

exemplo, o Programa Alfabetizar com Sucesso iniciou suas atividades em 2004 atendendo 

apenas a rede estadual. A extensão para a rede municipal ocorreu em 2005 devido a uma 

auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que recomendou a extensão do 

programa aos municípios (RIBEIRO, 2015). Outro exemplo é o do Estado de São Paulo, 

que iniciou o estabelecimento de convênios com os municípios interessados em aderir ao 

programa Ler e Escrever somente em 2009 e, mesmo assim, seu desenho não contempla o 

papel coordenador do Estado, como ocorre no Ceará (TASSONI e MEGID, 2015). No 

caso de Minas Gerais, o Programa de Intervenção Pedagógica, que também propõe a 

alfabetização no “tempo certo”, foi implementado no ano de 2007 e estendeu suas ações 

aos municípios somente no ano de 2013.  

                                                           
10

 O programa paulista Ler e Escrever é uma continuidade do Programa Letra e Vida, implantado em 2003. Este 

último, por sua vez, é baseado no PROFA, programa implantado nacionalmente pelo MEC em 2001, inclusive 

com a contratação da mesma consultora Telma Weisz (TASSONI e MEGID, 2015). 
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4. Sua origem se deve à iniciativa do Poder Legislativo do Ceará, característica esta que 

requer um olhar atento, pois são raras as iniciativas propostas por este poder. 

5. É um programa que foi utilizado como base para o PNAIC do MEC, como já apresentado. 

Verifica-se, então, que uma das principais diferenças do programa cearense em relação 

aos demais é o fato de, desde o início, prever a participação dos municípios. Aliás, não 

poderia ser muito diferente, afinal, como já mencionado, 99% das matrículas dos anos iniciais 

do ensino fundamental estão nos municípios. Para compreendermos as razões para a entrada 

desse programa na agenda estadual cearense e como ela foi-se configurando ao longo do 

tempo, esta Tese tem o seu foco, como já exposto, nas etapas iniciais da política pública. 

Considerando todos esses elementos contextuais e a perspectiva analítica adotada, a 

Tese defende que a entrada do tema da alfabetização escolar na agenda do governo cearense e 

a forma como a política foi sendo configurada e reconfigurada ao longo do tempo pode ser 

explicada a partir das lentes analíticas dos modelos de Múltiplas Dinâmicas (MSF) de 

Kingdon (1995), de Coalizão Advocatória (ACF) de Sabatier e Jenkins Smith (1993) e a 

abordagem do Neoinstitucionalismo Histórico. Essas abordagens, ao colocar em foco diversos 

aspectos do ambiente em que as políticas públicas são formuladas, conseguem evidenciar a 

existência e a importância de empreendedores públicos e de coalizões políticas que foram 

capazes não apenas de colocar o tema em evidência, mas também de formular uma política de 

alfabetização consistente e que atravessou o tempo, consolidando uma trajetória de combate 

ao analfabetismo escolar a partir da ideia de que há uma idade certa para a criança ser 

alfabetizada. 

A Tese traz, assim, elementos explicativos sobre a forma como o tema da 

alfabetização entrou na agenda do governo, como foi se configurando a política ao longo do 

tempo, os atores e coalizões que se formaram para apoiar a política bem como as crenças que 

foram sendo cristalizadas e os valores que foram sendo internalizados e que acabaram por 

influenciar de forma decisiva o desenho da política. Este estudo busca contribuir, portanto, 

para uma melhor compreensão das etapas que compõem a formação de agenda nas políticas 

públicas, em particular no campo da educação.  

Cabe reforçar que a Tese não irá adentrar nas etapas de implementação, execução, 

monitoramento e acompanhamento do PAIC, bem como sua avaliação, seja de processos ou 

de seus resultados. Embora sejam etapas de grande relevância e contribuição acadêmica na 

área de políticas públicas, além do fato de que o estudo dessas etapas seriam possíveis pelo 

tempo de implementação e os bons resultados de aprendizagem que o programa já apresenta, 
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a opção para o estudo das fases iniciais da política pública é pela delimitação e foco que uma 

Tese requer.  

Por fim, apresentamos a estrutura da Tese que, além dessa Introdução, foi organizado 

em mais cinco capítulos e a conclusão. O Capítulo 1 contém a discussão das três abordagens 

analíticas e destaca a complementaridade das mesmas e a importância de um olhar sistêmico 

para a análise do caso. O Capítulo 2 descreve o percurso metodológico adotado para a 

pesquisa e apresenta as principais categorias analíticas derivadas da literatura e suas 

definições para fins deste estudo, conceitos estes que nortearam o desenvolvimento da 

investigação. O Capítulo 3 faz uma breve retrospectiva da situação do analfabetismo escolar 

no Brasil e argumenta que houve uma relativa ausência de iniciativas governamentais para 

combater o problema, embora este tenha sido constatado há muito tempo. Feito esta 

contextualização, o Capítulo 4 apresenta o PAIC, com a descrição da sua estrutura, seu 

funcionamento, principais resultados e desafios atuais. Uma vez compreendido o que é e 

como funciona o programa, no Capítulo 5 empreende-se uma narrativa histórica, remontando 

aos eventos que deram origem às principais ideias e atores que levaram o PAIC à agenda 

governamental estadual. O Capítulo 6 tem como proposta verificar a aplicabilidade da 

abordagem analítica híbrida na compreensão das variáveis explicativas para o caso da 

alfabetização infantil no Ceará. Por último, nas considerações finais, são apresentados os 

principais resultados, algumas limitações do estudo, bem como possibilidades de pesquisas 

futuras. 
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CAPÍTULO 1 – ABORDAGENS CONCEITUAIS SOBRE ATORES, IDEIAS E 

INSTITUIÇÕES. 

 

 

A principal vertente analítica desta Tese é o Modelo de Múltiplas Dinâmicas – 

Multiple Streams Framework (MSF) – desenvolvido por Kingdon (1995). Trata-se de um 

modelo formulada inicialmente em 1979 e lançada em livro publicado em 1984, obra pela 

qual o autor ganhou o Prêmio Aaron Wildavsky
11

 em 1994, na seção sobre políticas públicas 

da American Political Science Association, uma das principais entidades que congregam 

pesquisadores de políticas públicas nos Estados Unidos. A abordagem de Kingdon é 

consistente, tendo sido testada com sucesso em inúmeros casos de diferentes áreas de políticas 

públicas e em diferentes países. A disseminação de suas ideias e a constatação de que os 

conceitos originais são válidos para a compreensão de eventos contemporâneos levou a uma 

segunda edição da obra, que foi atualizada com um estudo de caso na área de saúde em que se 

compara a administração Bill Clinton, de 1993-2001, com a de Barack Obama, de 2009-

2010.
12

 

Apesar de ser um modelo analítico amplamente testado e aplicado, a presente Tese se 

valerá também do suporte de duas outras abordagens conceituais: a de Coalizões 

Advocatórias – Advocacy Coalition Framework (ACF) – elaborado por Sabatier e Jenkins-

Smith (1993) e aprimorado posteriormente pelos mesmos autores e sua equipe; e também da 

perspectiva do neoinstitucionalismo histórico, baseado em diferentes autores defensores dessa 

vertente analítica. 

As três abordagens conceituais permitem que, em conjunto, sejam exploradas 

perspectivas complementares para traçar um panorama mais completo sobre o objeto do 

presente estudo, o Programa Alfabetização na Idade Certa.  

De uma forma bastante sucinta, pode-se afirmar que os conceitos presentes no 

Modelo de Múltiplas Dinâmicas explicam os fatores que levam a mudanças nas políticas 

públicas, a partir do reconhecimento do problema na agenda governamental. Na abordagem 

de Kingdon, as ideias e os atores ocupam um espaço central na análise.  

                                                           
11

 O Prêmio Aaron Wildavsky é concedido ao autor do livro ou artigo que foi publicado nos últimos vinte anos e 

que continua a influenciar o estudo das políticas públicas. Outras informações em: <http://www.apsanet.org/ 

sections/sectionAwardDetail.cfm?award=SEC04AAWEC>. 
12

 KINGDON, John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman Classics in Political Science, 2
nd

 

edition, 2010. 
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A perspectiva analítica das coalizões advocatórias também considera essas mesmas 

variáveis – ideias e atores – e avança na medida em que aprofunda a discussão e permite uma 

operacionalização da questão das crenças e valores presentes em um grupo de atores e que 

formam uma coalizão em torno de determinada política pública. Assim, a escolha dessa 

abordagem conceitual visa compreender como esses elementos contribuíram para formar uma 

coalizão em torno da temática da alfabetização na idade certa. 

O foco dado à importância dos atores e das ideias nessas duas abordagens iniciais – 

MSF e ACF – irá encontrar um equilíbrio com as contribuições do neoinstitucionalismo 

histórico e seu enfoque no papel desempenhado pelas instituições, uma vez que as coalizões, 

nas quais os atores estão conectados por comungarem das mesmas crenças e valores, operam 

em um ambiente maior, permeado por instituições – regras e organizações formais e informais 

– e que não recebe tratamento adequado nem no modelo de múltiplas dinâmicas e nem na de 

coalizões advocatórias. Além disso, o neoinstitucionalismo histórico destaca a importância de 

se considerar o legado das políticas prévias para se analisar a atual política. 

Os caminhos trilhados para as escolhas analíticas realizadas nesta Tese foram se 

formando ao longo da confrontação de dados empíricos com o rol de teorias disponíveis na 

atual literatura de formulação de políticas públicas. A importância de se considerar diferentes 

lentes teóricas para a análise de uma política pública é discutida por Zahariards (2007, p. 87), 

que recomenda o desenvolvimento de um menu com diferentes opções e a seleção das 

vertentes mais adequadas a partir das limitações de cada lente. Saasa (2006) também lembra 

que “o analista não pode, invocando a precisão teórica, prender-se com excessiva rigidez a um 

modelo em particular, à custa de negligenciar aspectos importantes do ambiente em estudo” 

(p. 220). Ademais, segundo o mesmo autor, a formulação da política pública é uma atividade 

tão complexa que não há um modelo esquemático único, pois diferentes contextos políticos 

podem exigir distintos instrumentos para explicar e avaliar todas as variáveis em jogo.  

Nessa mesma direção de argumento segue Frey (2000), que chama a atenção para a 

necessidade de adequação dos instrumentos de análise de políticas públicas para a realidade 

brasileira. Essa precaução é necessária devido a um contexto de instituições democráticas 

frágeis, da coexistência de comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais, 

tornando-se difícil usar os mesmos modelos de análise adotados para compreender estruturas 

já consolidadas. Portanto, é imprescindível uma adaptação das abordagens de análise de 

políticas públicas às particularidades da situação política e institucional do Brasil.  

Atentando a essa distinta realidade, cita-se o estudo de Pereira e Teixeira (2010) que 

utilizou o modelo de múltiplas dinâmicas de Kingdon para analisar a entrada do tema de 
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coleta seletiva na agenda nacional. Esses autores apontam as limitações do modelo para 

explicar completamente a realidade brasileira, principalmente devido ao fato de oferecer 

pouca explicação à atuação dos grupos de interesse na formulação de políticas, o que reforça a 

importância de se incorporar a abordagem das coalizões de defesa. 

E é nesse ponto que este estudo também irá adentrar mais profundamente, na medida 

em que se constata que a atuação de diversas instituições, que atuam no âmbito dos 

municípios e na defesa dos direitos das crianças, foi essencial para a formulação do PAIC. 

Para melhor compreender a questão dos grupos de interesse, a escolha analítica recaiu sobre o 

estudo de Sabatier e Jenkins Smith (1993), bem como os trabalhos posteriores desenvolvidos 

por Sabatier e sua equipe que aprimoraram a abordagem inicial.  

A opção por este estudo justifica-se pela importância das crenças, ideias e valores 

dos atores que compõem as coalizões, sendo estas consideradas variáveis explicativas no 

presente estudo. Os autores argumentam ainda que as políticas públicas, seus programas e 

projetos são melhor entendidos como traduções dessas crenças.  

A abordagem da Advocacy Coalition foi inicialmente publicada nos Estados Unidos 

em 1988 por Sabatier e, desde então, foi testada e revisada ao longo dos anos por diferentes 

estudiosos e em uma diversidade de áreas, tais como política ambiental, educação, defesa, 

energia, regulação das telecomunicações, infraestrutura, entre outras. Também já existe uma 

série de estudos em vários países com contextos socioeconômicos, culturais e políticos 

distintos, cobrindo regiões geográficas como a Europa, Ásia, Oceania, África e América do 

Sul, inclusive no Brasil (SABATIER; WEIBLE, 2007).  

A junção das três perspectivas analíticas neste estudo não representa, em si, uma 

nova abordagem analítica-conceitual. Capelari, Araújo e Calmon (2015) realizaram um 

levantamento de teses e dissertações elaboradas nas universidades brasileiras entre os anos de 

2000 e 2013 e encontraram ao todo 19 trabalhos que utilizaram o ACF.  Desses, os autores 

identificaram nove trabalhos que buscavam tornar o ACF mais explicativo do que descritivo 

e, para tanto, fizeram associação com outras teorias, sendo o mais comum o uso conjunto do 

modelo de múltiplas dinâmicas (quatro estudos) e o neoinstitucionalismo histórico (dois 

estudos).  

Portanto, como se observa, o levantamento realizado por Capelari, Araújo e Calmon 

(2015) reforça a convicção desta Tese no que se refere à pertinência da utilização conjunta das 

três abordagens para a análise de uma política pública na realidade brasileira.  

As três vertentes analíticas-conceituais têm como premissa comum a perspectiva de 

que a compreensão de uma política pública requer uma análise baseada em um longo período 
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de tempo, de 10 anos ou mais. A combinação dessas três abordagens conceituais permitirá 

uma análise mais detalhada e completa da realidade encontrada. Neste capítulo, iniciaremos 

detalhando cada uma das abordagens e, por fim, discutiremos a complementariedade do 

conjunto de abordagens para uma compreensão sistêmica da realidade empírica em análise.   

 

1.1 O Modelo de Múltiplas Dinâmicas 

 

O objetivo dessa seção é compreender os mecanismos que explicam como um tema 

entra na agenda governamental e o processo de construção de soluções (as políticas públicas) 

para esse item. Para tanto, a discussão será baseada na análise do Modelo de Múltiplos 

Dinâmicas desenvolvido por Kingdon (1995). Também serão apresentados alguns exemplos 

da realidade brasileira – a partir de artigos acadêmicos, matérias da mídia etc. – para ilustrar 

as diferentes dinâmicas e, com isso, reforçar a compreensão sobre a forma de operação do 

modelo. No Brasil, já é possível encontrar vários estudos que utilizam esta abordagem, sendo 

uma das referências o trabalho de Capella (2004) que utilizou o MSF para analisar a entrada 

do tema Reforma do Estado na agenda nacional. 

 Inicialmente, é importante destacar que, no modelo elaborado por Kingdon, o enfoque 

não é o de se descobrir a origem de determinada ideia ou quem foi seu idealizador, pois ela 

pode surgir de qualquer lugar e a busca pela sua origem implicaria num processo de regressão 

infinita. A estratégia adotada pelo autor foi, então, a de compreender os fatores que levam 

uma determinada temática a ganhar destaque e que, portanto, passa a fazer parte da agenda 

governamental, podendo se tornar alvo de uma ação pública.  

O modelo é utilizado para o entendimento das fases de definição da agenda e de 

proposição de alternativas das políticas públicas, a partir das quais uma será escolhida, e, para 

tanto, Kingdon argumentou que é necessário compreender o fluxo que ocorre no interior de 

três processos: (1) dinâmica dos problemas, (2) dinâmica da política e (3) dinâmica das 

políticas públicas. Cada uma dessas dinâmicas opera a partir de uma lógica própria e, em 

geral, elas são relativamente independentes. O fluxo dos problemas e o fluxo da política 

explicam como um problema entra na agenda e o fluxo das políticas públicas explica como 

são formadas as diferentes alternativas para a solução de um determinado problema.  

A dinâmica dos problemas procura explicar como um determinado assunto captura a 

atenção dos tomadores de decisão e, para isso, apresenta os fatores que fazem com que um 

problema passe a ser o foco das pessoas e entre na agenda governamental. A dinâmica da 
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política busca compreender o processo de negociação e barganha no universo da política para 

que um problema chegue à agenda governamental. Por fim, a análise da dinâmica das 

políticas públicas permite compreender como são estabelecidas as possibilidades de solução 

para um determinado problema e como algumas dessas alternativas adquirem relevância 

frente às demais.  

A agenda é, segundo o autor, “a lista dos assuntos ou problemas aos quais os gestores 

públicos, e pessoas fora do governo mas próximas a esses gestores, estão prestando muita 

atenção em um determinado momento”
13

 (KINGDON, 1995, p. 4), e pode ser estabelecida a 

partir da dinâmica dos problemas ou da política. A dinâmica das políticas públicas, por seu 

turno, produz diferentes possibilidades de solução para os temas presentes nessa lista. 

O fato de um item estar na agenda governamental não significa que será alvo de uma 

iniciativa por parte do Poder público. Alguns itens da agenda governamental podem adquirir 

um status diferenciado e compor a agenda decisória, que corresponde a “uma lista dos temas 

que está em condições de receber uma decisão oficial, como um decreto legislativo ou uma 

escolha presidencial”
 14

 (KINGDON, 1995, p. 202).  

Cada uma das dinâmicas apresenta um ritmo e características próprios na sua 

operacionalização, porém, um momento bastante específico é destacado por Kingdon (1995): 

a junção das três dinâmicas, situação descrita como janela para a política pública e na qual 

estão presentes as condições necessárias para que um item passe da agenda governamental 

para a agenda decisória. O autor ressalta ainda que essa junção não garante a movimentação 

de um problema de uma agenda para outra, mas que a probabilidade aumenta dramaticamente. 

O aproveitamento dessas janelas, que podem se fechar a qualquer instante, é crucial 

para a inserção de um tema na agenda decisória e, para que isso ocorra, é necessário analisar o 

papel de um ator específico: o empreendedor de políticas públicas (idem), que atua para 

defender uma determinada proposta e batalha para que a mesma ganhe relevância.  

Além dos empreendedores, Kingdon (1995) analisou o papel desempenhado por 

outros atores e identificou dois grupos claramente distintos: (i) os participantes visíveis e (ii) 

os participantes ocultos. O primeiro grupo é composto pelos atores que recebem atenção 

considerável da mídia e do público, sendo composto pelo presidente, o primeiro escalão do 

governo e membros de destaque do Congresso. Ainda, o autor classificou no mesmo grupo os 

meios de comunicação e os partidos políticos (idem, p. 199).  

                                                           
13

 “is the list of subjects or problems to which governmental officials, and people outside of government closely 

associated with those officials, are paying some serious attention at any given time”. 
14

 “a list of subjects that is moving into position for an authoritative decision, such as legislative enactment or 

presidential choice”. 
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Os participantes ocultos são aqueles que não recebem tanto a atenção dos holofotes, 

como os especialistas em alguma área, pesquisadores, acadêmicos, burocratas, funcionários 

do Congresso e servidores a partir do segundo escalão (idem). Kingdon relatou que os atores 

circulam entre os dois grupos, desempenhando atividades que por vezes podem ser visíveis ao 

público em geral e, outras vezes, passam despercebidas. Além dessa dupla categorização, o 

autor identificou que os atores visíveis afetam a agenda e os ocultos influenciam na 

elaboração das alternativas de políticas públicas.  

Passaremos agora a discutir com maior detalhamento e profundidade as três dinâmicas 

e o processo de junção delas – nas janelas de oportunidade – para que um problema entre na 

agenda decisória, e a identificar o tipo de ator que prevalece em cada uma das dinâmicas e o 

papel que desempenha, bem como compreender como uma solução se destaca das demais.  

 

1.1.1. Dinâmica dos problemas 

 

A dinâmica dos problemas tem como preocupação central compreender como alguns 

assuntos passam a ser tratados como problemas pelas autoridades governamentais e, dessa 

forma, passam a compor a agenda governamental, enquanto outros são ignorados. A 

compreensão sobre a existência de um problema ocorre “tanto a partir dos meios pelos quais 

esses atores tomam conhecimento sobre as situações, quanto nas formas pelas quais essas 

situações foram definidas como problemas”
 15

 (KINGDON, 1995, p 197). Isso decorre do fato 

dos formuladores de políticas públicas não conseguirem lidar com todos os problemas 

concomitantemente e continuamente, o que levanta a questão sobre o que chama a atenção 

deles (CAPELLA, 2004).  

De acordo com Kingdon (1995), um problema só passa a existir quando as pessoas 

passam a acreditar que alguma atitude deva ser tomada a respeito. Assim, um assunto que não 

entra na agenda é considerado como uma “condição”, ou seja, trata-se de uma determinada 

situação que não gera uma ação específica. Para que o tema receba um olhar diferenciado, é 

preciso que aqueles que participam do processo decisório percebam a situação como um 

problema. Três elementos tem o potencial de contribuir para a transformação de uma 

condição em um problema: (1) indicadores; (2) eventos foco (focusing events); e (3) feedback 

das ações governamentais. É preciso destacar que cada um desses elementos, por si só, pode 

                                                           
15

 “both in the means by which those officials learn about conditions and in the ways in which conditions 

become defined as problems”. 
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não ser suficiente para converter uma condição em um problema; eles, antes de tudo, 

reforçam determinada percepção social sobre uma dada temática (KINGDON, 1995, p. 94). 

Esses elementos, embora não transformem automaticamente uma condição em um 

problema, tem o potencial de chamar a atenção das pessoas para o fato que, então, poderiam 

passar a considerá-lo um problema para, posteriormente, levá-lo à agenda governamental. O 

fluxo dos problemas está ilustrado na  Figura 1. 
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Figura 1 – Dinâmica dos problemas 

Fonte: elaboração própria, baseada em Kingdon (1995). 

Condição  

Há mudanças no sistema? 

- Indicadores 

- Eventos, crises, símbolos 

- Feedback das ações gov. 

- Experiência pessoal 

 

Problema 

Não * 

Sim * 

* significa que aumenta a probabilidade de ocorrência  
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Para melhor compreender a dinâmica dos problemas, serão apresentadas algumas 

situações da realidade brasileira para ilustrar cada um dos elementos desse fluxo. 

Os indicadores, como o índice de analfabetismo, taxa de inflação, taxa de homicídios, 

internações hospitalares etc., auxiliam a caracterizar determinado fenômeno sem, no entanto, 

levá-lo da situação de condição a problema. O que caracteriza um problema é a alteração num 

indicador e que representa, então, uma mudança no estado de um sistema (KINGDON, 1995, 

p. 92). O autor ressalta que, muitas vezes, a reação à mudança no indicador é exagerada por 

parte dos políticos, pois eles tendem a acreditar que essa alteração pode levar a uma mudança 

significativa em relação à situação prévia e tal reação, consequentemente, poderia levar a 

mudanças também exageradas na agenda. Outro problema apontado pelo autor refere-se à 

qualidade dos indicadores, pois a necessidade deles “pode fazer com que as pessoas se 

agarrem a indicadores com sérias deficiências”
 16

 (idem).  

No caso da educação brasileira, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação produz uma série 

de indicadores. Para a educação básica foram desenvolvidos, entre outros, os indicadores 

relacionados ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, mais recentemente, foram criados 

indicadores sobre a alfabetização infantil e que resultam da aplicação da Avaliação Nacional 

da Alfabetização (ANA), realizada pela primeira vez em 2013. 

No que se refere à qualidade dos indicadores, Jannuzi (2002) destacou que são raros 

aqueles que atendem a todas as propriedades
17

 que devem possuir, “cabendo ao analista 

avaliar os trade-offs do uso das diferentes medidas que podem ser construídas” (idem, p. 57), 

porém, muitos estudos utilizam os dados sem os devidos cuidados, estabelecendo relações 

equivocadas. O autor concluiu que é preciso uma postura mais crítica em relação aos 

indicadores sociais e evitar a mitificação dos mesmos, o que acaba por deixar para segundo 

plano uma análise detalhada das etapas de formulação e de avaliação das políticas públicas.  

Retornando ao MSF, o segundo elemento com potencial para transformar uma 

determinada condição em um problema são os eventos foco. São situações que “dão um 

                                                           
16

 “can make people grasp for indicators with serious deficiencies”. 
17

 Um indicador deve atender às seguintes propriedades: “ter um grau de cobertura populacional adequado aos 

propósitos a que se presta; ser sensível a políticas públicas implementadas; ser específico a efeitos de programas 

setoriais; ser inteligível para os agentes e públicos-alvo das políticas; ser atualizável periodicamente, a custos 

razoáveis; ser amplamente desagregável em termos geográficos, sociodemográficos e socioeconômicos; gozar de 

certa historicidade para possibilitar comparações no tempo.” (JANNUZZI, 2002, p. 57). Contudo, esta Tese não 

irá se aprofundar na análise dessas propriedades pois não é o foco deste trabalho. 
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empurrãozinho”
18

 para os indicadores que, por si só, muitas vezes não conseguem explicitar 

um problema. Esses eventos foram organizados em três subgrupos constituídos por: (i) 

eventos de grande magnitude (como crises e desastres); (ii) símbolos; e (iii) experiência 

pessoal dos políticos. Ou seja, são aspectos que também chamam a atenção para determinada 

situação e contribuem para reforçar os dados trazidos pelos indicadores.  

Segundo Kingdon (1995, p. 95), é necessário que uma determinada condição se 

deteriore o suficiente para que se estabeleça uma situação de crise e, dessa forma, o tema 

ganhe visibilidade suficiente para se transformar num item ativo da agenda. Para o autor, um 

evento de grande magnitude pode ser um desastre que chama a atenção das pessoas não 

somente para o evento, mas também para os fatores relacionados a ele. Algumas vezes um 

único desastre pode não ser suficiente para levar um tema à agenda, sendo necessário que um 

segundo evento ocorra para que seja dada a devida atenção ao problema (idem). 

No Brasil, um exemplo de crise foi a redução do nível de água do sistema Cantareira 

em 2014, reservatório que abastece várias cidades das regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, inclusive a capital do Estado. O sistema atingiu, em 15 de maio de 2014, o menor 

nível histórico que já havia sido registrado até então, com um volume de água que 

representava 8,2% de sua capacidade total de armazenamento, sendo que em maio do ano 

anterior o volume foi de 61,9% (NÍVEL, 2014). A diminuição no nível de água armazenada 

começou a registrar queda em dezembro de 2013 por conta da falta de chuvas 
19

 – o período 

chuvoso na região Sudeste se estende de dezembro a fevereiro – e, embora os responsáveis 

pelo sistema tenham relatado o contínuo monitoramento do reservatório, foi somente quando 

um nível crítico foi atingido é que foram tomadas providências para se reduzir o consumo e, 

ao mesmo tempo, evitar o racionamento e o desabastecimento, como o desconto na conta de 

água para os consumidores que reduzissem o consumo, a utilização do volume morto da 

represa e multa para os que aumentassem o consumo (BOTTINI, 2014; LEITE, 2014). O 

potencial de crise no abastecimento de água é “o tipo de coisa que os tomadores de decisão do 

governo não podem ignorar” 
20

 (KINGDON, 1995, p. 95), o que levou à adoção de diversas 

ações por parte do governo. 

                                                           
18

 “They [the problems] need a little push to get the attention of people in and around government.” 
19

 Os meios de comunicação noticiaram a redução contínua do nível de água no Sistema Cantareira e a reação de 

diferentes atores: governador, SABESP, Consórcio das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, especialistas 

etc. Consultar, por exemplo, o conjunto de matéria do Portal R7, que dedicou uma página específica sobre a crise 

no Sistema Cantareira, disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/crise-no-sistema-cantareira?page=1>. 

Acesso em: 02.07.2014. 
20

 “the sort of thing government decision makers cannot ignore”. 
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Os desastres também estão entre os fatores ligados aos eventos de grande magnitude e 

que podem movimentar um tema na agenda governamental. Como exemplo pode ser citado o 

deslizamento de terra que ocorreu no Bairro de Mãe Luiza em Natal/RN, no dia 13 de junho 

de 2014, abrindo uma cratera com quase 10 mil m
2
, ou o equivalente a um campo de futebol. 

O desastre foi causado pelo rompimento de uma tubulação de águas pluviais e esgoto pelo 

excesso de chuvas nas 48 horas anteriores (ALVES e JÁCOME, 2014). Apesar da gravidade, 

o desastre não causou vítimas fatais, mas a proporção do problema levou à adoção de medidas 

imediatas por parte de vários órgãos ligados ao governo municipal, como a remoção das 

famílias e a reurbanização da área (PROJETOS, 2014). Destaca-se que os avisos sobre os 

riscos de desmoronamento foram encaminhados há 10 anos para o então prefeito Carlos 

Eduardo – que também é o atual prefeito de Natal –, conforme relatou o engenheiro civil e 

presidente da Associação dos Moradores de Areia Preta (AMAP) Mauricy Terra: “A 

Prefeitura foi avisada. Essa situação era previsível e eles sabiam que isso iria acontecer”, 

inclusive pela utilização de tubulação feita com materiais inadequados (PREFEITURA, 

2014). Embora houvesse um indicador que há dez anos apontava para o risco de problemas no 

bairro, nenhuma medida foi tomada, revelando a situação descrita por Kingdon, ou seja, um 

indicador por si só não é capaz de colocar um tema na agenda governamental; e as ações 

somente foram tomadas após a ocorrência do desastre. 

O segundo subgrupo no rol dos eventos foco são os símbolos, que correspondem a 

uma forma de representação do problema e que, portanto, também tem o potencial de chamar 

a atenção das pessoas para determinado contexto. No exemplo de seu livro, Kingdon citou o 

metrô de Washington como o símbolo de um sistema de transporte com custos elevados 

(1995, p. 97). No caso brasileiro contemporâneo, é possível estabelecer um paralelo com os 

estádios construídos para a Copa do Mundo do Brasil, fortemente relacionados com gastos 

elevados e aumento dos custos durante sua construção. Esse fato levou à insatisfação da 

população, que realizou protestos reivindicando a necessidade de se investir em áreas sociais 

mais urgentes, como educação, saúde, transporte público, entre outras áreas (ROCHA, 2013; 

ALVO, 2014; SÃO PAULO, 2014). 

A experiência pessoal dos formuladores de políticas corresponde ao terceiro subgrupo 

que pertence à categoria dos eventos foco. Na visão de Kingdon, a experiência de um político 

em relação a um determinado assunto atua principalmente para reforçar um determinado 

problema e menos como o principal impulsionador de uma mudança na agenda; ou seja, não 

se configura como uma das variáveis com maior poder de provocar uma alteração na agenda 

(1995, p. 97).  
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Por fim, o feedback das ações governamentais é o terceiro elemento levantado por 

Kingdon que tem o potencial de converter uma condição em um problema. Isso pode ocorrer 

por meio da avaliação de cidadãos ou mesmo de servidores públicos, pelo acompanhamento e 

monitoramento das ações e análises específicas de determinadas situações. Segundo o autor, 

alguns tipos de informação gerados nesses mecanismos podem levar à identificação de um 

problema, que são: (i) a implementação não está de acordo com a legislação ou os objetivos 

da alta administração; (ii) a falha em atingir as metas estipuladas; (iii) os custos de um 

programa; e (iv) o surgimento de consequências negativas não previstas (KINGDON, 1995, p. 

101). São situações que levantam a suspeita de que algo não vai bem e que, portanto, merece 

ser examinada.  

Embora na maioria das vezes a determinação de um problema não seja suficiente para 

levar um assunto à agenda governamental, é preciso considerar que: 

 

Do ponto de vista da estratégia política, a definição do problema é 

fundamental. A forma como um problema é definido, articulado, 

concentrando a atenção dos formuladores de política pode determinar o 

sucesso de uma questão no processo altamente competitivo de agenda-

setting, no qual diversas outras questões estão colocadas, aguardando a 

atenção destes formuladores (CAPELLA, 2004, p. 23) 

 

Dessa forma, é essencial a compreensão do processo pelo qual a atenção das pessoas é 

direcionada a uma temática em detrimento de outras, favorecendo sua emergência na agenda 

governamental.  

Passaremos, na próxima seção, à discussão do fluxo da política, cujos acontecimentos 

tem um efeito significativo no estabelecimento da agenda. Este dinâmica desenvolve-se de 

acordo com sua própria lógica e regras, mantendo, portanto, a norma geral de independência 

em relação aos demais fluxos. 

 

1.1.2. Dinâmica da política 

 

Para o entendimento da dinâmica que ocorre no campo da política, é necessário, 

inicialmente, destacarmos a ressalva que Kingdon apresenta ao significado do termo: 
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Quando eu uso a palavra “política”, neste contexto [da dinâmica política], eu 

a utilizo no sentido coloquial adotado em Washington. Os cientistas políticos 

definem “política” de forma muito ampla, incluindo praticamente qualquer 

atividade relacionada com a alocação impositiva de recursos ou a 

distribuição de benefícios e custos. A definição utilizada em Washington, 

implicitamente, é mais restrita. Fatores “políticos”, em tal jargão, 

referem-se a fatores eleitorais, partidários ou de grupos de pressão
21

 

(KINGDON, 1995, p. 145, grifo nosso). 

 

Ou seja, uma motivação “política” pode estar relacionada com a preocupação dos 

políticos em relação à reação dos eleitores a determinada medida, à formulação de críticas 

contundentes aos membros da oposição ou então na busca pelo apoio de determinados grupos 

de pressão (idem). 

Os eventos que ocorrem nessa dinâmica e seus desdobramentos são considerados 

como poderosos definidores de agenda e podem ser identificados três grandes fatores: (1) 

clima nacional; (2) grupos de pressão e (3) alterações no governo (turnover). Uma mudança 

na agenda seria decorrente, então, de alterações em um desses elementos. 

No Modelo de Múltiplas Dinâmicas, o argumento é que os políticos, bem como 

aqueles que atuam no entorno do governo, percebem como está o clima nacional e também os 

momentos em que ocorre uma inflexão. Um clima nacional favorável ocorre quando um 

número bastante grande de pessoas no país compartilha das mesmas ideias, ao menos por 

algum tempo (KINGDON, 1995; CAPELLA, 2004). A capacidade de perceber como está o 

clima é utilizada tanto para promover certas temáticas como para inibir o avanço de propostas 

rivais. Um clima nacional favorável cria, então, um “solo fértil” para que certas ideias 

germinem e cresçam, ou seja, para que sejam aceitas e entrem na agenda, favorecendo a 

atuação das pessoas ou grupos que as defendem ao encontrar uma audiência receptiva.  

O autor reconhece que uma das principais fragilidades nesta variável reside na 

dificuldade de sua operacionalização, pois apesar de importante, trata-se de um conceito 

definido de forma vaga e é difícil apresentar respostas precisas sobre o mecanismo a partir dos 

quais os atores ligados ao governo percebem isso. Dois processos principais foram destacados 

por Kingdon: o primeiro mecanismo é utilizado pelos políticos eleitos, que formam sua 

opinião baseada nas diversas formas de comunicação com os eleitores, como e-mails, 

encontros na base eleitoral e com líderes comunitários ou mesmo eleitores de maneira 

individual; a segunda forma é a adotada pelos gestores públicos não eleitos, que formam sua 

                                                           
21

 “When I use the word “political” in this context, I use the word in its colloquial Washington sense. Political 

scientists define “political” very broadly, including just about any activity related to the authoritative allocation 

of values, or to the distribution of benefits and costs. The intra-Washington definition, implicitly, is more 

narrow. ‘Political’ factors in such parlance are electoral, partisan, or pressure group factors.” 
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percepção a partir de conversas com os políticos, pois creem que eles têm uma conexão com o 

sentimento nacional uma vez que é parte de seu ofício (idem). 

O segundo elemento da dinâmica política considerado no âmbito do MSF corresponde 

à atuação dos diferentes grupos de pressão como movimentos sociais, sindicatos de 

trabalhadores, sindicatos patronais, entidades de classe, setores empresariais etc., bem como o 

comportamento das elites políticas, pois ambos podem promover mobilização política a favor 

ou contra determinada temática. Por exemplo, a atuação dos movimentos sociais que buscam 

impactar nas políticas públicas ocorre a partir do seguinte processo: 

 

Os movimentos sociais de sucesso, naturalmente, tornam-se populares 

perante o público mais geral e, eventualmente, tem impactos eleitorais. Os 

políticos, percebendo o retorno eleitoral, aderem ao movimento. Tais 

movimentos, eventualmente, se somam ao tipo de mudança no clima 

nacional que temos discutido
22

 (KINGDON, 1995, p. 148). 

 

Porém, estes movimentos sociais podem não possuir a base ampla de apoio que se 

costuma atribuir a eles, o que acaba reduzindo seu poder de influência (idem, p. 149). 

Nesta variável, novamente Kingdon argumenta que os atores que atuam no governo e 

no seu entorno percebem se há consenso sobre determinado assunto ou se esse tema envolve 

algum grau de conflito entre os diferentes grupos. Caso a conclusão seja pelo consenso, há 

fortes razões para que a temática avance na agenda. Porém, em caso de conflito entre os 

grupos de interesse, a opção pela ação ou inércia depende do cálculo político realizado pelos 

atores. Se a decisão for por avançar na discussão do tema, é preciso levar em consideração 

que haverá elevados custos a serem pagos. A inércia, por outro lado, pode ser reforçada pela 

presença de grupos de pressão já estabelecidos e que defendem a manutenção do status quo.  

Os eventos que ocorrem no interior do governo correspondem à terceira dimensão da 

dinâmica política e podem ser classificados em dois grandes grupos: (1) mudanças no governo 

– turnover – e (2) jurisdição.  

A mudança no governo que leva à substituição de atores em posições chave pode 

significar a introdução de novas prioridades, provocando tanto uma mudança na agenda como 

o bloqueio de outras questões. Essas mudanças podem ocorrer tanto na estrutura 

governamental dos altos escalões do Poder Executivo, como na chefia de órgãos e empresas 

públicos, além de alterações na composição do Congresso. Segundo Kingdon, “o momento da 
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 “The successful social movements, of course, catch on in the more general public and eventually have 

electoral impacts. Politicians, seeing the electoral payoff, climb on the bandwagon. Such movements eventually 

add up to the sort of shift in national mood that we have been discussing here.” 
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mudança de administração é crucial, pois as pessoas esperam ansiosamente para verificar 

quais serão as prioridades da nova administração, como será a agenda de políticas”
23

 

(KINGDON, 1995, p. 154). Ainda segundo as entrevistas realizadas pelo autor, o primeiro 

ano de um novo governo é o período propício para mudança nos temas prioritários, percepção 

reforçada por mais de 80% dos entrevistados (idem). 

No caso brasileiro, entretanto, as mudanças de governo, mais do que permitir a entrada 

de novos temas na agenda governamental, têm sido caracterizadas pela descontinuidade de 

políticas pelo simples fato de ter ocorrido uma mudança de governantes e sem uma avaliação 

prévia da política que foi interrompida (FARAH, 1999). 

Na questão da jurisdição estão as disputas sobre a competência para legislar sobre 

determinado assunto, podendo tanto diminuir as chances para que uma temática entre na 

agenda como ter o resultado oposto, ou seja, fortalecer a entrada do tema. Essas disputas 

podem ocorrer, por exemplo, entre ministérios ou secretarias que tem prioridades diferentes. 

Uma situação que poderia retratar a disputa seria o interesse da área de saúde em ampliar 

programas e projetos de saúde preventiva a partir das escolas públicas, ou das áreas de meio-

ambiente, segurança pública ou esportes, todas vislumbrando as crianças como alvo 

prioritário das suas ações. Por mais que as secretarias de educação vejam com bons olhos, 

pode haver certa resistência ou dificuldade se o foco de determinado governo for, por 

exemplo, a melhoria do próprio ambiente escolar, com investimento em infraestrutura, 

qualificação de professores etc. Um segundo tipo de disputa é o que ocorre no interior de um 

ministério, com as diferentes unidades disputando espaço, recursos e, consequentemente, 

prioridades na agenda.  

Considerando o desenvolvimento dos três fatores da dinâmica política – clima 

nacional, grupos de pressão, alterações no governo –, a construção do consenso nessa 

dinâmica ocorre a partir de um processo de negociação: “as coalizões são construídas a partir 

da oferta de concessões em troca de apoio à coalizão”
24

 (KINGDON, 1995, p. 159) e não 

somente pelas virtudes que a proposta vencedora apresenta. Além disso, muitos atores aderem 

à onda com receio de ficarem sem nenhuma parte dos benefícios que uma eventual aprovação 

do tema possa trazer.  

                                                           
23

 “At the time of a change in administration, people all over town hold their breath is anticipation, waiting to see 

what the new administration’s priorities will be, what its policy agendas will look like”. 
24

 “coalitions are being built through the granting of concessions in return for support of the coalition”. 
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Passaremos, na próxima seção, à discussão da dinâmica das políticas públicas, que é a 

responsável pela produção das diversas alternativas para a solução de um determinado 

problema. 

 

1.1.3. Dinâmica das políticas públicas 

 

O desafio desta dinâmica é compreender como uma solução específica emerge 

vitoriosa dentre as várias possibilidades existentes. As alternativas de políticas públicas são 

produzidas por especialistas que fazem parte do grupo de atores ocultos, composto por 

acadêmicos, assessores parlamentares, servidores públicos, representantes de grupos de 

interesses, consultores, entre outros, e que pertencem a uma mesma área e, dessa forma, 

fazem parte do que o autor denomina de comunidade de políticas públicas, ou, no original, 

policy communities (KINGDON, 1995, p. 117).  

Embora esses especialistas não sejam “visíveis” aos olhos da sociedade – pois são 

atores que não recebem atenção da mídia –, os grupos agem de forma mais ou menos 

coordenada (KINGDON, 1995, p. 230) em diferentes setores: educação, saúde, segurança 

pública, esportes, assistência social etc. Para o autor, o fato de pertencerem a uma mesma 

comunidade não significa que compartilham dos mesmos valores, ou seja, das mesmas 

soluções para um problema específico. O ponto em comum é de serem especialistas daquela 

área. Algumas comunidades podem ser mais coesas, enquanto outras são mais fragmentadas 

e, quanto maior a fragmentação no interior de uma comunidade, mais instável é a agenda, ou 

seja, há maior alternância nas temáticas que entram na agenda governamental. Retomaremos 

esse ponto mais à frente, na seção sobre os estudos de Sabatier e Jenkins-Smith (1993). 

A atuação dos especialistas no interior de sua comunidade de políticas públicas ocorre 

de forma independente dos eventos que percorrem dinâmica dos problemas e da política, eles 

“conversam entre eles, independente de eventos políticos tais como mudanças na 

administração ou pressão que os eleitores fazem sobre os políticos eleitos”
25

 (KINGDON, 

1995, p. 118). Trata-se de uma abordagem inspirada na lógica do garbage can model que, de 

forma simplificada, considera que os formuladores de políticas públicas elaboram suas 

propostas e saem em busca de problemas que possam solucionar. Nas palavras do autor, “as 

pessoas não necessariamente resolvem problemas. […] Ao invés disso, o que elas geralmente 

fazem é desenvolver soluções e, então, procuram por problemas aos quais suas soluções 

                                                           
25

 “This community of specialists hums along on its own, independent of such political events as changes of 

administration and pressure from legislators’ constituencies.” 
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possam ser conectadas” 
26

 (idem, p.32). Ou seja, os especialistas trabalham na perspectiva de 

que as “condições” nas quais são experts transformem-se num problema. E, enquanto isso não 

ocorre, vão desenvolvendo soluções que ficam à espera do momento de entrar em cena. 

Seguindo este raciocínio, a dinâmica dos problemas e a das soluções segue cada qual sua 

própria trilha e somente quando se conectam é que se forma um par.  

Para compreender como as alternativas discutidas na comunidade de políticas públicas 

são escolhidas, Kingdon estabeleceu uma analogia com duas teorias das ciências naturais. A 

primeira é a da sopa primordial,
27

 concepção segundo a qual o surgimento da vida na Terra se 

deve à existência de um caldo com vários componentes que teriam se combinado de 

diferentes formas e de forma ininterrupta para, eventualmente, ter dado origem à vida, num 

processo lento e gradual. 

De forma análoga, as ideias de políticas públicas geradas pelos especialistas em suas 

comunidades flutuariam numa sopa primordial de políticas públicas, ou policy primeval soup. 

E, nesse caldo, ocorreria um processo competitivo de seleção, numa alusão à teoria da 

evolução das espécies, a segunda teoria das ciências naturais adaptada para o contexto das 

políticas públicas. No caldo, as ideias são confrontadas, algumas são descartadas e outras se 

combinam e se recombinam de diversas formas, num processo contínuo (KINGDON, 1995, p. 

117). A sobrevivência no interior dessa sopa primordial depende de fatores como viabilidade 

financeira e técnica, compartilhamento dos valores, aceitação do público em geral e também 

da receptividade dos formuladores de políticas públicas.  

Quando uma determinada solução passa a ser considerada viável, o passo seguinte 

consiste em promover sua ampla divulgação para que a proposta seja conhecida por públicos 

distintos e também para buscar apoio de diferentes atores que participam de alguma forma do 

processo decisório. Esse processo, conduzido pelos defensores da ideia, foi denominado de 

soften up e é necessário para que ocorra o “amaciamento” ou “suavização” da temática, 

consistindo na sensibilização do maior número possível de atores, incluindo o público em 

geral (KINGDON, 1995, p. 127). Para tanto, os defensores de uma proposta procuram levá-la 

a diferentes fóruns (congressos, seminários, audiências públicas, pronunciamentos no 

Congresso, projetos de lei, artigos na mídia, conversas particulares etc.) e a ausência dessa 

                                                           
26

 “people do not necessarily solve problems. (...) Instead, what they often do is to generate solutions, and then 

look for problems to which to hook their solutions”. 
27

 Mais sobre a sopa primordial pode ser consultada na página da internet do Laboratório de Química do Estado 

Sólido da Universidade Estadual de Campinas: http://lqes.iqm.unicamp.br/canal_cientifico/ lqes_responde/lqes_ 

responde_sopa_primordial.html. Acesso em 20.11.2013. 
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etapa pode fazer com que a proposta não seja convertida em uma alternativa viável, pois, 

conforme o autor: 

 

(...) parece ser necessário que ocorra o processo de sensibilização antes que uma 

proposta seja levada a sério. Muitas propostas boas não foram sequer consideradas 

porque foram anunciadas antes que o público em geral, o público especializado ou a 

comunidade de políticas públicas estivesse pronto para ouvir.
28

 (idem, p. 130). 

 

A difusão da ideia pode criar um efeito multiplicador, ampliando cada vez mais o 

número de apoiadores e contribuindo para que a proposta se espalhe. O autor denominou tal 

processo de bandwagon, numa alusão a uma caravana que, no seu percurso, vai ganhando 

mais adeptos e, dessa forma, ampliando sua legião de apoiadores. Nessa situação, há um 

número considerável de pessoas que estão discutindo a proposta e pode-se dizer que ela 

atingiu uma posição diferenciada em relação às demais alternativas.  

Essa dinâmica das políticas públicas resulta na seleção de algumas proposições, 

criando uma lista reduzida de ideias que se destacam em relação ao conjunto de alternativas 

produzido por toda a comunidade. Tais ideias, como já mencionado, podem não significar um 

consenso dentro de determinada comunidade, mas representam o reconhecimento de sua 

relevância dentro do universo de alternativas disponíveis e passam a ter maiores chances de 

entrar na agenda governamental e, posteriormente, na agenda decisória. 

A incorporação, no MSF, da discussão e embate que ocorre em torno das ideias no 

interior de uma comunidade de políticas públicas ressalta um importante aspecto conceitual 

que diferencia essa perspectiva de análise das abordagens tradicionais. Nas palavras do autor:  

 

Os cientistas políticos estão acostumados com conceitos como poder, influência, 

pressão e estratégia. Porém, se tentarmos entender as políticas públicas somente em 

termos desses conceitos, nós perdemos uma grande oportunidade. O conteúdo das 

ideias, por si só, longe de ser mera cortina de fumaça ou racionalização, é parte 

integral do processo decisório no governo e em torno dele 
29

 (idem, p. 125). 

 

Ou seja, a incorporação das ideias como um elemento central do modelo abre espaço 

para o papel da argumentação no processo de formulação de políticas públicas e se sobrepõe 

                                                           
28

“Softening up seems to be necessary before a proposal is taken seriously. Many good proposals have fallen on 

deaf ears because they arrived before the general public, the specialized publics, or the policy communities were 

ready to listen”. 
29

 “Political scientists are accustomed to such concepts as power, influence, pressure and strategy. If we try to 

understand public policy solely in terms of these concepts, however, we miss a great deal. The content of the 

ideas themselves, far from being mere smokescreens or rationalizations, are integral parts of decision making in 

and around government”. 
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às análises tradicionais baseadas na influência preponderante das instituições, grupos de 

pressão ou estratégias (KINGDON, 1995).  

Para finalizar esta análise, apresentamos, na figura a seguir, a representação do fluxo 

que ocorre no interior da dinâmica das políticas públicas: a partir do conjunto de alternativas 

presentes no caldo primordial, uma lista reduzida é formada após algumas ideias passarem 

pelo processo de softening up e bandwagon.  

 

 

Figura 2 – Dinâmica das políticas públicas (alternativas) 

Fonte: elaboração própria, baseada em Kingdon (1995). 
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Com a conclusão da discussão sobre os três fluxos do MSF, apresentamos, na próxima 

figura, um resumo dos principais elementos que compõem cada uma das três dinâmicas que 

foram discutidas. 

 

Figura 3 – As três dinâmicas e seus elementos  

Fonte: Elaboração própria, baseada em Kingdon (1995)  

 

A junção das três dinâmicas e a mudança na agenda, conforme já antecipado, ocorre 
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no momento em que ocorre a junção das três dinâmicas – dos problemas, da política e das 
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adequadas para a mudança e uma solução específica para o problema emergiu do caldo 

primordial de políticas públicas. Se a janela for aberta na dinâmica dos problemas, com a 

ocorrência de uma crise, por exemplo, esse evento pode chamar a atenção dos atores 

responsáveis pela tomada de decisão que, na sequência, passam a buscar uma alternativa de 

solução na dinâmica das políticas públicas. Por outro lado, se a dinâmica da política foi a 

responsável pela abertura da oportunidade, como a eleição de um governante que trouxe uma 

nova prioridade para sua gestão, por exemplo, então este político também recorrerá à 

dinâmica das políticas públicas em busca de uma possível iniciativa que possa ser 

implementada (KINGDON, 1995, p. 174).  

Por fim, cabe apontar que, na visão de Kingdon, a dinâmica das políticas públicas não 

responde pela abertura de uma janela, pois o foco é na contínua discussão de propostas e 

alternativas e, quando uma “solução” emerge a partir do fluxo dos eventos, ou seja, após os 

processos de softening up e bandwagon, os atores partem em busca de um problema ao qual 

possam conectar essa solução ou de uma alteração no cenário político que aumente sua 

chance de adoção. 

O empreendedor de políticas públicas passa a ter um papel fundamental no processo 

de junção das dinâmicas, pois ele, ao perceber a abertura de uma janela, irá trabalhar para 

chamar a atenção para aquele problema em particular ou para que uma proposta específica da 

dinâmica das políticas públicas seja escolhida como a solução mais viável para a situação 

(KINGDON, 1995, p. 203).  

Os empreendedores de políticas públicas são pessoas que “estão dispostas a investir 

seus recursos – tempo, energia, reputação, dinheiro – para promover uma ideia em troca de 

ganho futuro na forma de benefício material, específico ou coletivo” 
30

 (KINGDON, 1995, p. 

179). Eles podem ser encontrados em várias arenas e ocupar diferentes posições: ministros ou 

secretários de governo, membros do Congresso, acadêmicos, burocratas de carreira, entre 

outros. Em seus 23 estudos de caso, Kingdon (1995) identificou que os empreendedores não 

foram importantes em apenas três situações, enquanto que em 15 ocasiões eles foram 

classificados como muito importantes ou importantes (KINGDON, 1995, p. 180). 

Um empreendedor, além de ser especialista em um determinado tema, apresenta, em 

geral, diversas outras características, como a habilidade de comunicar as ideias de um grupo 

de interesse, estar em uma posição de liderança no processo decisório, possuir conexões 

                                                           
30

 “are willing to invest their resources - time, energy, reputation, money – to promote a position in return for 

anticipated future gain in the form of material, purposive or solidary benefits”. 
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políticas ou habilidade para negociação e são persistentes nas suas ideias, levando-as para 

diferentes audiências (idem).  

Segundo Kingdon, as janelas de oportunidades podem ser previsíveis ou imprevisíveis. 

O primeiro tipo está relacionado com eventos que ocorrem periodicamente e que podem afetar 

a dinâmica política, como as eleições, a divulgação do censo nacional pelo IBGE ou dos 

resultados do IDEB pelo INEP/MEC e cujos indicadores podem influenciar a dinâmica dos 

problemas. As janelas imprevisíveis são aquelas que se abrem na ocorrência de eventos não 

esperados, como desastres (por exemplo: a queda de um avião, um apagão no fornecimento de 

energia elétrica etc.), mudança na composição de forças no Congresso após uma eleição, troca 

do primeiro escalão do governo ao longo de um mandato etc., e que também podem afetar a 

dinâmica dos problemas ou da política.  

De acordo com Kingdon, as janelas não ficam abertas por muito tempo. Assim, caso 

uma proposta de política pública não seja apresentada ou não esteja pronta quando surgir um 

problema, é grande a chance para que a janela se feche e nada de concreto ocorra. É 

necessário, então, aguardar a próxima janela de oportunidade. É para promover a conexão das 

três dinâmicas, que até então operavam de forma distinta, que o papel dos empreendedores se 

torna importante: “eles conectam soluções a problemas, propostas a alguma situação política e 

eventos políticos a problemas nas políticas públicas”
31

 (KINGDON, 1995, p. 182). Ainda 

segundo o autor, essa atuação ocorre a todo o momento, mas os resultados são mais intensos e 

visíveis quando esse movimento ocorre na abertura de uma janela de oportunidade.  

A Figura 4 retrata um esforço de ilustrar o processo de mudança na dinâmica segundo 

o modelo desenvolvido por Kingdon (1995) e que foi discutido neste capítulo.  

  

                                                           
31

 “They hook solutions to problems, proposals to political momentum, and political events to policy problems”. 
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Figura 4 – A mudança na agenda governamental 

Fonte: elaboração própria, baseada em Kingdon (1995). 
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Após a apresentação do modelo das Múltiplas Dinâmicas, passamos, na sequência, 

à discussão do Modelo de Coalizões Advocatórias que, assim como o MSF, trabalha com a 

questão dos atores e das ideias, além de aprofundar o papel das coalizões. 

 

1.2 O modelo de Coalizão Advocatória 

 

O modelo analítico de Coalizão Advocatória – Advocacy Coalition Framework – 

(ACF) apresenta elementos para explicar mudanças nas políticas públicas a partir da 

atuação de coalizões, cada qual defendendo suas próprias convicções sobre uma 

determinada área de política pública. A análise é realizada a partir da delimitação de um 

subsistema, que corresponde a uma política pública específica em uma determinada região 

e é composto por diferentes atores (pertencentes a instituições e órgãos públicos de 

diferentes níveis governamentais, empresas, organizações não governamentais, além de 

políticos, pesquisadores, especialistas, jornalistas, personalidades etc.) que estão 

ativamente envolvidos na temática. 

É no interior de um subsistema que se formam e atuam as coalizões, formadas por 

atores que compartilham um mesmo sistema de crenças – belief system –, elemento central 

nessa proposta teórica. O número de coalizões no interior de um subsistema é pequeno pois 

é difícil formar e manter a unidade, podendo variar de zero a cinco, sendo mais comum 

encontrar duas coalizões que colocam em disputa as suas convicções (WEIBLE; 

SABATIER; MCQUEEN, 2009, p. 131). De modo semelhante, no levantamento realizado 

por Capelari, Araújo e Calmon (2015), os autores constataram a predominância de estudos 

com duas coalizões (9), sendo seguido por estudos que identificaram quatro e cinco 

coalizões (6) e também de uma (2) e nenhuma coalizão (2), completando o total de 19 

dissertações e teses já desenvolvidas no Brasil sobre o tema até o ano de 2013.  

Para os autores do modelo, a “ACF identifica, de modo explícito, que as crenças 

são o fator causal do comportamento político”
32

 (WEIBLE; SABATIER; MCQUEEN, 

2009, p. 122). As crenças envolvem “valores prioritários, percepções acerca de importantes 

relações causais, percepções sobre a situação do mundo (incluindo a gravidade do 

problema), percepções sobre a eficácia dos instrumentos de políticas públicas etc.” 

                                                           
32

 “the ACF explicitly identifies beliefs as the causal driver for political behavior.” 
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(SABATIER, 1988, p. 132). E o envolvimento das pessoas na política é justificado, ao 

menos em parte, para traduzir suas crenças em políticas públicas (idem).  

O sistema de crenças pode ser compreendido a partir de uma estrutura em três 

camadas sobrepostas, conforme a Figura 5. A ideia geral é que quanto mais próximo do 

centro, mais difícil é provocar uma alteração nas convicções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Camadas do sistema de crenças 

Fonte: Adaptado de Bueno, 2008, p. 29. 

 

Os autores detalham no Quadro 1 os elementos que estruturam o sistema de 

crenças, composto pelas características definidoras, sua abrangência e a suscetibilidade a 

mudanças. Inclui também os componentes que caracterizam cada camada.  
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 Camadas do Sistema de Crenças 

Item Convicções Centrais 

Profundas 

Convicções Centrais da Política 

Pública 

Convicções Secundárias 

Caracterís-

ticas defi-

nidoras 

Princípios normativos 

fundamentais e axiomas 

ontológicos 

Posicionamentos fundamentais na 

política pública relativos às 

estratégias básicas para atingir o 

valores principais dentro do 

subsistema. 

Decisões instrumentais e 

busca de informações 

necessárias para 

implementar os aspectos 

centrais da política pública 

Abrangên-

cia 

Perpassa todos os tipos 

de subsistemas de 

políticas públicas 

O subsistema todo de uma política 

pública 

Em geral se refere a uma 

parte do subsistema 

Suscetibi-

lidade a 

mudanças 

Muito difícil. Semelhante 

a uma conversão 

religiosa. 

Difícil, mas pode ocorrer se a 

experiência revelar sérias anomalias 

Moderadamente fácil; 

maioria das questões admi-

nistrativas e legislativas do 

processo de elaboração de 

políticas públicas  

Compo-

nentes  

1. A natureza do ser 

humano: 

a) intrinsecamente mau x 

socialmente redimível 

b) parte da natureza x 

controle sobre a natureza 

c) egoísta/individualista 

x contratualista 

2. Relativa prioridade de 

valores fundamentais: 

liberdade, segurança; 

poder, conhecimento, 

saúde, amor, beleza, etc.  

3. Critérios básicos de 

justiça distributiva: o 

bem estar de quem deve 

ser levado conta. Peso 

relativo do ser, grupos 

primários, todas as 

pessoas, gerações 

futuras, seres inanimados 

etc. 

4. Identidade 

sociocultural, por 

exemplo: etnia, religião, 

gênero, profissão. 

Preceitos normativos fundamentais  

1. A orientação dos atores quanto 

aos valores básicos prioritários. 

2. Identificação dos grupos ou 

entidades cujo bem-estar é uma 

preocupação central. 
  

Preceitos empíricos 

3. Gravidade geral do problema.  

4. Causa básicas do problema. 

5. Distribuição adequada de 

autoridade entre governo e 

mercado.  

6. Distribuição adequada de 

autoridade entre os níveis de 

governo.  

7. Prioridade atribuída a diversos 

instrumentos de políticas públicas, 

por exemplo: regulação, seguros, 

educação, pagamentos diretos, 

créditos de impostos. 

8. Habilidade da sociedade para 

resolver o problema, por exemplo: 

competição soma zero x potencial 

para acomodação mútua. 

9. Participação da sociedade x 

especialistas x políticos eleitos. 

10. Preferências nas políticas 

públicas presentes nas convicções 

centrais da política pública 

1. Gravidade de aspectos 

específicos do problema 

em locais específicos. 

2. Importância de várias 

relações causais em locais 

diferentes e ao longo do 

tempo.  

3. Maioria das decisões 

relativas a regras 

administrativas, alocação 

orçamentária, disposição 

de casos, interpretação da 

legislação e até mesmo 

alteração da legislação.  

4. Informações relativas ao 

desempenho de programas 

específicos ou 

organizações. 

Quadro 1 – Estrutura do sistema de crenças  

Fonte: Sabatier e Jenkins-Smith (1993, p. 133).  
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A parte mais profunda do sistema de crenças – as convicções centrais profundas 

ou deep core beliefs – é composta por princípios normativos fundamentais e por axiomas 

ontológicos com os quais as pessoas se identificam e que, portanto, definem os valores a 

partir dos quais o indivíduo irá interpretar o mundo, ou seja, apresentam um caráter 

normativo. Essas convicções “são em grande parte o produto da socialização durante a 

infância e, portanto, muito difíceis de mudar”
33

 (SABATIER, 2007, p. 194); uma mudança 

no núcleo profundo seria como se um indivíduo tivesse passado por uma conversão 

religiosa. Como exemplo, os autores citam, para o caso norte-americano, as convicções que 

formam o núcleo profundo do sistema de crenças liberal e o democrático. Enquanto os 

liberais tem como dogmas a liberdade, a não interferência do Estado e a eficiência, entre 

outros aspectos, os democratas defendem valores como a igualdade e a busca da equidade 

(SABATIER, 1998, p. 146). 

Na camada intermediária estão presentes as convicções centrais da política 

pública ou policy core beliefs. São crenças e valores que emanam das convicções centrais 

profundas e que, ao mesmo tempo, buscam concretizar essas mesmas convicções 

profundas. É composta pelas questões substantivas das políticas públicas, incluindo as 

estratégias básicas, o posicionamento dos atores sobre essas políticas e as convicções 

acerca das relações causais de uma política pública (KÜBLER, 2001, p. 624; SABATIER, 

WEIBLE, 2007, p. 194; WEIBLE, SABATIER, MCQUEEN, 2009, p. 122).  

As crenças presentes na política pública são resistentes a mudanças, porém, é mais 

provável que ocorram ajustes nessa camada como uma “resposta à verificação e refutação 

originadas de novas experiências e informações do que no núcleo profundo”.
34

 (WEIBLE, 

SABATIER, MCQUEEN, 2009, p. 123). A formação de coalizões ocorre a partir do 

compartilhamento das convicções de nível intermediário o que proporciona, ainda, a 

coordenação das atividades entre os membros (idem, p. 122).  

Segundo Sabatier e Jenkins-Smith (1993), para se caracterizar as convicções 

centrais da política pública é preciso que o conjunto das crenças seja aplicável a 

praticamente todos os aspectos do subsistema de política pública, ou seja, deve possuir um 

amplo escopo. Além disso, essas crenças devem ser parte de um dos dez componentes do 

policy core beliefs – Estrutura do sistema de crenças, listados no Quadro 1. Desses, dois 

são considerados como preceitos normativos fundamentais e são, portanto, os mais 

                                                           
33

 “are largely the product of childhood socialization and, thus, very difficult to change.” 
34

 “in response to verification and refutation from new experiences and information than deep core beliefs” 
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importantes para a identificação das coalizões de defesa: (1) a orientação dos atores quanto 

aos valores básicos prioritários e (2) identificação dos grupos ou entidades cujo bem-estar 

é uma preocupação central. Uma discordância nesses aspectos pode, então, indicar a 

ocorrência de uma subdivisão na coalizão ou a presença de uma nova coalizão. 

Os demais componentes das convicções da política pública – os preceitos 

empíricos listados no quadro a seguir –, correspondem aos fatores que os autores também 

consideram que são críticos para a caracterização da política pública e que, portanto, 

podem gerar uma divisão clara e persistente entre as coalizões. 

O Quadro 2 apresenta a compreensão dos autores quanto ao conceito de uma 

crença ser “realmente crítica”. Os preceitos fundamentais ou empíricos – das convicções 

centrais da política pública – devem possuir ao menos uma dessas características.  

 

Característica Por que é um elemento crítico 

Causas básicas do problema Influenciam na definição do conjunto de possíveis soluções e, 

consequentemente, sobre aqueles que suportarão seus custos  

Forma de financiamento dos 

programas 

Determina quem será o responsável por custear as soluções 

dos problemas 

Participação dos atores: 

sociedade x especialistas x 

políticos eleitos 

A escolha quanto à participação pode ser mais crucial em 

temáticas mais específicas, como a questão da energia 

nuclear, meio-ambiente etc.  

Preferências nas políticas 

públicas presentes nas convicções 

centrais da política pública  

Pode gerar tensão entre coalizões se: (1) pode ser aplicada a 

todo o subsistema da política pública, (2) é altamente saliente 

e (3) foi um fator de divisão entre as coalizões. 

Quadro 2 – Características que tornam uma crença realmente crítica na política pública 

Fonte: elaborado a partir de Sabatier e Jenkins-Smith (1993, p. 132-4). 

 

As preferências nas políticas públicas presentes nas convicções centrais da 

política pública são explicadas por Sabatier e Weible (2007, p. 195) nos seguintes termos: 

 

Em alguns subsistemas de políticas públicas, debates intransigentes entre 

coalizões são baseados em preferências divergentes quanto a um ou mais 

propostas de política pública que alcançam todo o subsistema (por ex. a 

expansão x a proibição de perfuração na Reserva Natural Nacional do 

Ártico). A ACF denominou este tipo de crença como preferências nas 

políticas públicas presentes nas convicções centrais da política pública.
35

  

                                                           
35

 “In some policy subsystems, intransigent debates among coalitions are based on divergent preferences 

regarding one or more subsystem-wide policy proposals. (e.g.,expansion vs. prohibition of drilling in the 

Arctic National Wildlife Refuge). The ACF has termed this type of belief policy core policy preferences 

(Sabatier 1988; Sabatier and Jenkins-Smith, 1993).”  
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Em geral, as preferências são tratadas nas convicções secundárias, porém, quando 

adquirem as características apresentadas no Quadro 2 passam a ter uma importância maior 

na compreensão das coalizões e, por isso, passam a compor as convicções centrais da 

política pública.  

Por fim, a camada mais externa é composta pelas convicções de aspectos 

secundários – ou secondary belifs –, composta por elementos administrativos, operacionais 

e informações que apoiam as decisões instrumentais sobre a implementação de uma 

política pública. Os autores sustentam que se constitui na camada que está mais sujeita a 

mudanças ao longo do tempo, seja por tensões dentro de uma coalização ou por influência 

de coalizões concorrentes (SABATIER e JENKINS-SMITH, 1993; SABATIER, 

MCQUEEN, 2009). 

As três camadas representam uma estrutura hierárquica do sistema de crenças e 

com níveis decrescentes de resistência a mudanças (do centro para a periferia). Os atores 

que fazem parte de uma coalizão comungam dos mesmos valores pertencentes ao núcleo 

profundo, revelam grande consenso em relação às questões do núcleo da política pública e 

podem apresentar divergências em relação aos aspectos secundários.  

Sabatier e Weible (2007, p. 195) indicam que, para se identificar uma coalização, 

é suficiente que dois ou três componentes das convicções centrais das políticas públicas 

sejam identificados, porém, recomendam a operacionalização do maior número possível de 

componentes, pois podem ser caracterizadas subdivisões no interior de uma coalizão ou até 

mesmo uma nova coalizão. 

A ACF assume que as convicções dos atores são muito estáveis, o que torna 

difícil provocar uma mudança de grande magnitude em uma política pública. Considerando 

a hierarquia de valores do modelo, um ator, ao ter seu sistema de valores questionado tende 

a abrir mão inicialmente das convicções pertencentes aos aspectos secundários, antes de 

passar a acatar a possibilidade de alterações no núcleo da política pública. Quatro situações 

podem provocar mudanças no sistema de valores dos atores e nas políticas públicas: (1) 

choques externos ao subsistema, (2) choques internos ao subsistema, (3) acordos entre as 

coalizões e (4) aprendizado das políticas públicas (SABATIER e WEIBLE, 2007). 

Um evento externo significativo ao subsistema dessa política é uma condição 

necessária, mas não suficiente para ocasionar a alteração e inclui mudanças nas condições 

socioeconômicas, desastres, resultados de outros subsistemas e que são capazes de chamar 
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a atenção da sociedade e de tomadores de decisão para o fenômeno e alterar as agendas 

prioritárias (SABATIER e WEIBLE, 2007, p. 198-9). E, de acordo com Sabatier e Jenkins-

Smith (1993), as mudanças são possíveis pois esse tipo de evento pode provocar uma 

redistribuição dos recursos disponíveis às coalizões dominante e minoritária, além de poder 

levar a uma alteração nos valores do núcleo da política pública da coalizão dominante.  

Os choques internos a um subsistema de políticas públicas constituem o segundo 

elemento que pode provocar mudanças substanciais nas políticas públicas. Esses eventos 

“atraem a atenção do público, destacam vulnerabilidades nas políticas públicas, falhas ou 

negligências; e trazem novas informações para o processo da política pública.”
36

 

(SABATIER e WEIBLE, 2007, p. 204). E, assim como nos choques externos, as mudanças 

mais significativas nas políticas podem ocorrer em função dos eventos internos terem o 

potencial para alterar o equilíbrio de poder entre os participantes. Além disso, podem 

confirmar as convicções do núcleo da política entre os participantes da coalizão minoritária 

bem como colocar em dúvida não somente os valores das políticas públicas, mas também 

colocar em cheque a efetividade de suas escolhas (idem). 

É importante destacar um ponto de convergência com a abordagem teórica 

principal desta Tese, pois Sabatier e Weible (2007, p. 204) relatam que a importância dos 

choques externos e internos foi baseada na literatura que destaca o papel dos “eventos 

foco” – focusing events – e que foi desenvolvido, dentre outros, por Kingdon (1995).  

Os acordos entre as coalizões em disputa representam o terceiro mecanismo que 

pode levar a mudanças no núcleo da política pública. As negociações aparecem como uma 

alternativa viável quando a disputa se mostra infrutífera por longos anos e ambos os lados 

consideram que a continuidade do impasse na política pública não é mais aceitável. Além 

disso, a construção de um acordo seria viável quando os atores concluem que as demais 

alternativas – como a judicialização, manifestações, mobilização etc. – não seriam opções 

atrativas (SABATIER e WEIBLE, 2007, p. 207).  

Por fim, o aprendizado das políticas públicas ou policy oriented learning, de 

acordo com Jenkins-Smith e Sabatier (1993, p. 42), 

 

 

 

                                                           
36

 “attract public attention; highlight policy vulnerabilities, failures, or neglect; and bring new information 

into the policy process.” 
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envolve alterações relativamente duradouras do pensamento ou de 

comportamento intencional que resultam da experiência e que estão 

preocupados com a realização ou revisão dos preceitos do sistema de 

crenças de indivíduos ou de coletividades (como coalizões de defesa).
37

 

 

Além disso, “envolve a ampliação do conhecimento acerca dos parâmetros do 

problema e dos fatores que os afetam,..., e mudanças na percepção dos impactos prováveis 

de políticas públicas alternativas.”
38

 (idem, p. 123).  

Inicialmente, as novas informações que surgem no âmbito de um subsistema de 

políticas públicas tem maior potencial para provocar mudanças nas convicções 

secundárias, ao passo que as convicções centrais da política pública e as centrais profundas 

são menos suscetíveis a alterações. Isso ocorre porque nas camadas mais internas estão 

presentes elementos mais normativos e, portanto, mais estáveis, sendo necessário um 

período de dez anos ou mais para ocorrer um efeito baseado no aprendizado orientado às 

políticas públicas (SABATIER e WEIBLE, 2007, p. 198). Nesse período, ocorreria um 

acúmulo contínuo de evidências – composto por informações técnicas e científicas sobre a 

política pública –, processo que os autores do modelo denominaram de “função 

esclarecedora” da política pública, ou enlightenment function.  

Segundo Jenkins-Smith e Sabatier (1993, p. 42), o aprendizado das políticas 

públicas depende de diferentes processos, entre os quais: “(1) aprendizado individual e 

mudança de atitude; (2) difusão das novas crenças e atitudes entre indivíduos; (3) 

rotatividade dentro de uma coletividade; (4) dinâmica de um grupo, como a polarização em 

grupos homogêneos ou grupos em conflito e (5) regras para agregar preferencias e para 

promover (ou impedir) a comunicação entre os atores”. O processo de aprendizagem tem 

início quando ocorre um aprendizado individual ou há um turnover; em seguida pode ser 

rejeitada pela dinâmica dos eventos no interior do grupo e, finalmente, é difundida por todo 

o grupo.  

Os autores também destacaram três importantes aspectos do processo de 

aprendizagem nas políticas públicas. O primeiro ponto consiste em melhorar a 

compreensão dos participantes sobre a situação das metas importantes em um sistema de 

crenças. Para tanto, é importante monitorar as metas dos objetivos críticos que possam 

                                                           
37

 “involves relatively enduring alterations of thought or behavioral intentions that result from experience and 

which are concerned with the attainment or revision of the precepts of the belief system of individuals or of 

collectivities (such as advocacy coalitions).” 
38

 “…involves increased knowledge of problem parameters and the factors affecting them, …, and changing 

perceptions of the probable impacts of alternative policies.” 
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revelar falhas no desempenho. O segundo item refere-se ao aprimoramento da 

compreensão que os indivíduos têm sobre as relações causais do sistema de crenças, com o 

intuito de atingir os valores principais. Por fim, o terceiro elemento corresponde ao 

processo de identificar e responder aos desafios que se apresentam a um sistema de 

crenças. Eventos externos ou internos ao subsistema e uma mudança na distribuição de 

poder pode levar ao aprendizado a partir da revisão de seu sistema de valores e com a 

incorporação de crenças da coalizão adversária, porém, em geral, restrito aos aspectos 

secundários. 

Essas três situações tem o potencial de questionar o sistema de crenças dos atores, 

que reagem de forma a se manter fiel às suas convicções, porém podem abrir mão de 

alguns aspectos secundários, revelando um processo de aprendizado. Trata-se de um 

processo contínuo na busca pela concretização das convicções do núcleo da política 

pública.  

A questão do aprendizado das políticas públicas assume, então, um importante 

papel nesta Tese, pois é uma das principais contribuições da ACF. Soma-se a isso o fato de 

que uma das preocupações centrais dos estudiosos da ACF é compreender as mudanças nas 

crenças como resultado do aprendizado nas políticas públicas ao longo do tempo 

(SCHLAGER 1995, p. 245).  

Na próxima seção será discutida a contribuição da abordagem do 

neoinstitucionalismo histórico, com foco nos elementos que permitirão caracterizar a 

trajetória histórica sob a qual se desenvolveu o PAIC.  

 

1.3 A abordagem do Neointitucionalismo Histórico  

 

A opção da Tese pelo Neoinstitucionalismo Histórico requer, inicialmente, que se 

considere que há diferentes abordagens sobre o “novo institucionalismo”, pois essas 

variações são originárias de tradições acadêmicas distintas. Para tanto, faz-se necessário 

apresentar inicialmente alguns pontos de convergência bem como diferenças analíticas e, 

na sequência, passa-se a um maior aprofundamento da vertente histórica.  

As perspectivas de análise de políticas públicas que se baseiam no 

Neoinstitucionalismo começaram a surgir entre o final da década de 1970 e início da 

década de 1980 e foram desenvolvidos por estudiosos de três correntes distintas de 
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pensamento que deram origem a diferentes modelos: o Neoinstitucionalismo da escolha 

racional, sociológico (ou da teoria organizacional) e histórico (HALL, TAYLOR, 2003; 

IMMERGUT, 1998; THELEN, 1999).  

Além das três abordagens terem adotado o termo neoinstitucionalismo, elas tem 

como um dos pontos em comum o destaque dado ao papel das instituições no 

comportamento político dos atores e nos resultados sociais e políticos, sendo 

principalmente uma reação à abordagem comportamentalista que predominou nas décadas 

de 1950 e 1960 e que negligenciava o papel das instituições políticas (KATO, 1996). Os 

neoinstitucionalistas também compartilham o fato de compreenderem as instituições como 

o conjunto de regras formais (leis e normas escritas, por exemplo) e informais (códigos de 

conduta culturais, por exemplo) que estruturam a conduta dos atores e que apresentam 

certa estabilidade ao longo do tempo, ou seja, não mudam facilmente (THELEN, 1999). 

Dito de outra forma, “instituições são regras formais e informais que moldam o 

comportamento dos atores” (SOUZA, 2006). 

Esses elementos em comum dão origem a diferentes perspectivas de análise uma 

vez que se baseiam em pressupostos distintos. Uma primeira diferença é que no 

neoinstitucionalismo sociológico a compreensão do que são as instituições é mais ampla 

que nas demais, pois incorpora, além das regras formais e informais, os “sistemas de 

símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos morais que fornecem ‘padrões de 

significação’ que guiam a ação humana” (HALL, TAYLOR, 2003, p. 209). Essa 

concepção promove uma fusão entre instituições e cultura, que passam a ser vistas como 

termos sinônimos e se diferenciam da abordagem histórica, que propõe uma distinção entre 

as variáveis institucionais – as regras – e as variáveis culturais, como os valores e atitudes 

(idem). 

A perspectiva da racionalidade dos indivíduos está presente nas três vertentes 

conceituais, embora com uma roupagem diferente. A abordagem da escolha racional tem 

como uma de suas premissas a racionalidade individual que se reflete no comportamento 

utilitário dos atores que buscam maximizar suas preferências. Na presença das instituições, 

esse comportamento é delimitado pelas normas vigentes, levando os indivíduos a adotarem 

um comportamento estratégico em busca da satisfação de suas necessidades (THELEN, 

1999). Para os estudiosos do neoinstitucionalismo sociológico, o comportamento dos 

atores corresponde a algo que é construído socialmente e a partir da intensa interação entre 
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os indivíduos e as instituições, apresentando uma perspectiva muito mais ampla que nas 

outras duas correntes (HALL, TAYLOR, 2003). 

Para os neoinstitucionalistas históricos, por sua vez, a ideia de que um conjunto de 

instituições formais e informais baliza o comportamento individual e a formação das 

estratégias também é uma concepção central; a diferença é que eles “querem ir além e 

argumentam que as instituições desempenham um papel muito maior na definição da 

política e da história política, de forma geral, do que o proposto por um modelo estreito de 

escolha racional” (idem, p. 7).
39

 Outra diferença fundamental é que, para a escolha 

racional, as preferências individuais são em geral deduzidas a partir da análise da situação, 

ao passo que o neoinstitucionalismo histórico considera que essas mesmas preferências são 

moldadas pelo contexto institucional, ou seja, o interesse de uma classe, por exemplo, é 

definida muito mais pela interação entre as instituições – partidos políticos, sindicatos, 

organizações do terceiro setor etc. – do que pela escolha individual (idem, p. 8). 

Por fim, um terceiro aspecto que os diferencia refere-se à questão da origem e 

mudança das instituições. Para os adeptos da escolha racional, as mudanças nas regras são 

explicadas em função da maior eficiência que as novas abordagens podem conferir; por 

outro lado, seu poder explicativo perde força, pois a origem de uma determinada 

instituição passa a ser “explicada em larga medida pelos efeitos da sua existência. Ainda 

que seja possível que esses efeitos contribuam para a permanência da instituição, não se 

deve confundir a explicação dessa permanência com a explicação da origem da instituição” 

(HALL e TAYLOR, 2003, p. 215). A abordagem sociológica, por sua vez, argumenta que 

as mudanças institucionais ocorrem para reforçar a legitimidade social, mesmo que isso 

implique em perda de eficiência das organizações.  

A perspectiva histórica, por outro lado, considera a questão do conflito entre 

atores ou entre grupos pelo controle do poder, bem como a assimetria na distribuição desse 

poder, como fatores que podem levar a mudanças institucionais e também promover a 

criação de novas instituições. Além disso, a partir da perspectiva de que as instituições 

apresentam relativa estabilidade ao longo do tempo, uma das principais preocupações dos 

estudiosos dessa corrente é compreender os fatores que permitem a manutenção de 

determinada trajetória histórica e também os eventos que provocam uma ruptura nessa rota 

                                                           
39

 “[...] want to go further and argue that institutions play a much greater role in shaping politics, and political 

history more generally, than that suggested by a narrow rational choice model.” 



64 
 

e a opção por um novo caminho (HALL, TAYLOR, 2003; PIERSON, 2000; THELEN, 

1999). 

A estabilidade das instituições está relacionada com a ocorrência de eventos que 

reforçam o papel dessas mesmas instituições, denominado de processos de feedback 

positivo ou que promovem retornos crescentes, estabelecendo dinâmicas de path 

dependence. Segundo Pierson (2000), “movimentos iniciais em uma determinada direção 

incentivam ainda mais movimentos ao longo do mesmo caminho. Com o tempo, ‘o 

caminho não escolhido’ torna-se cada vez mais distante, uma alternativa cada vez mais 

inacessível”
40

 (p. 74), principalmente porque os custos para se alterar a rota aumentam a 

cada passo de reforço.  

Ainda conforme Pierson (2000), ao se analisar uma determinada sequência de 

eventos, os estágios iniciais são mais “abertos”, ou seja, mais de uma alternativa de 

caminho está disponível. Uma vez que é realizada a opção por determinada rota, processos 

de autorreforço promovem sua institucionalização, criando uma situação com forte caráter 

inercial
41

 e que caracterizam diversos aspectos do processo político (PIERSON, 

SKOCPOL, 2002). Dessa forma, as etapas finais da sequência de eventos são mais 

“fechadas”, significando que uma alteração torna-se mais difícil de ocorrer. Esse 

mecanismo reforça, então, a “dependência da trajetória”.  

A evolução da dinâmica segue, então, um processo incremental,42 mas isso não 

significa que a rota esteja “travada” para sempre. Ou seja, dinâmicas de path dependence 

não implicam em um determinismo histórico. Segundo Douglas North: “Trajetória 

dependente é uma forma de reduzir conceitualmente o conjunto de escolhas e de interligar 

processos decisórios ao longo do tempo”
43

 (1990, p. 98, apud PIERSON, 2000). 

Uma determinada situação, denominado de conjuntura crítica, pode provocar a 

interrupção dos mecanismos de reforço da rota seguida. Esses momentos são aqueles que 

criam duas ou mais alternativas de escolha e que se caracterizam pela escolha de uma rota 

                                                           
40

 “Initial moves in a particular direction encourage further movement along the same path. Over time, “the 

road not chosen” becomes an increasingly distant, increasingly unreachable alternative.” 
41

 powerful inertial “stickiness” 
42

 Um conceito com afinidade ao de path dependence é o do incrementalismo, desenvolvido a partir da 

análise de processos orçamentários do setor público e segundo o qual “os recursos governamentais para um 

programa, órgão ou uma dada política pública não partem do zero e sim, de decisões marginais e 

incrementais que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas públicos.” 

(Souza, 2006). E é dessa noção de incrementalismo “que vem a visão de que decisões tomadas no passado 

constrangem decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de 

reverter a rota das políticas atuais” (idem). 
43

 “Path dependence is a way to narrow conceptually the choice set and link decision making through time. It 

is not a story of inevitability in which the past neatly predicts the future.” 
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específica, dando origem a processos de feedback positivo (MAHONEY, 2000, p. 513). 

Uma conjuntura crítica pode ser caracterizada por “grandes” eventos, como um desastre ou 

um golpe de estado, mas “pequenos” eventos também podem dar origem a movimentos de 

retornos crescentes, aumentando gradativamente os custos de saída da rota trilhada 

(PIERSON, 2000).  

De forma adicional, a análise de uma política pública em período temporal mais 

longo permite verificar o processo de aprendizado dos atores e seu efeito nas políticas 

públicas. Trata-se de um processo no qual o “conhecimento obtido na operação de sistemas 

complexos também leva a retornos maiores a partir de seu uso contínuo”
44

 (PIERSON, 

2000), ou seja, ocorre, segundo o autor, um processo do tipo “aprender fazendo” e que leva 

a retornos crescentes num processo de path dependence. 

Numa perspectiva mais instrumental, Hall (1988) define o aprendizado nas 

políticas públicas – que foi denominado de social learning – como uma “tentativa 

deliberada de ajustar as metas ou técnicas de uma política pública à luz das consequências 

de políticas prévias e de novas informações de forma a atingir o principal objetivo da 

governança” (p. 6). Trata-se de um mecanismo que faz parte da rotina dos atores 

envolvidos no processo de tomada de decisão, pois eles procuram continuamente 

compreender as razões pelas quais certas iniciativas tiveram sucesso enquanto outras não. 

Hall e Taylor (2003) ampliam essa noção ao considerar que os atores reagem a mudanças 

que ocorrem no ambiente externo a uma política pública e promovem alterações para evitar 

que sua política não seja descartada. A questão do aprendizado nas políticas públicas é 

similar ao modelo desenvolvido pela abordagem das coalizões de defesa.  

Enfim, a importância dessa abordagem consiste na tentativa de interpretar os 

fatores que levam à produção desses trajetos a partir dos elementos institucionais, ou seja, 

como as instituições “estruturam a resposta de uma dada nação a novos desafios” (HALL e 

TAYLOR, 2003, p. 200). 
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 “Knowledge gained in the operation of complex systems also leads to higher returns from continuing use.” 
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1.4 As três correntes teóricas e sua complementariedade  

 

Zahariadis, um dos principais autores que utiliza o MSF, afirma que a abordagem 

de Kingdon oferece respostas para três questões essenciais: “Como a atenção é dividida? 

Como e quando é conduzida a busca por soluções? Como a seleção é enviesada?” 45 

(Zahariadis, 2007, p.65) São questões que estão em perfeita sintonia com os objetivos 

específicos do presente estudo.  

Contudo, os dados empíricos coletados indicam que a simples aplicação do MSF 

não é suficiente para dar conta de uma explicação mais sistêmica dos eventos ocorridos no 

Ceará para se chegar ao atual desenho do PAIC. Partimos então para discutir as principais 

lacunas do modelo já levantadas pelos estudiosos no tema e apresentar perspectivas 

complementares de análise.  

A principal crítica ao modelo de MSF parte do próprio Sabatier (1991) ao 

constatar que Kingdon desenvolveu uma visão apolítica sobre analistas de políticas 

públicas e pesquisadores, e que o papel da análise advocatória é negligenciada ao colocar 

distância entre as dinâmicas de politica pública e política.  

Tanto Sabatier como Kingdon reconhecem a importância de atores – políticos, 

pesquisadores, burocratas, acadêmicos, profissionais da mídia especializada, associações 

profissionais – como participantes ativos no âmbito da comunidade de uma política 

pública. Kingdon, entretanto, identifica dois grupos de atores e com papeis diferenciados 

no processo da política pública: visíveis e invisíveis.  

Os “atores visíveis” – os políticos e os empreendedores de políticas públicas – 

percebem a mudança do humor nacional – “pessoas dentro e no entorno do governo sentem 

o clima de uma nação”
46

 (KINGDON, 1995, p. 146) – como parte de sua atuação 

profissional e, então, sabem quando é o momento adequado para propor que um tema entre 

na agenda. No entanto, o próprio autor reconhece a dificuldade em operacionalizar de 

forma prática a captura desse humor percebido pelos políticos: “E como, especificamente, 

as pessoas no governo conseguem senti-lo? Eu creio ser difícil dar respostas muito 

precisas”
47

 (KINGDON, 1995, p. 149).  

                                                           
45

 “How is attention rationed? How and where is the search for alternatives conducted? How is selection 

biased?” 
46

 “People in and around government sense a national mood” 
47

 “And how, specifically, do people in government sense it? I find it difficult to give very precise answers.” 
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Os “atores invisíveis”, por seu turno, atuam mais na etapa de especificação de 

alternativas de políticas do que na formação da agenda governamental. O autor ainda 

destaca o fator “coesão”
48

 do grupo como um dos recursos com potencial para afetar a 

agenda governamental, mas não aprofunda essa temática.  

Em suma, somente as ideias dos atores “visíveis” seriam preponderantes para uma 

temática entrar na agenda, pois as ideias dos atores “invisíveis” fazem parte de um garbage 

can que forneceria as alternativas nos momentos de junção das dinâmicas, ou seja, as 

ideias de ambos os grupos de atores não são tratadas em conjunto.  

O sistema de crenças presente no modelo das coalizões de defesa desenvolvido 

por Sabatier apresenta uma perspectiva mais interessante do que a de Kingdon para 

compreender o posicionamento dos atores – sejam eles visíveis ou não – frente a uma 

determinada temática. Isto porque Sabatier procura explicar o comportamento individual a 

partir de suas crenças e valores – presentes em três camadas –, fatores que também 

explicam a formação das coalizões. Essa perspectiva analítica, além de apresentar maior 

potencial operacional, é fundamental para compreender o processo de articulação dos 

atores em torno do PAIC e a formação de uma coalizão que passa a atuar em sua defesa.  

Em outras palavras, o sistema de crenças desenvolvido pelo ACF é de extrema valia 

para se identificar a formação de coalizões baseada no compartilhamento de valores 

presentes no núcleo profundo e no núcleo da política pública. E a análise das convicções 

do núcleo da política pública permite compreender o processo de formação da coalização, 

as estratégias adotadas pelos atores e os processos de coordenação entre os participantes da 

coalização para concretizar seu sistema de crenças. 

Assim, Sabatier oferece um mecanismo com maior capacidade operacional para 

captar a posição dos grupos de interesse frente a uma determinada temática. Embora a 

análise desses grupos esteja presente nas investigações de Kingdon (1995, p. 151), este 

novamente não operacionaliza detalhadamente a atuação destes pois, segundo sua visão, 

“É difícil descrever precisamente como as pessoas no governo e no seu entorno concluem 

sobre para qual direção pende o equilíbrio entre apoio e oposição”
49

 a uma dada ideia. 

                                                           
48

 “Cohesion is another resource that gives a group some advantage in affecting the governmental agenda. 

Part of group’s stock in trade in affecting all phases of policy making – agendas, decisions, or 
implementation – is its ability to convince governmental officials that it speaks with one voice and truly 

represents the preferences of its members. If the group is plagued by internal dissension, its effectiveness is 

seriously impaired.” (Kingdon, 1995, p. 52). 
49

 “It is difficult to portray precisely how people in and around government arrive at their notion of where the 

balance of support and opposition lies”  
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A análise quanto à formação das coalizões a partir das crenças e valores dos 

indivíduos desenvolvida por Sabatier configura-se, então, como uma perspectiva 

complementar à oferecida pela metodologia do MSF e sua proposta de junção das 

dinâmicas pelos empreendedores de políticas públicas nas janelas de oportunidade. 

Outro aspecto importante da abordagem de Sabatier está na atenção que o autor 

confere ao aprendizado das políticas públicas. Os defensores do ACF argumentam que a 

análise baseada em períodos longos de tempo permite verificar como os atores incorporam 

novos dados e informações ao seu sistema de crenças e valores, podendo levar tanto a um 

reforço como a um questionamento dos mesmos. Esse acúmulo de conhecimento leva ao 

aprendizado e que os atores utilizam para concretizar suas crenças.  

Capelari, Araújo e Calmon (2015), por seu turno, apontam que a principal 

limitação da teoria desenvolvida por Sabatier e demais pesquisadores é o fato de o modelo 

ser baseado em poucas relações causais e que, dessa forma, apresenta maior utilidade como 

um ferramental descritivo e analítico. Assim, acaba apresentando menor poder explicativo 

capaz de justificar as alterações tanto nas políticas públicas como o aprendizado que leva a 

uma mudança nas crenças e valores. Por outro lado, esses autores brasileiros reconhecem a 

importância da análise da dinâmica do MSF por oferecer explicação sobre mudanças na 

agenda governamental, bem como a compreensão de como as políticas se constituem num 

contexto de ambiguidade em processos políticos.  

Por fim, a perspectiva do neoinstitucionalismo histórico tem por intuito fornecer 

um suporte institucional que complementa e reforça as abordagens tanto das múltiplas 

dinâmicas como das coalizões de defesa. A ideia é compreender o contexto institucional no 

qual os atores relacionados com o Programa Alfabetização na Idade Certa desenvolveram 

suas estratégias. Essa perspectiva é fundamental uma vez que a literatura do MSF e ACF 

não considera suficientemente o papel das instituições, isto é, “não integra 

sistematicamente as instituições políticas que estruturam o processo de tomada de decisão” 

(ZOHLNHÖFER, HERWEG, HUß, 2015). 

O componente institucional se mostra importante porque uma das principais 

características do programa estadual cearense é a vertente das relações 

intergovernamentais, ou seja, o PAIC tem como um de seus componentes fundamentais a 

articulação do governo estadual junto aos municípios, atuação que se revela histórica na 

política estadual. Trata-se de um legado prévio que se mostra relevante na definição das 

estratégias dos atores (TENDLER, 1998; VIEIRA e VIDAL, 2013).  
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Para construir o cenário institucional, serão apresentados os processos de feedback 

positivo e que geraram uma dependência de trajetória, culminando em uma forte 

estabilidade das instituições no que se refere ao regime de colaboração entre estado e 

municípios cearenses. A compreensão dessa trajetória é essencial para analisarmos os 

contornos que o PAIC assumiu na vertente intergovernamental, principalmente porque as 

suas ações – de gestão municipal, avaliação externa, alfabetização, formação de leitores e 

educação infantil – pressupõem uma intensa interação entre os gestores estaduais e 

municipais. 

A abordagem neoinstitucionalista de corte histórico não afirma que o conjunto de 

instituições presentes no cenário político é o único elemento a influenciar as decisões dos 

atores, abrindo espaço para análises mais amplas e com a incorporação, por exemplo, de 

fatores como a difusão de ideias e crenças (HALL, TAYLOR, 2003), que promove certo 

alinhamento conceitual com as duas outras correntes teóricas adotadas nessa Tese. Apesar 

de considerar que o mundo é um lugar mais complexo e que a explicação para o 

comportamento dos atores vai além do que ditam as regras e normas, uma das fragilidades 

do neoinstitucionalismo histórico é o fato de que os “teóricos tendem a conceituar a relação 

entre as instituições e o comportamento individual em termos muito gerais” (idem, p. 196). 

Steinmo (2014) aponta que “... há um amplo reconhecimento de que nós [os 

neoinstitucionalistas históricos] ainda não temos uma compreensão clara e coerente das 

relações entre atores, ‘ideias’ (por exemplo, crenças, valores e normas) e as instituições nas 

quais trabalham e vivem”
50

 (STEINMO, 2014, p. 7). 

Portanto, como se observa, essa limitação da vertente neoinstitucionalista justifica 

a necessidade de se incorporar correntes teóricas que trabalham com a questão das ideias, 

valores e crenças dos atores de modo mais robusto e que utilizam esses conceitos para 

explicar seu comportamento e o resultado das políticas públicas, o que nos traz de volta 

para as abordagens das múltiplas dinâmicas e das coalizões de defesa. Essas duas vertentes 

teóricas conferem especial atenção ao papel das ideias e do conhecimento como variáveis 

endógenas que atuam no processo de produção das políticas públicas, como já apontado 

por John (1999, apud Faria, 2003) e também pelo fato dos dois modelos seguirem o 

paradigma da racionalidade limitada de Simon (1985, apud Faria, 2003), o que os 

aproxima na leitura da tomada de decisão em políticas públicas. 

                                                           
50

 “… it is widely recognized that we still lack a clear and coherent understanding of the relationship between 

actors, ‘ideas’ (eg. beliefs, values and norms) and the institutions in which they work and live.”  
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Em suma, a proposta desta seção foi discutir a complementaridade das abordagens 

analíticas adotadas na Tese, em que as fragilidades de cada uma das vertentes são 

reforçadas pelas vantagens que as demais apresentam e, com isso, elaborar  uma lente 

multifocal mais robusta e sistêmica para a análise do caso.   

No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico da Tese, finalizando 

com a apresentação das categorias de análise derivadas da literatura discutida e que irão 

auxiliar na análise do PAIC.   
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e discutir os procedimentos 

metodológicos adotados para a condução dessa pesquisa, que é de natureza qualitativa e 

adota como estratégia o estudo de caso. Essa opção está em conformidade com os 

conceitos de Yin (2005) que identifica situações em que o uso do método é mais adequado, 

em contraposição a outras estratégias. São elas: (1) quando há questões de pesquisa do tipo 

“como” e “por que”; (2) em situações nas quais o pesquisador tem baixo controle sobre os 

eventos; e, por último, (3) quando o foco da investigação está em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Essas características propostas por Yin (2005) estão alinhadas com a principal 

questão de pesquisa: Como o Programa Alfabetização na Idade Certa entrou na agenda do 

governo estadual e como foi se configurando ao longo do tempo? Dado que o PAIC está 

em execução desde 2007 no Ceará, o pesquisador não tem controle sobre nenhum dos 

eventos analisados. O fato de ainda estar em execução e ter sido adotado como base para a 

elaboração de uma política nacional por parte do MEC (o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa) o torna um fenômeno contemporâneo e inserido no contexto 

da vida cearense e nacional.    

De forma adicional, Yin recorre a Schramm (1971) para reforçar a importância do 

estudo de caso. Os argumentos usados por ele também justificam sua adoção na presente 

investigação:  

 

[...] a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 

estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: 

o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais 

resultados [...] (SCHRAMM, 1971
51

, apud YIN, 2005 p.31). 

 

No estudo proposto, a questão a ser esclarecida é a decisão, pelo Governo do 

Estado do Ceará, de priorizar a alfabetização escolar. Para desenvolver o estudo de caso é 

adotada a vertente explanatória que se baseia na busca de informações que permitam “uma 

apresentação detalhada dos fatos relacionados ao caso; alguma consideração sobre 
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 Schramm, W. Notes on case studies of instructional media projects. Working paper for the Academy for 

Educational Development, Washington, DC, 1971. 
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explicações alternativas sobre esses fatos e uma conclusão baseada em uma única 

explicação que parece mais congruente com os fatos” (YIN, 1981, p. 61). 

Ao optar pela abordagem explanatória, a Tese distancia-se das outras duas 

alternativas apresentadas por Yin (1981): (1) estudos exploratórios, que “têm como 

finalidade definir as questões ou hipóteses para uma investigação posterior” e (2) estudos 

descritivos, que “representam a descrição completa de um fenômeno inserido no seu 

contexto” (idem). 

Esta investigação caracteriza-se ainda como estudo de caso único e justifica-se sua 

adoção quando envolve uma das seguintes circunstâncias: (i) representa um caso crítico 

para se testar uma teoria bem formulada, (ii) quando se trata de um caso raro ou extremo, 

(iii) quando é um caso típico ou representativo, (iv) quando o caso é revelador e, por fim, 

(v) quando é um caso longitudinal (YIN, 2005; DENZIN e LINCOLN, 2006; PATTON, 

1990; TELLIS, 1997; ALVES-MAZZOTTI, 2006). 

Um caso é considerado crítico ou decisivo quando apresenta os elementos que 

permitem testar a teoria e, “pode, então, ser utilizado para determinar se as proposições de 

uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explanações possa ser 

mais relevante” (YIN, 2005, p. 62). O autor salientou que os cinco fatores apresentados 

não são as únicas situações que justificariam um estudo de caso único, embora não tenha 

avançado na formatação de outras proposições. A partir da especificidade já exposta, no 

capítulo introdutório, sobre a escolha do objeto empírico, pode-se afirmar que se trata de 

uma pesquisa dedutiva de caso crítico.  

A revisão da literatura sobre o tema da formação da agenda conduziu nosso olhar 

para a abordagem das Múltiplas Dinâmicas de Kingdon (1995), sendo que as categorias 

destacadas por este autor pareceu, inicialmente, suficiente para explicar o caso da 

alfabetização no Ceará.  

Vale ressaltar que, ao realizar uma busca no Banco de Dissertações e Teses da 

Capes, bem como na base da Universidade Federal do Ceará,
52

 verificou-se que já existem 

onze trabalhos relativos ao PAIC do Ceará, os primeiros datando do ano de 2010. Contudo, 

todas as pesquisas foram desenvolvidas na área de educação, com ênfase na discussão dos 

processos de formação de professores, do processo de aquisição de leitura ou da avaliação 

diagnóstica. Não há registros sobre estudos do PAIC com a abordagem de políticas 

                                                           
52

 Consulta realizada em 08.05.2015 na base de catálogos UFC, disponível em: <http://www.tede.ufc.br>, e 

na base Pergamum, disponível em: <http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca>. 

http://www.tede.ufc.br/
http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca
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públicas, mais especificamente de formação de agenda, como o presente estudo pretende 

abordar. Portanto, a contribuição deste estudo está, principalmente, na área de políticas 

públicas, mais especificamente nas políticas públicas educacionais.  

A coleta de dados ocorreu a partir de uma variedade de materiais empíricos e de 

diferentes fontes de evidências. A investigação teve início com o levantamento da 

documentação relativa à gênese do programa, principalmente no site institucional da 

Secretaria de Educação do Ceará e no site do PAIC
53

. Foi possível encontrar uma série de 

publicações, como a sistematização sobre o PAIC (CEARÁ, 2012), por exemplo.  

Também foi adotada a pesquisa de campo como método de investigação. Para 

tanto, foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas com atuais e ex-membros do 

governo, acadêmicos e representantes de instituições parceiras, conforme Quadro 3. 
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 Disponíveis em: <http:www.seduc.ce.gov.br> e <http:www.paic.seduc.ce.gov.br>. 
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N. 
Cargo/função ocupado na época da 

estruturação do PAIC 
Instituição  

Data da 

entrevista 

1 
Ex-orientadora da célula PAIC; atual 

coordenadora PAIC 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
28.08.2014 

2 Assessora técnica do PAIC 
Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
28.08.2014 

3 
Gestor de programas do UNICEF para 

o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte 

Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF 
25.03.2015 

4 Secretária Executiva  

Associação para o 

Desenvolvimento dos Municípios 

do Estado do Ceará - APDM-CE 

06.04.2015 

5 
Ex-secretária da UNDIME-CE e atual 

assessora da Secretaria da Educação  

União dos Dirigentes Municipais 

de educação do Ceará - UNDIME-

CE 

07.04.2015 

6 
Ex-Secretário de Educação de Sobral e 

atual Secretário Estadual de Educação  

Secretaria Municipal de Educação 

de Sobral e Secretaria Estadual de 

Educação do Ceará  

07.04.2015 

7 
Coordenador do Eixo Avaliação do 

PAIC 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
07.04.2015 

8 
Coordenador do Eixo Gestão 

Municipal do PAIC 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
07.04.2015 

9 
Coordenadora do Eixo Alfabetização 

do PAIC 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
07.04.2015 

10 
Coordenadora do Eixo Literatura 

Infantil do PAIC 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
07.04.2015 

11 
Ex-Secretário de Educação de Sobral e 

Deputado Estadual do Ceará 

Secretaria Municipal de Educação 

de Sobral e Assembleia Legislativa 

do Ceará 

07.04.2015 

12 

Ex-presidente UNDIME-CE, ex-

Secretário Municipal de Educação de 

Itapiúna; atual Secretário Executivo da 

UNDIME-CE 

Secretaria Municipal de Educação 

de Itapiúna e UNDIME-CE 
08.04.2015 

13 Especialista em avaliação Universidade Federal do Ceará 08.04.2015 

14 Especialista em alfabetização Universidade Federal do Ceará 09.04.02015 

15 

Ex-coordenadora da Coordenadoria de 

Cooperação com os Municípios – 

COPEM 

Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará  
09.04.02015 

16 
Ex-Secretária de Educação do Ceará; e 

atual professora universitária. 

Secretaria Estadual de Educação, 

Universidade Nove de Julho. 
10.04.2015 

Quadro 3 – Lista de entrevistados, Instituição e data da realização da entrevista. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As primeiras entrevistas foram realizadas em agosto de 2014 e se caracterizaram 

como conversas exploratórias. A partir dessas conversas, e confrontando com os 

documentos oficiais amplamente disponíveis no site do programa, passou-se à fase de 

identificação e localização dos principais protagonistas do PAIC para o agendamento dos 
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encontros. Um desafio foi conciliar a agenda sobrecarregada desses atores para que as 

entrevistas fossem realizadas em uma única semana pois envolvia a necessidade de se 

investir recursos financeiros próprios para a viagem. Eventos diversos, como eleições 

governamentais no final de 2014 e posterior mudança de governo no início de 2015 

também foram entraves para se realizar as entrevistas conforme inicialmente previsto. 

Finalmente vencido esse passo do agendamento, as entrevistas ocorreram de forma 

intensa na primeira semana de abril de 2015, período no qual a pesquisadora esteve em 

Fortaleza para realizar a investigação in loco. As entrevistas totalizaram 940 min, ou pouco 

mais de 15 horas de gravação. Em média, cada entrevista teve duração de 1 hora e meia, 

mas algumas foram mais longas, com muitos relatos detalhados e empolgantes dos 

entrevistados, chegando a quase 3 horas. 

Uma vez em campo, empreendeu-se uma busca também nas bibliotecas da 

Universidade Federal do Ceará e da Assembleia Legislativa do Ceará. Neste último, foi 

possível encontrar todas as legislações referentes ao PAIC, aos pronunciamentos realizados 

pelos deputados sobre o tema, bem como documentos e registros do Comitê Cearense para 

a Eliminação do Analfabetismo Escolar, que se mostraram essenciais para a investigação. 

Em especial, a pesquisa  encontrou 15 arquivos de notas taquigráficas, totalizando 823 

páginas, disponíveis no Centro de Documentação e Arquivos da Assembleia Legislativa do 

Ceará e enviados posteriormente via e-mail em resposta à solicitação oficial realizada na 

ocasião da visita. As notas taquigráficas relativas às discussões ocorridas no âmbito das 

audiências públicas, seminários e reuniões plenárias desenvolvidas em 2004, se 

configuraram em um material precioso de pesquisa pois revelaram-se imprescindíveis para 

a compreensão do PAIC. 

A investigação se apoiou também em outros documentos institucionais, artigos, 

teses e dissertações, bem como em notícias veiculadas na mídia local e nacional. 

A utilização dessas múltiplas fontes está em conformidade com a indicação da 

literatura, que recorre à triangulação de métodos, ou seja, técnica de investigação do 

fenômeno a partir de vários ângulos, como parte essencial do estudo de caso (YIN, 1981). 

Tal procedimento visa garantir a consistência interna e maior confiabilidade ao estudo 

(DENZIN, LINCOLN, 2006). Além disso, a triangulação garante maior precisão ao estudo 

e oferece explicações alternativas (STAKE, 1995). 

Para a análise de todas essas fontes contou-se com o auxílio de um software 

especializado – NVIVO 10, que possibilitou a organização dos dados a partir das 
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categorias de análise extraídas do conjunto dos modelos analíticos escolhidos e 

apresentadas na próxima seção. A análise dos dados empíricos levou ao questionamento da 

adoção do Modelo de Múltiplas Dinâmicas como único referencial analítico, pois os dados 

coletados na pesquisa de campo mostrou claramente que houve a formação de uma 

coalizão em prol da alfabetização escolar e também revelou a importância da trajetória 

histórica, principalmente na relação entre o Governo do Estado e os municípios na 

construção de um regime de colaboração. São aspectos que apenas a leitura dos 

documentos obtidos até o momento não permitiram identificar. 

Assim, recorreu-se novamente à literatura sobre políticas públicas em busca de 

referenciais conceituais que pudessem fornecer explicações complementares para os dados 

empíricos que emergiam da pesquisa de campo, resultando no ACF e no 

Neoinstitucionalismo Histórico. É por essa razão que a Tese optou por adotar uma 

abordagem híbrida dos modelos analíticos que serão discutidos no próximo capítulo.   

A etapa da análise de dados seguiu as orientações da análise qualitativa de conteúdo 

para estudos de caso (MAYRING, 2000; KOHLBACHER, 2006), a partir das categorias de 

análise extraídas do conjunto dos modelos analíticos escolhidos, e que estão detalhadas a 

seguir.  

Ainda quanto aos aspectos metodológicos, vale lembrar que estudos de caso único 

favorecem análises em profundidade do fenômeno em relação ao contexto (PATTON, 

1990) e é, portanto, com este intuito que foi desenvolvido o presente estudo que ora 

apresentamos.  

 

2.1 Categorias de Análise 

 

As categorias de análise e as definições chave que são utilizadas neste estudo, 

elaboradas a partir da revisão da literatura, tem o intuito de explicitar os caminhos 

percorridos para se chegar aos objetivos almejados, ou seja, responder à principal questão 

da tese: Os modelos analíticos adotados tem força explicativa para se compreender como o 

Programa Alfabetização na Idade Certa entrou na agenda do governo estadual e como foi 

se configurando ao longo do tempo?  

Nessa seção, utilizam-se as orientações de Yin (2005), que discute o papel da teoria 

no trabalho de planejamento do estudo de caso e defende o desenvolvimento prévio de 
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proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. A teoria indica quais 

dados devem ser coletados, bem como explicita as estratégias de análise desses dados, 

visando uma construção lógica que une os dados às proposições teóricas. Ainda, segundo o 

mesmo autor: “Para alguns casos, os trabalhos existentes podem oferecer uma rica 

estrutura teórica para projetar um estudo de caso específico” (Yin, 2005, p.50). Nessa 

investigação, conforme já discutido, os dados coletados serão analisados a partir dos 

modelos analíticos desenvolvidos por Kingdon (1995), Sabatier e Jenkins Smith (1993) e a 

abordagem do Neoinstitucionalismo Histórico. Essa junção permite elaborar uma visão 

multifocal e sistêmica para a compreensão de como a questão da alfabetização na idade 

certa ganhou espaço e prioridade na agenda governamental, bem como sobre o processo de 

construção do PAIC. 

Para fins analíticos, as categorias de análise foram organizadas em função dessas 

três abordagens adotadas nesta Tese. O modelo do MSF fornece quatro categorias, do ACF 

são duas e uma do Neoinstitucionalismo. Dessa forma, pretende-se atingir o objetivo 

específico 1.  

Para a investigação do objetivo específico 2 (Identificar as razões que levaram uma 

temática específica da área de educação – a alfabetização escolar – a se tornar uma 

prioridade de governo) serão adotadas duas categorias analíticas do MSF: a dinâmica dos 

problemas e a dinâmica da política. 

A dinâmica dos problemas de Kingdon refere-se ao mecanismo que explica como o 

tema do analfabetismo escolar capturou a atenção dos atores responsáveis pela tomada de 

decisão no governo do Ceará. Os elementos que compõem esta categoria bem como as 

suas definições estão no quadro a seguir.  

 

Categoria Elementos Definição para fins deste trabalho  

Dinâmica 

dos 

Problemas 

Indicadores 
Medidas quantitativas disponíveis por meio de estudos que 

retratam a situação do analfabetismo no Ceará 

Eventos foco, 

crises e símbolos 

Situações que chamam a atenção das pessoas e contribuem 

para caracterizar a realidade do analfabetismo no Ceará  

Feedback das 

ações de governo 

Informações (favoráveis ou desfavoráveis) recebidas pelos 

governantes e que reforçam a importância da atuação do 

governo na questão do analfabetismo no Ceará 

Experiência 

pessoal 

Experiência prévia na área de educação dos empreendedores 

de políticas, que tem potencial para reforçar a percepção 

sobre o problema do analfabetismo no Estado do Ceará 

Quadro 4 – Categoria de análise: Dinâmica dos Problemas  

Fonte: elaboração própria, baseada nas variáveis de Kingdon (1995) 
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A análise dos elementos presentes visa investigar se um ou mais desses fatores 

influenciaram para que ocorresse uma mudança na percepção dos atores sobre a 

importância da temática do analfabetismo escolar. Ou seja, o intuito é analisar se esses 

elementos conseguiram transformar uma “condição” em um problema que necessita de 

uma ação governamental e que, portanto, passou a integrar a agenda prioritária.  

Para complementar a análise, os elementos listados no quadro apresentado na 

sequência e que se referem à categoria da Dinâmica da Política, mecanismo que explica o 

processo de negociação e barganha para que o tema do analfabetismo escolar chegasse à 

agenda governamental. A análise de seus elementos permitirá compreender as variáveis 

que mais influenciaram para uma mudança na agenda e, consequentemente, para a entrada 

do tema do analfabetismo escolar na agenda governamental do Ceará.  

 

Categoria Elementos Definição para fins deste trabalho 

Dinâmica 

da Política 

Clima estadual 
Situação que revela se a população está favorável à atuação do 

governo cearense na questão do analfabetismo no estado 

Grupos de pressão 

Grupos sociais (formalmente organizados ou não) com 

capacidade de influenciar as forças políticas de modo a 

reforçar a importância de uma ação contra o analfabetismo no 

Ceará 

Mudanças no 

governo 

Mudanças na composição dos Poderes Executivo e Legislativo 

que tem a capacidade de alterar as prioridades na agenda do 

governo e, assim, contribuir para a entrada do analfabetismo 

na agenda governamental. 

Jurisdição  
Disputas sobre a competência para atuar na questão da 

educação fundamental  

Atores visíveis 

Atores que recebem atenção da imprensa e do público em 

geral e que participaram do processo de mudança na agenda 

governamental do Ceará 

Quadro 5 – Categoria de análise: Dinâmica da Política 

Fonte: elaboração própria, baseada nas variáveis de Kingdon (1995) 

 

Para a análise do objetivo específico 3 (Analisar a participação dos principais 

atores, incluindo os empreendedores de políticas públicas, na formação de uma coalizão 

para levar o PAIC à agenda governamental), o foco está nas ações desempenhadas pelos 

empreendedores de políticas públicas, que são pessoas que atuaram para defender o tema 

do analfabetismo escolar e batalharam para que a mesma ganhasse relevância na agenda do 

governo. A junção das dinâmicas no momento da abertura da janela de oportunidade 
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também se deve à atuação do empreendedor. Para desenvolver essa temática, será utilizada 

a categoria analítica relacionada no Quadro a seguir, também com origem no MSF. 

 

Categoria Elemento Definição para fins deste trabalho  

Empreendedor 

de Políticas 

Públicas 

Identificação e 

ocupação 

Pessoas que investiram seus recursos – tempo, energia, 

reputação, dinheiro – para promover a ideia da 

importância da alfabetização escolar, e o respectivo cargo 

ocupado à época 

Atuação 

Forma de atuação e estratégias utilizadas pelo 

empreendedor para colocar o tema do analfabetismo em 

evidência. Compreende articulação com as diferentes 

instituições parceiras e com o próprio governo estadual 

Janelas de 

oportunidades 

Momento propício para a introdução do tema do 

analfabetismo na agenda governamental, permitindo que 

seus defensores apresentem suas soluções 

Quadro 6 – Categoria de análise: empreendedor de políticas públicas  

Fonte: elaboração própria, baseada nas variáveis de Kingdon (1995) 

 

A atuação dos atores visíveis já foi considerada na categoria da Dinâmica da 

Política a dos atores invisíveis será considerada na categoria da Dinâmica das Políticas 

Públicas, que será discutida na sequência.  

O objetivo específico 4 tem como proposta analisar o papel dos atores e das 

instituições no processo de elaboração do PAIC. A estratégia para esse estudo consiste na 

elaboração de quatro categorias analíticas: (1) a do fluxo das políticas públicas para 

compreender o processo de construção do PAIC, derivada dos estudos de Kingdon, (2) a 

das crenças e valores dos atores que tem o intuito de identificar as coalizões, baseadas nos 

estudos de Sabatier e Jenkins Smith (1993); (3) a do aprendizado das políticas públicas 

para captar as mudanças de pensamento, também dos mesmos autores; e, por fim, (4) a da 

trajetória histórica que pretende analisar o processo de path dependence das instituições 

cearenses, derivadas da literatura de Neoinstitucionalismo Histórico. Os elementos dessas 

categorias bem como suas definições estão na sequência. 
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Categoria Elementos Definição para fins deste trabalho  

Dinâmica 

das 

Políticas 

Públicas 

Caldo primordial 
Conjunto das propostas de políticas públicas no campo da 

alfabetização infantil no Estado do Ceará. 

Sensibilização 

(softening up) 

Processo de difusão da proposta do PAIC para que o 

mesmo se torne conhecido e sensibilize o maior número de 

atores possíveis.  

Efeito multiplicador 

(bandwagon) 

Processo que se segue à sensibilização e que consiste na 

ampliação do número de apoiadores do PAIC. 

Comunidade de 

políticas públicas 
Grupo de especialistas na temática da alfabetização infantil. 

Atores “invisíveis” 

Atores que, em geral, não recebem atenção da imprensa e 

do público, mas que fazem parte da comunidade de 

políticas públicas e que foram responsáveis pela elaboração 

do PAIC. 

Quadro 7 – Categoria de análise: Dinâmica das Políticas Públicas  

Fonte: elaboração própria, baseada nas variáveis de Kingdon (1995) 

 

Categoria Elemento Definição para fins deste trabalho  

Crenças e 

valores dos 

atores 

Núcleo profundo Princípios normativos fundamentais 

Núcleo da política 

pública  

Posicionamentos fundamentais na política pública 

relativos às estratégias básicas para atingir os valores 

principais na área de educação  

Aspectos 

secundários 

Decisões instrumentais e busca de informações 

necessárias para implementar os aspectos centrais da 

política pública 

Aprendizado 

das políticas 

públicas 

Informações e 

experiências 

Mudanças de pensamento ou de comportamento, 

resultantes de uma experiência e ou nova informação, 

que se mostram relativamente duradouras e que está 

preocupada com a realização ou revisão dos objetivos de 

uma política pública 

Trajetória 

histórica 

Path dependence Eventos que reforçam a trajetória histórica das políticas 

estaduais cearenses  

Quadro 8 – Categorias de análise: Crenças e valores dos atores, Aprendizado das políticas públicas 

e Trajetória histórica. 

Fonte: elaboração própria, baseada nas variáveis de Sabatier e Jenkins Smith (1993) e abordagem 

do neoinstitucionalismo histórico  
 

A análise desses elementos possibilita a compreensão do processo que o PAIC 

seguiu para se chegar ao atual desenho de política de combate ao analfabetismo escolar. 

Ou seja, quais foram os principais eventos em que o programa foi divulgado, a atuação da 

mídia e das comunidades de políticas públicas – tanto as que defendem como as que são 

contrárias – e também se houve um efeito multiplicador (bandwagon). A essas categorias 

originadas de Kingdon (1995), somam-se as de Sabatier, sobre crenças e valores e 
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aprendizado das políticas públicas. Por fim, para a compreensão do contexto institucional 

que se insere o PAIC, o fator trajetória histórica, derivada das discussões do 

neoinstitucionalismo, cumpre um importante papel.  

Vale destacar que as definições utilizadas pelos teóricos neoinstitucionalistas em 

relação à conjuntura crítica e social learning se assemelham, em grande parte à janela de 

oportunidades de Kingdon (1995) e ao aprendizado das políticas públicas de Sabatier 

(1993), respectivamente. Portanto, essas definições não serão tratadas novamente como 

categoria de análise.  

Passaremos a seguir, para o terceiro capítulo, que apresenta um breve histórico das 

ações governamentais, iniciando pela investigação de que a questão do analfabetismo 

escolar é uma situação nada novo no sistema educacional brasileiro mas que, de alguma 

forma não mereceu atenção dos sucessivos governos brasileiros, levando a um quadro de 

ausência de políticas, bem como atuações variadas devido aos diferentes entendimentos 

sobre o “problema” público. 
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CAPÍTULO 3 – ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR: um tema ausente na agenda 

governamental 

 

 

Apesar dos avanços que o Brasil conquistou na área educacional nas últimas 

décadas, principalmente em relação ao acesso ao ensino de nível fundamental, o país ainda 

apresenta grandes desafios no que se refere à qualidade do ensino ofertado nessas escolas. 

O país entrou no século XXI com um atraso histórico em relação aos países desenvolvidos, 

e mesmo em relação a muitos em desenvolvimento, no que se refere à oferta de um ensino 

básico de qualidade a todos os brasileiros. Os diferentes indicadores e resultados das 

avaliações oficiais atualmente disponíveis, e já apresentados na introdução desse trabalho, 

confirmam o tamanho desse desafio.  

Os dados mostram que todos eles têm uma relação de continuidade e de 

perversidade: o sistema escolar brasileiro se assemelha a um funil que vai se estreitando 

cada vez mais, na medida em que os alunos brasileiros vão avançando nos anos de sua 

escolaridade sem um rendimento adequado, e que termina produzindo e reproduzindo o 

histórico problema do analfabetismo no Brasil: 27% dos brasileiros de 15 a 64 anos são 

analfabetos funcionais, conforme pesquisa para os anos de 2011-2012 (RIBEIRO, 2012).  

Há um “efeito bola de neve”, isto é, os alunos que frequentam as séries mais 

avançadas na educação básica carregam as dificuldades acumuladas desde os primeiros 

anos da escolaridade. O relatório Todos pela Educação (2014) aponta claramente para esta 

questão: no ensino fundamental, a desigualdade na oportunidade de receber uma educação 

de qualidade afeta a base de toda a aprendizagem escolar futura e de garantia de cidadania: 

a alfabetização. Assim, as crianças que não conseguem se alfabetizar adequadamente e no 

período esperado são fortes candidatas ao fracasso escolar, o que leva à repetência, 

gerando elevadas taxas de distorção idade-série e, por fim, acaba com a criança ou o 

adolescente abandonando os estudos. Todavia, esse fenômeno não é nada novo no cenário 

educacional brasileiro, pois o país convive com essa “condição” há, pelo menos, meio 

século. 

Segundo Romanelli (1978), o intenso crescimento demográfico que se verificou a 

partir da década de 1930 criou um quadro de demanda social pela educação e que foi 

potencializado pelo forte processo de urbanização. A autora concluiu que o atendimento a 

essa demanda foi parcial, pois não houve acompanhamento na oferta de infraestrutura 
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escolar, e que o sistema apresentava baixo rendimento escolar, além de uma significativa 

discriminação social.  

Antes desse período, Mortatti (2010) relatou que era possível encontrar no Brasil 

Império as primeiras preocupações sobre a alfabetização nos discursos de parte dos 

administradores públicos e intelectuais da Corte e de algumas províncias brasileiras, 

especialmente em São Paulo. Somente a partir da primeira década republicana, com as 

reformas na instrução pública, em particular na rede paulista, é que a leitura e escrita se 

tornaram práticas escolarizadas. E, ao menos no discurso, era condizente com os ideais do 

regime republicano, pois o ensino da leitura e escrita deveria ocorrer em espaço público, 

sendo considerada estratégica para a formação do cidadão e para o desenvolvimento 

político e social do país.  

Mas foi somente no século XX, mais especificamente no período de 1930 a 1990, 

que se verificou a disseminação de escolas primárias em todo o território nacional, sendo 

considerado como o período de democratização da escola (MARCÍLIO, 2005). 

Verifica-se também que o período em análise caracteriza-se pelo acelerado 

crescimento populacional no país. Em 1920, havia 12 milhões de crianças e adolescentes 

de 5 a 19 anos, público que passou a cerca de 50 milhões em 1990 (MEC, 1993). Assim, a 

expansão do ensino primário teve que atender tanto ao crescimento populacional quanto à 

demanda social pela educação observada neste período. 

Ao compararmos os dados de crescimento da população escolar e o crescimento de 

matrículas entre os anos de 1920 a 1970, encontra-se um aumento de quase 3 vezes para o 

primeiro e de cerca de 16 vezes para o segundo (MEC, 1998), indicando o esforço 

brasileiro em atender as crianças brasileiras na área educacional, embora tenha sido 

insuficiente. Ainda de acordo com os dados disponíveis, o atendimento escolar das 

crianças de 7 a 14 anos passou de 49,3% em 1960 para 96,4% em 2000 (MAIA, 2006).  

Se, de um lado, o grande trabalho da área educacional no Brasil do século XX foi a 

universalização do acesso, por outro, essa expansão ocorreu muitas vezes em detrimento de 

padrões mínimos de infraestrutura escolar e qualificação de professores, com redução dos 

períodos de permanência na escola, e ausência de muitos outros indicadores de qualidade, 

conforme apontado por Romanelli (1978): “a expansão do sistema escolar ocorreu de 

forma atropelada, improvisada, agindo o Estado mais com vistas ao atendimento das 

pressões do momento do que propriamente com vistas a uma política nacional de 

educação” (p. 61). Mais ainda, essa expansão ocorreu de uma forma bastante desigual. 
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Tomando como exemplo o ano de 1970, tem-se que as crianças residentes na área rural são 

as que menos tinham oportunidade de frequentar uma escola, conforme indicam os dados 

da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – População de 7 a 14 anos com respectivas taxas de escolarização, por zona – 1970 

Zonas População total Frequentam a escola  Taxa de escolarização (%) 

Rural 9.268.800 4.341.744 46,84 

Urbana 10.057.300 8.848.571 87,98 

TOTAL 19.326.100 13.190.315 68,25 

Fonte: Romanelli (1978, p. 84). 

 

Os dados acima indicam que, em 1970, 68,25% das crianças brasileiras em idade 

escolar tinham acesso à escola, mas a probabilidade de encontrar uma criança matriculada 

mudava drasticamente dependendo do local de residência. Dos 31,7% da população em 

idade escolar que ainda estavam fora da escola (6.135.785 crianças), a maior parte, ou seja, 

80,3% pertenciam à zona rural (4.927.056 crianças). 

No Brasil do século passado, além de não existir escolas para todas as crianças, a 

expansão atropelada do atendimento escolar levou a um inevitável quadro de péssima 

qualidade, representada pelo baixo rendimento interno do sistema escolar, conforme 

podemos constatar em diferentes estudos: 

- Em 1942, dos alunos que ingressaram na 1ª série do curso primário (antiga 

denominação para o ensino fundamental dos anos iniciais), apenas 40,44% atingiram a 2ª 

série do ano seguinte e, desses, apenas 15,5% atingiram a 4ª série primária (ROMANELLI, 

1978); 

- Em 1960, mais de 50% de crianças em idade escolar não tinham acesso à escola. 

Do restante que, de alguma forma conseguiram acesso, mais de 57% das crianças que 

estudavam na 1ª série não ingressaram na 2ª série (ROMANELLI, 1978); 

- Em 1980, 64,3% das crianças em idade escolar não passavam da 1ª para a 2ª série 

(BORBA, 1984); 

- Em 1990, cerca de 3,5 milhões de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos 

permaneciam sem acesso ao ensino fundamental. Dentre aqueles matriculados, apenas dois 

quintos concluem as quatro séries iniciais, e menos de um quarto concluem sem repetência 

(MEC, 1993). 
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As informações acima indicam modos diferentes de apresentar uma mesma 

situação. Situação que não apresentou nenhuma mudança ao longo de décadas. Mais ainda, 

os dados sobre rendimento escolar apresentavam um impressionante número: de cada 

1.000 alunos que iniciavam a 1ª série primária, em 1960, apenas 56 conseguiram ingresso 

no ensino superior em 1971, conforme dados do MEC encontrados em Romanelli (1978) e 

ilustrados na figura 6. A comparação desse mesmo indicador para as décadas anteriores 

(1940-50 e 1950-1961) revela que houve melhora no acesso ao ensino superior, pois, antes, 

de cada 1.000 alunos ingressantes apenas 10 chegavam ao ensino superior. No entanto, no 

que se refere à passagem da 1ª para a 2ª série não houve melhoria significativa nessas 

décadas analisadas.  

 

 

Figura 6 - Rendimento do sistema educacional brasileiro, no período de 1961 a 1972. 

Fonte: Romanelli (1978). 

 

Conforme é possível verificar, em 1961, dos 1.000 alunos matriculados na 1ª série 

do ensino primário, menos da metade, ou seja, apenas 446 crianças seguiram para a 2ª 

série. Ademais, novamente, é preciso analisar a situação não somente em termos de médias 

brasileiras, mas também atentar para as desigualdades regionais historicamente presentes.  

Os estados nordestinos apresentavam rendimento geral do sistema educacional bem 

abaixo do desempenho dos estados das Regiões Sul e Sudeste. No Estado do Ceará, por 

exemplo, a cada 1000 alunos ingressantes no 1ª série primária em 1960, apenas 85 

chegavam a 4ª série primária e, desses, apenas 10 ingressavam no ensino superior, 

Séries do ensino ginasial (5ª, 6ª, 7ª, 8ª) 

Séries do ensino médio/colegial (1ª, 2ª, 3ª)

Ingresso no ensino superior 

Legenda: 

Séries do ensino primário (1ª, 2ª,3ª e 4ª) 

152
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1000
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328

239
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91

64

74

56

96
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indicando dados semelhantes da média brasileira de duas décadas antes (1940) 

(ROMANELLI, 1978). 

Esses dados históricos apenas reforçam que o grande gargalo do ensino estava nos 

primeiros anos da escolaridade, para o qual ocorria já uma “poda” de 76,1% de alunos no 

Brasil, nos primeiros quatro anos iniciais da vida escolar de uma criança. No caso do Ceará 

e outros estados nordestinos, esse percentual chegava a 91,5%. Ou seja, ainda que os 

estados nordestinos apresentassem um quadro mais grave, a situação de outros estados bem 

mais ricos e dotados de maior poder econômico não era tão melhor. 

Embora não existisse uma avaliação específica da alfabetização nessa época, outro 

indicador que corrobora o quadro de baixa qualidade está nas taxas de reprovação. No ano 

escolar essencial para a criança aprender a ler e escrever, ou seja, na primeira série do 

ensino fundamental, a taxa de reprovação já indicava que um dos principais pontos de 

estrangulamento do sistema escolar era, e é ainda, no início da vida escolar. 

 

Tabela 2 – Taxa de reprovação ao final da 1ª série do Ensino Fundamental 

1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

56,6% 51% 52% 49% 48% 48% 48% 49% 46% 46% 41% 

Fonte: Weisz (2002), baseados nos dados de IBGE – INEP. 

 

Observa-se que a taxa de reprovação dos alunos brasileiros no primeiro ano de sua 

vida escolar, apesar de ter diminuído, não sofreu grande alterações desde 1956. Segundo o 

estudo de Weisz (2002), a explicação para os ganhos percentuais que aparecem entre 1988 

e 1996 não se deve à melhoria do ensino, e sim, à introdução do sistema de ciclos em 

vários estados. A autora cita como exemplo o Estado de São Paulo que, com a simples 

introdução do Ciclo Básico, em 1984, diminuiu em 10% a retenção, que passou a acontecer 

apenas ao fim de dois anos. Mas, mesmo assim, o quadro acima indica que a taxa de 

reprovação continua elevada. Praticamente metade dos alunos que iniciava a 1ª série era 

retida sem poder avançar para as séries seguintes, o que leva a outro indicador: a 

defasagem-idade série. 

Ao analisar o número de matrículas de acordo com a idade, Romanelli (1978) 

constatou que, em 1970, 58,13% da matrícula no ensino primário eram ocupados por 

alunos que já tinham ultrapassado a faixa de 10 anos. Assim, há quase 3 décadas, 

Romanelli (1978) já chamava a atenção para este cenário:  
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Com nenhuma ou quase nenhuma escolaridade adquirida na idade própria, esse 

contingente marginalizado vai engrossar, em futuro próximo, a fileira dos 

analfabetos adultos, contra cuja existência tenta o sistema lutar, hoje em dia, 

através das campanhas de alfabetização. O círculo vicioso então criado, que vem de 

longa data, constitui uma de nossas grandes incoerências. Ao mesmo tempo em que 

marginalizamos os que, na época certa, precisam de escolas, empenhamo-nos numa 

luta feroz para combater os resultados dessa ação marginalizadora que é o 

analfabetismo (ROMANELLI, 1978, p. 92). 

 

Portanto, observa-se que a situação do analfabetismo escolar no sistema 

educacional brasileiro já tinha sido constatada há muito tempo e, mais ainda, a ausência de 

ações governamentais que atacavam a causa básica do problema, ou de políticas 

inadequadas, persistiu por muito tempo, fazendo com que o cenário acima descrito ainda 

persista nos dias de hoje, como discutiremos na continuidade.  

Nesse cenário de repetência, analfabetismo, distorção idade-série, enfim, de baixo 

rendimento escolar, que explicações e soluções eram dadas por especialistas para o 

“problema”? Se tomarmos a questão da repetência, por exemplo, algumas razões para que 

o fenômeno tenha se tornado um fato comum para a sociedade brasileira são discutidas por 

vários autores, sendo que uma delas inclui a visão na qual se busca no próprio aluno a 

razão de seu fracasso: 

 

Uma visão excludente, fantasiada de meritocrática. Pois via-se como “natural” um 

ginásio (5ª a 8ª séries) de alto padrão de excelência para os poucos, pouquíssimos, 

capazes de competir por ele e nenhum ginásio para os outros todos, a absoluta 

maioria. É apenas dentro dessa falsa meritocracia que se pode entender o massacre 

intelectual de metade dos alunos no fim do primeiro ano da escolaridade 

obrigatória. A escola era obrigatória mas isso não significava que era para todos: 

apenas para os mais capazes. Que por acaso são os mais ricos. Ou melhor, os 

menos pobres (WEISZ, 2002, p. 225). 

 

Essa visão do senso comum foi reforçada pela “teoria do déficit”, surgida na década 

de 1960, nos Estados Unidos. De acordo com essa visão, a aprendizagem dependeria de 

alguns pré-requisitos, tais como aspectos cognitivos, psicológicos, perceptivo-motores, 

linguísticos, entre outros. E, portanto, as crianças que não obtinham sucesso escolar seriam 

as que não apresentavam essas habilidades prévias. O fato de o déficit se concentrar nas 

crianças das famílias mais pobres era explicado por uma incapacidade das próprias famílias 

para estimular suas crianças, tanto cognitiva quanto linguisticamente.  

Somada a essa teoria, no Brasil foi bastante difundida a explicação que relacionava 

o fracasso não somente à pobreza, mas também à fome, ou seja, as crianças pobres não 
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aprendiam porque tinham fome. Assim foi que no Brasil, para atacar o problema do 

analfabetismo, surgiu o Programa Nacional de Merenda Escolar, em 1955 (WEISZ, 2002). 

Há que se reconhecer a relevância de um programa de alimentação em um país de 

profundas desigualdades econômicas, principalmente para as crianças das escolas públicas 

de algumas regiões brasileiras em que a merenda escolar ainda se constitui na principal 

refeição do dia. Há, inclusive, relatos de que famílias das crianças chegam a se esconder na 

escola para também receber um prato de comida às escondidas
54

. Contudo, não se pode 

perpetuar o equívoco de que o problema de aprendizagem será resolvido apenas com a 

iniciativa da merenda escolar.  

Na opinião de Soligo (2002), a teoria do déficit acabou por consolidar a crença de 

que a possibilidade de os indivíduos aprenderem teria direta relação com a sua condição 

econômica, social e cultural. Nesta visão, a reprovação seria um processo natural e, assim, 

o país foi se acostumando com o fato de cerca de metade de suas crianças não se 

alfabetizar ao término do primeiro ano de escolaridade no ensino fundamental. 

De fato, a investigação sobre as políticas públicas implementadas no Brasil para 

combater esse problema revela um quadro de ausências de iniciativas neste tema, ou de 

atuação equivocada, como abordaremos na sequência. 

A preocupação com os resultados do desempenho escolar começou a ser objeto de 

maior atenção pública apenas na década de 1980 e principalmente por parte dos governos 

estaduais. Algumas ações com o intuito de diminuir os altos índices de fracasso escolar ao 

fim da 1ª série podem ser citadas, como a criação do Ciclo Básico da Alfabetização em São 

Paulo e sua disseminação para outros estados nas décadas seguintes. A elaboração de guias 

curriculares em alguns estados também teve o intuito de melhorar os indicadores. Na 

década de 1990, surgiram os primeiros sistemas estaduais de avaliação de rendimento dos 

alunos, tais como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e 

o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) de Minas Gerais. No 

campo das políticas de alfabetização, até recentemente, a atuação dos governos 

subnacionais tem se restringido à adoção de cartilhas, sendo os mais utilizados o Caminho 

Suave e a Cartilha Sodré (MARCÍLIO 2005). 
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 Conforme relato, durante a pesquisa exploratória, de uma nutricionista que atua na rede estadual do Rio 

Grande do Norte. 
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Como no Brasil a responsabilidade pela oferta de vagas para o ensino básico é 

historicamente dos governos subnacionais,
55

 a atuação do governo federal na temática da 

alfabetização escolar foi praticamente inexistente ao longo do século XX, com raras 

exceções.  

Ao analisarmos os programas governamentais, chama-nos a atenção, 

especificamente, a trajetória de atuação do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL),
56

 implementado no período do regime militar (1967-1985) e um dos mais 

conhecidos e longos programas de combate ao analfabetismo.  

Baseado na participação de voluntários e considerado o principal pilar da política 

educacional do governo militar, a iniciativa foi considerada de “sucesso”. Na década de 

1980, o programa estendeu sua atuação para o atendimento de crianças menores de seis 

anos e, com isso, a pré-escola brasileira viveu um processo de expansão em todo o 

território nacional, sendo que o MOBRAL chegou a responder por 50% do atendimento 

pré-escolar público em 1982 (ARCE, 2008).  

Na sua versão para a pré-escola, o MOBRAL também utilizou a estratégia da 

mobilização de recursos da comunidade e o voluntarismo, suas marcas essenciais. Paiva 

(1981, p. 89), à época, já questionava: “Como explicar que um movimento dedicado aos 

adultos apareça como competente para oferecer assistência didática ao pré-escolar?” Mais 

ainda, para Arce (2008), as estratégias utilizadas pelo programa trouxeram consequências 

nefastas tanto para as crianças como para a imagem e carreira docente do profissional que 

com ela atua. Primeiro porque o MOBRAL utilizava-se do trabalho do monitor voluntário 

e destacava a importância da afetividade, desconsiderando a necessidade de uma formação 

teórica e metodológica dos profissionais que atuam com crianças dessa faixa etária. Além 

disso, as recomendações do programa reforçavam o discurso de que os interesses e 

necessidades das crianças eram suficientes para o monitor realizar seu trabalho e, assim, as 

poucas orientações sobre as atividades a serem desenvolvidas apresentavam um caráter de 

espontaneidade e sem considerar a importância de se aprofundar o conhecimento, 

conforme apontou a autora: 
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 Para muitos especialistas, a descentralização ocorrida com o Ato Adicional de 1834 que delegou às 

províncias o direito de regulamentar e promover a educação primária e secundária é o marco para o início da 

falta de investimentos neste nível de ensino. Romanelli (1978) destacou que o sistema falho de tributação e 

arrecadação da renda do período “acarretou em falta de recursos e impossibilitou as províncias de criarem 

uma rede organizada de escolas” (p. 40). 
56

 O Mobral foi criado pela Lei nº 5.379 de 15 de dezembro de 1967 como Fundação destinada a financiar e 

orientar tecnicamente programas de alfabetização, mas somente em 1970 o Mobral se transformou em 

organismo executor de um programa de alfabetização (Paiva, 1981). 
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O trabalho educativo, portanto, não era concebido como aquele que deve 

paulatinamente levar a criança à superação do senso comum e ao reconhecimento 

do saber científico por incorporação do mesmo à sua vida cotidiana. A formação 

insuficiente do monitor e o ambiente que primava pela antiprofissionalização, 

expresso em seu apelo voluntarista, tornavam bastante problemática a condução do 

processo educativo (ARCE, 2008, p. 384).  

 

Mesmo assim, para a autora, a educação pré-escolar durante o regime militar 

assumiu a função de salvadora do ensino primário, a grande panaceia educacional, ou seja, 

com o programa esperava-se que houvesse redução dos níveis de evasão e repetência, 

liberando o fluxo e permitindo que as crianças ficassem mais tempo na escola. 

Proporcionaria, ainda, uma melhora no nível social das famílias de baixa renda. A 

persistência de elevados índices de repetência nos anos iniciais ao longo dos anos seguintes 

revela a insuficiência desse tipo de ação. 

Há várias razões que explicam a ampliação do atendimento do MOBRAL a 

crianças pequenas, discutidas extensamente por Paiva (1981). Mas uma delas se destaca: 

foi uma estratégia dos burocratas do MEC para manter os recursos financeiros do 

MOBRAL na área de educação. A autora argumenta que o programa, após quase uma 

década de implementação, se mostrava cada vez mais esvaziado em número de 

beneficiários e, assim, sua extinção estava próxima. A estratégia de direcionar o foco de 

atuação para as crianças teve o intuito de evitar que o orçamento destinado ao programa 

fosse transferido para outras pastas, pois o mesmo dispunha de um vultoso recurso 

orçamentário “comparáveis com aqueles que a União dispendia com as oito séries do 

primeiro grau através do Departamento de Ensino Fundamental” (PAIVA, 1981, p.89).  

Mesmo com o fim do governo militar e, consequentemente, com a extinção do 

MOBRAL, a atuação de sucessivos governos democráticos seguiu a mesma tendência de 

dar maior destaque na agenda educacional aos programas de combate ao analfabetismo de 

jovens e adultos: Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) do governo 

Collor, Programa Alfabetização Solidária (PAS) do governo Fernando Henrique Cardoso e 

Programa Brasil Alfabetizado, lançado no governo Lula e ainda em funcionamento. 

Embora tais programas sejam necessários e importantes para diminuir o número de 

jovens e adultos brasileiros que não conseguiram se alfabetizar na idade escolar, este tipo 

de ação não ataca a raiz do problema. A falta de compreensão sobre o grave problema da 
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leitura e escrita nas fases iniciais da escolarização levou os formuladores de políticas a 

elaborar iniciativas bastante questionáveis no Brasil de hoje.  

A importância da alfabetização recebeu destaque internacional em 1990 quando a 

UNESCO, na Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, realizada em Jomtien, na 

Tailândia, declarou que seria o ano Internacional da Alfabetização. A entidade chamou a 

atenção para a importância de garantir as necessidades básicas de aprendizagem de todas 

as crianças. Em decorrência desta Conferência, o MEC organizou e publicou, em 1993, o 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). Neste documento, um dos objetivos é 

a de “universalizar o ensino fundamental e eliminar o analfabetismo”. Contudo, nas 

estratégias e ações descritas não se localiza nenhuma referência à alfabetização de 

crianças. 

Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que surgiram as 

primeiras iniciativas federais para a melhoria do ensino fundamental, embora não tenham 

tido um caráter estratégico. Neste período, a política de alfabetização escolar concretizou-

se em formas de elaboração e publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

também do PCN em Ação, que foi um programa de formação de professores para a 

compreensão dos parâmetros (SUMIYA, 2005).  

No segundo governo de FHC, mais especificamente em 2001, foi lançado o 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) pelo MEC. É interessante 

observar que a elaboração desse programa não estava nos planos iniciais dos gestores do 

MEC, mas ela surgiu em decorrência da demanda dos municípios por maiores orientações 

em relação à didática da alfabetização. Ademais, enquanto o PCN em Ação estava sendo 

implementado, foi constatado pelos especialistas do MEC que os professores 

demonstravam muitas dificuldades em alfabetizar uma criança. No seu breve período de 

implementação, o PROFA esteve presente em 21 estados brasileiros e em 1.473 municípios 

(SUMIYA, 2005). 

Ainda, no mesmo governo, em janeiro de 2001, foi sancionado o Plano Nacional de 

Educação (PNE),
57

 com vigência decenal (2001-2010). No que se refere à temática da 

alfabetização, o Plano fez apenas uma simples menção quando estipulou a meta de que 

estados e municípios deveriam manter programas de formação continuada de professores 
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 Documento-referência da política educacional brasileira, para todos os níveis de governo. Inclui 

diagnóstico da educação no país e, a partir deste, apresenta princípios, diretrizes, prioridades, metas e 

estratégias de ação para enfrentamento dos problemas educacionais do país. 
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alfabetizadores; ou seja, de forma geral pode se dizer que as políticas de alfabetização não 

foram consideradas como objeto específico da política educacional (MAIA, 2006).  

A temática da alfabetização recebeu novo impulso na agenda internacional quando 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou o período 2003-2012 

como a da Década das Nações Unidas para a Alfabetização. Apesar de o anúncio ter 

coincidido com o início do primeiro mandato do governo Lula (2003-2006), em seus três 

primeiros anos de governo não foi apresentada nenhuma política ou alternativa em termos 

de formação e capacitação de professores que atuam com a alfabetização de crianças, 

deixando um vácuo de políticas no período (RABELO, 2014). Em contraste, o governo 

lançou, em 2003 e com grande estilo midiático, o Programa Brasil Alfabetizado, iniciativa 

estratégica que teve como meta inicial alfabetizar 20 milhões de brasileiros jovens, adultos 

e idosos até o ano de 2006.  

Esse breve e resumido panorama histórico de programas governamentais, realizado 

até este momento, permite afirmar que as políticas voltadas para a alfabetização infantil, 

incluindo os de formação continuada de professores, nunca ocuparam espaço de programas 

estratégicos e prioritários no âmbito da política educacional de nenhum governo nacional. 

A escolha política de priorizar o combate ao analfabetismo de jovens e adultos se reflete 

também em iniciativas subnacionais, como mostram os casos do Governo do Estado do 

Ceará e de alguns de seus municípios, conforme investigação de Rabelo (2014).  

A temática da alfabetização infantil começa a ganhar algum espaço na agenda 

governamental somente ao final do primeiro mandato de Lula, quando foi lançado o Pró-

Letramento, programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade 

de aprendizagem da leitura, escrita e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

No ano seguinte, o governo lançou o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

por meio do Decreto n. 6094-2007, que tem como uma de suas metas alfabetizar as 

crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico.  

Ao final do ano de 2012, e já no primeiro governo de Dilma Roussef (2011-2014), 

foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), inspirado nas 

ações do PAIC do Ceará. O Pacto Nacional visa assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. No 

âmbito das ações do PNAIC, surgiu também a Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA), com sua primeira edição realizada pelo INEP em 2013. Segundo informações da 
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imprensa, em três anos, o programa já gerou desembolsos da ordem de R$ 2 bilhões 

(FOREQUE, 2015). Combinando com essa iniciativa, em junho de 2014, foi sancionado o 

novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) que incluiu pela primeira vez a seguinte 

meta: “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental” (Meta 5).
58

 

Ainda é cedo para se traçar qualquer consideração ou avaliação em relação a essas 

recentes iniciativas nacionais, mas as últimas notícias da imprensa informam que o 

desenho institucional do PNAIC será reformulado, pois não se considerou a existência de 

iniciativas locais sobre o tema, gerando conflito de materiais e calendários (FOREQUE, 

2015). 

É importante ressaltar, entretanto, que o tema parece ter finalmente entrado com 

mais vigor na agenda do Governo Federal e, portanto, a discussão contínua sobre o 

desenho e os parâmetros do programa é necessária para se encontrar o melhor caminho em 

busca dos objetivos almejados. Afinal, mais uma vez, o Brasil chega bastante atrasado 

diante de países como França, Estados Unidos ou Inglaterra que estabeleceram com 

sucesso uma política nacional de alfabetização na década de 1990 (BRASIL, 2007). 

Para os especialistas na área de alfabetização, contudo, ao longo desses 

aproximadamente 130 anos de história da alfabetização no Brasil, a questão que mais 

caracterizou e ainda caracteriza as políticas de alfabetização escolar no País é a disputa em 

torno de qual o melhor método de ensino inicial da leitura e escrita, tensão caracterizada 

como a “querela dos métodos” por Mortatti (2010).59 Nessa disputa está sempre presente 

uma nova e definitiva verdade científica ante o antigo, o tradicional. Assim, em cada 

momento histórico, surge uma nova teoria ou um novo sentido da alfabetização.  

Algumas linhas teóricas tornam-se hegemônicas por serem adotadas oficialmente 

pelos governos. No Brasil, os preceitos teóricos construtivistas foram escolhidos para 
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 Especialistas criticam o uso da série como referência, em vez da idade, pois assim abre a possibilidade das 

redes de ensino alcançar a meta retendo os alunos até se alfabetizarem, piorando assim os índices de 

distorção idade-série.  
59

 Essas disputas envolvem diferentes grupos metodológicos. Os classificados como sintético (da parte para o 

todo) defendem a importância do código no processo da aprendizagem da leitura, tais como os métodos 

alfabético, silábico, fônico e outros. Estas defendem que o ensino deve ser iniciado a partir de uma rígida 

sistematização das fases iniciais da aprendizagem e a leitura fluente é resultado de um domínio da correlação 

entre as unidades mínimas da fala e as da escrita. Na linha analítica (do todo para a parte), estão os métodos 

da palavração, da sentenciação, da historieta, do conto. Há também as abordagens que levam em 

consideração os sentidos prévios construídos pelo leitor e a suas habilidades em utilizar-se de conhecimentos 

já assimilados para monitorar o processo de leitura. A construção do conhecimento, a interatividade, a cultura 

são aspectos considerados nos chamados métodos globais, ideográficos, abordagem construtivista, 

sociointeracionista e outros. Ver Mortatti (2010), Belintane (2006).  
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basear os programas e publicações do MEC, como o PCN, PNLD, PROFA e PNAIC. 

Contudo, Mortatti (2010, p. 330) ressaltou que isso não significa que “seja homogêneo, 

tampouco isento de resistências, mediadas especialmente pela velada utilização de antigos 

métodos e práticas alfabetizadoras”. Assim, a disputa entre métodos ainda continua 

bastante viva e atuante, como é possível observar no artigo de Belintane (2006), que 

analisa criticamente o relatório final do grupo de trabalho da Comissão de Cultura e 

Educação da Câmara dos Deputados, publicado em 2003 e reeditado em 2007. Tal 

relatório apresenta explicitamente os argumentos a favor do método fônico e realiza fortes 

críticas sobre outras metodologias, argumentando que os baixos índices de alfabetização no 

Brasil são uma decorrência do fato de não ter sido adotado o método fônico, como ocorreu 

com alguns países desenvolvidos citados no documento. Belintane (2006) rebate a essas 

críticas utilizando duras palavras e afirmando que os defensores do método reduzem a 

complexidade do campo a que se dedicam, além de criticar a endogenia do grupo de 

especialistas formado para elaborar o relatório.  

Essas constatações fazem com que o estudo das políticas públicas de alfabetização 

também deva considerar o fato de que as decisões de ordem teórico-epistemológica ou 

técnica são também políticas, isto é, são resultados de escolhas realizadas a partir de 

julgamentos de valor dentre opções também de ordem política, como alerta Mortatti 

(2010). Ademais, “[...] a ação governamental reflete escolhas em um quadro de conflito, 

não havendo, portanto, governos imparciais, pois as escolhas sempre envolverão 

julgamento de valor, ainda que estejam ancoradas em avaliações técnicas” (OLIVEIRA, 

DUARTE, 2005, p. 283). 

Por fim, Belintane (2006) concluiu que a complexidade do ensino da leitura e a 

contraposição entre métodos não deve servir de desculpa para que os políticos e governos 

deixem de assumir a alfabetização como prioridade absoluta do Estado: 

 

Não é por acaso que o amplo contexto do ensino da leitura acaba sendo tratado 

como contraposição entre métodos de alfabetização e que alguns políticos aceitam 

a polarização e acabam assumindo este ou aquele método como forma de fugir da 

complexidade e de ter em mãos uma solução rápida e barata para um problema 

antigo, que deveria ser tratado como prioridade, de forma sistêmica e não pontual 

(BELINTANE, 2006, p. 275). 
 

Em suma, esta seção apresentou um breve histórico da “condição” com a qual o 

Brasil conviveu ao longo das décadas e o embate sobre as metodologias de alfabetização 
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entre os especialistas. Também discutiu a ausência de atuação governamental nas políticas 

de alfabetização infantil, revelando que o tema não chegou a ocupar um lugar estratégico 

dentro da política educacional de diferentes governos. Nesse cenário, quando uma política 

de alfabetização escolar torna-se um item prioritário na agenda governamental estadual e 

rompe com a trajetória histórica, abre-se o espaço para se questionar por que e como isso 

ocorreu, o que será discutido nas próximas seções, iniciando-se pela apresentação do 

PAIC.  
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CAPÍTULO 4 – O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DO 

CEARÁ  

 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar uma breve descrição do Programa 

Alfabetização na Idade Certa do Ceará – PAIC. Considerado um programa estratégico do 

governo estadual cearense nas duas gestões de Cid Gomes (2007-2010 e 2011- 2014),
60

 o 

PAIC foi implementado em todo o Estado do Ceará logo no primeiro ano do governo e, já 

de início, teve a adesão de todos os 184 municípios do Estado. O PAIC é definido como 

uma política de cooperação entre estado e municípios promovida pelo Governo do Ceará 

em parceira com a UNICEF e instituições da sociedade civil, além de apoio do Governo 

Federal (CEARÁ, 2012).  

O PAIC é caracterizado como um programa com foco na gestão, voltado à 

aprendizagem do aluno e ênfase na mudança de cultura da gestão municipal e da gestão 

escolar (CEARÁ, 2012, p. 20). E tem como objetivo alfabetizar todos os alunos das redes 

públicas de ensino do Estado até os sete anos de idade. Para tanto, o PAIC apoia os 

municípios na formulação e implementação de políticas de alfabetização, atuando em 

regime de colaboração. E como estratégia para alcançar o objetivo mencionado, o 

programa tem como proposta realizar uma intervenção sistêmica pela garantia do direito de 

aprender, executadas por meio de cinco eixos de ação: Gestão da Educação Municipal, 

Avaliação Externa, Alfabetização, Literatura Infantil e Educação Infantil.  

Para compreendermos a atuação da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC) no 

desenvolvimento dos cinco eixos de ação, inicialmente apresentaremos, de forma breve, as 

principais unidades responsáveis pelo programa.  

A SEDUC é composta por nove Coordenadorias e uma Superintendência, além das 

unidades de assessoramento (vide organograma completo da Secretaria no ANEXO). As 

duas principais unidades responsáveis pelo PAIC são a Coordenadoria de Cooperação com 

os Municípios (COPEM) e a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

(CREDE). A COPEM foi criada no início da primeira gestão de Cid Gomes tendo como 

foco o fortalecimento da articulação entre a SEDUC e os órgãos municipais responsáveis 

                                                           
60

 Mesmo com o fim do governo Cid, o PAIC ainda continua em operação como um programa da Secretaria 

de Educação do Estado no ano de 2015. Essa continuidade se explica em parte porque o novo governo eleito 

(PT) elegeu-se com o apoio do ex-governador, inclusive, com o cargo de vice-governadora ocupada pela 

Maria Isolda Cela A. Coelho, ex-Secretária de Educação do governo Cid, e assim, configurando-se como um 

governo de continuidade.  
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pela educação. A equipe da COPEM é organizada em três Células, sendo que a Célula de 

Gestão dos Programas e Projetos Estaduais é responsável pelo PAIC. A equipe do PAIC na 

COPEM, por sua vez, é organizada em torno dos cinco eixos de ação do programa, 

conforme a Figura 7, que representa o organograma da Coordenadoria.  

 

 

Figura 7 – Organograma da COPEM  

Fonte: Ceará (2012, p. 70) 

 

As CREDEs, por sua vez, são as unidades (num total de 20) que representam a 

SEDUC nas diversas regiões do Estado e, em seu âmbito, foram criados os Núcleos 

Regionais de Cooperação com os Municípios (NRCOM). Os NRCOM são considerados as 

extensões regionais da COPEM e fazem a interlocução com as redes municipais no que se 

refere ao PAIC (CEARÁ, 2012). A Figura 8 representa o fluxo das relações que se 

estabelecem entre a CREDE e os municípios cearenses, estes representados pelas equipes 

municipais do PAIC.  

 

  

 

 

Figura 8 – Fluxo de relações entre as CREDEs e os municípios   

Fonte: Adaptado de Ceará (2012, p. 72). 
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A criação da COPEM e dos NRCOM ocorreu com o intuito explícito de fortalecer a 

articulação entre a esfera estadual e a municipal:  

 

A criação da Copem e dos NRCOMs foi fundamental para 

operacionalizar o regime de colaboração, significando um avanço na 

resolução do arranjo organizacional. São instâncias direcionadas a 

promover a articulação com os municípios e viabilizar a cooperação, com 

profissionais capacitados para exercer as funções previstas, zelando pelo 

respeito à autonomia do município (CEARÁ, 2012, p. 71). 

 

As equipes municipais do PAIC são formadas por um gerente e dois ou mais 

assessores, que são responsáveis pelas ações de cada eixo do programa. Para reforçar a 

importância do programa e o comprometimento dos municípios, o PAIC destina uma bolsa 

de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para o gerente municipal do PAIC e de R$ 300,00 

(Trezentos Reais) para dois assessores, valores que podem ser reorganizados pelo 

município de acordo com o tamanho da equipe (CEARÁ, 2012).  

Após a apresentação da estrutura organizacional da SEDUC responsável pelo 

PAIC, a seguir será apresentado um breve detalhamento de cada um dos eixos que 

compõem o programa:  

 

1) Gestão municipal 

Neste eixo, o programa atua no desenvolvimento da capacidade municipal de 

realizar o planejamento e diagnóstico da educação, bem como no estabelecimento de 

metas, acompanhamento e monitoramento dos indicadores. Para tanto, há uma interlocução 

constante da Secretaria Estadual de Educação com as equipes municipais do PAIC, 

secretários, prefeitos e equipes regionais da SEDUC alocadas nas CREDEs, além da 

parceria com instituições que defendem interesses municipais. O acompanhamento intenso 

permite, por exemplo, o cumprimento dos 200 dias letivos, a garantia de acesso e 

permanência do aluno na escola, a utilização de planos de trabalho como instrumento 

efetivo, o levantamento e organização de dados da rede municipal, entre outros (CEARÁ, 

2012).  

A gestão também chega até o nível das escolas, nas quais as equipes regionais da 

SEDUC e as municipais do PAIC trabalham juntamente com os diretores e coordenadores 

pedagógicos para acompanhar os processos e resultados de aprendizagem de cada um dos 

estudantes.  
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2) Avaliação externa 

A avaliação externa,
61

 chamada também de Prova PAIC, é considerada um 

instrumento essencial de gestão da aprendizagem, pois com ela norteia-se o 

desenvolvimento das políticas municipais. A prova é aplicada a todos os alunos do 1ª ao 5º 

ano do ensino fundamental, sempre no início do semestre letivo para que possam ser feitas 

intervenções pedagógicas ao longo do ano a partir do seu resultado. A SEDUC conta com a 

parceria de especialistas em avaliação da Universidade Federal do Ceará (UFC) que é 

responsável por todo o processo de elaboração das provas, incluindo revisão, pré-teste e 

análise estatística e pedagógica dos itens.  

Para além desse processo, a SEDUC, junto com seus especialistas, investe no 

desenvolvimento da capacidade dos municípios em planejar e executar avaliações, 

realizando oficinas de formação e intenso acompanhamento para se trabalhar 

pedagogicamente com os resultados.  

Complementando a Prova PAIC, que tem um caráter diagnóstico, o Estado 

desenvolveu o Sistema Permanente de Avaliação da Educação – Alfabetização (SPAECE 

ALFA), um teste em larga escala que é aplicado no final do 2º ano do ensino fundamental 

e avalia os resultados do processo de alfabetização. Os resultados do SPAECE ALFA são 

considerados para a nova regra de distribuição da cota-parte do ICMS e para o Prêmio 

Escola Nota Dez, iniciativas que serão detalhados logo mais.  

 

3) Alfabetização 

Este eixo trata da formação de professores, que é desenvolvido com base no 

currículo e no uso de um material estruturado para apoiar as práticas dos professores na 

sala de aula. Para atender a essa frente, foram adotadas duas estratégias: (1) Para as 

crianças do 1º ano, foi desenvolvido um conjunto de materiais didáticos próprios por uma 

equipe de especialistas contratada pela SEDUC e coordenada por uma professora da UFC, 

no ano de 2007. Essa mesma equipe realiza as formações dos professores nos municípios; 

(2) Para as turmas do 2º ano, a SEDUC oferece, sem custo para os municípios, materiais 

estruturados de alfabetização produzidos por diferentes editoras que passaram por um 

edital de seleção. O município escolhe qual material irá adotar e a editora selecionada é 

responsável por desenvolver as formações nesses municípios. Essa segunda estratégia 
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 Utiliza-se a denominação externa por ela ser aplicada pelos profissionais externos à escola, mas que 

pertencem ao quadro dos municípios. 



100 
 

representou a maior parte dos investimentos realizados no âmbito do PAIC, chegando a R$ 

25 milhões (Vinte e Cinco Milhões de Reais), e só foi possível devido ao apoio do 

Governo Federal (CEARÁ, 2012).  

Em 2014, a SEDUC optou por também desenvolver e distribuir o seu material 

didático para o 2º ano, embora alguns municípios tenham continuado com as editoras, 

dessa vez com recursos próprios.  

Há outras ações complementares, como o desenvolvimento de um software livre e 

gratuito, denominado Luz do Saber, para os alunos que não foram alfabetizados na idade 

certa. A disponibilização do programa aos municípios acontece mediante a realização de 

oficinas de formação para sua utilização.  

Em todas as estratégias de atuação, há sempre um intenso acompanhamento 

pedagógico por parte das equipes estaduais do PAIC nos municípios. 

 

4) Educação Infantil 

A atuação nesta frente é corroborada por muitos estudos e pesquisas que mostram a 

importância da Educação Infantil para a criança ser bem sucedida ao longo da sua vida 

escolar, principalmente no entendimento de que é uma fase essencial para estimular o 

interesse pela leitura e escrita. Assim, o PAIC apoia a formulação e implementação de 

políticas de Educação Infantil nos municípios, por meio de três estratégias: 1) oferece 

formação a técnicos municipais, para que estes possam estruturar um processo de formação 

dos professores da rede e outros profissionais da educação infantil; 2) contribui na 

elaboração de propostas pedagógicas baseadas nas Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil, documento elaborado pela SEDUC com a colaboração do MEC; e, por 

fim, 3) apoia a ampliação da oferta de vagas, por meio de financiamento para a construção 

de Centros de Educação Infantil (CEI) mediante contrapartida dos municípios. 

 

5) Literatura infantil e formação de leitor 

O programa parte do pressuposto de que para ocorrer um processo satisfatório de 

alfabetização e letramento é imprescindível garantir o acesso a materiais de qualidade. 

Mais do que isso, a SEDUC entende que é preciso ofertar “materiais estimulantes, 

articulado a ações pedagógicas intencionais mediadas pelo professor” (CEARÁ, 2012). 

Para tanto, este eixo trabalha com a criação e dinamização de acervos literários em todas as 

salas de Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, oferecendo formação de 
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professores para o uso desses acervos. Os acervos foram ampliados por meio de aquisição 

de títulos já publicados e também a partir do investimento na produção local como forma 

de inserir a temática regional nos livros. Assim, realizou-se a seleção, por meio de um 

concurso público, de um conjunto de textos inéditos de autores residentes no Estado do 

Ceará para compor a Coleção PAIC – Prosa e Poesia, sendo impressos e distribuídos mais 

de 500 mil livros. 

Além disso, este eixo também fomenta o hábito de leitura dos professores, 

realizando a elaboração e distribuição da revista “Pense!” e de uma agenda elaborada 

especificamente para o PAIC. A revista apresenta resenhas literárias, divulgação de 

experiências bem sucedidas do PAIC, entrevistas, artigos e reportagens sobre alfabetização 

e educação em geral, além de possibilitar o acesso a informações de cultura e lazer. A 

agenda, por sua vez, apresenta todo um processo de produção e editoração de conteúdo 

com informações, resenhas e trechos de obras de algum escritor da literatura brasileira. 

Além dessas ações, cita-se também a implantação de Clubes de Leituras nos municípios, 

com a criação de blogs para divulgação e compartilhamento de atividades e incentivos para 

a participação dos professores na Bienal do Livro.  

Cada eixo e seu respectivo conjunto de ações estão ilustrados na Figura 9. 
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Figura 9 – Objetivo do PAIC, os Cinco Eixos e suas Respectivas Ações 

Fonte: Elaboração própria, a partir da apresentação da SEDUC (2014). 

 

Além da atuação em regime de colaboração para a implementação dos cinco eixos, 

outra característica a se destacar no PAIC é a presença e atuação de diferentes instituições 

parceiras, formando uma rede de cooperação técnica: Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará 

(APRECE), União dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará (UNDIME-CE), 

União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Associação para o 

Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDM-CE), Fórum da Educação 

Infantil do Ceará e Secretaria de Estado da Cultura do Ceará (SECULT). Os representantes 
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dessas instituições compõem o Comitê de Articulação, que tem funções consultivas 

previstas em um termo de parceria e se reúnem bimestralmente, lideradas pela equipe da 

SEDUC. A maioria dessas instituições participa do programa desde as ações do Comitê 

Cearense pelo Combate ao Analfabetismo Escolar, iniciativa esta que se mostrou essencial 

para compreender a pergunta de pesquisa desta Tese e que será detalhado mais à frente 

(Capítulo 5, seção 5.2.). Além dessas instituições, há a parceria e apoio do governo Federal 

e participação das universidades cearenses na execução do PAIC.  

Outra peculiaridade no desenho do Programa Alfabetização na Idade Certa se refere 

aos incentivos institucionais para o maior envolvimento dos municípios, bem como das 

escolas localizadas nesses municípios.  

Em 2007, depois de efetivada a adesão de todos os municípios cearenses no PAIC, 

o governo estadual promoveu uma mudança nos critérios de redistribuição do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destinado aos municípios. Uma lei 

estadual
62

 determinou que a nova regra de distribuição fosse atrelada a indicadores 

municipais de educação, saúde e meio ambiente, sendo que o desempenho na educação 

(Índice de Qualidade da Educação – IQE) é o que apresenta maior influência. Ou seja, a 

distribuição segue a lógica de que quanto mais o município investe na qualidade da 

educação, mais recursos o município recebe. A primeira redistribuição ocorreu em 2009, 

sendo considerados os índices calculados a partir dos dados de 2007 e 2008. Alguns 

municípios de pequeno porte conseguiram triplicar sua receita de ICMS; enquanto outros 

de maior população apresentaram uma queda no valor recebido devido a seus baixos 

índices (CEARÁ, 2012, p. 86). 

A segunda estratégia de incentivo institucional se refere à criação do Prêmio Escola 

Nota Dez, em 2009. São premiadas até 150 escolas que tenham alcançado bons resultados 

aferidos por meio do Índice de Desempenho Escolar. Um diferencial a se destacar nesta 

premiação é o incentivo ao trabalho de cooperação entre as escolas. Pela regra da 

premiação, a escola que apresentou bons resultados só recebe a segunda parcela, 

correspondente a 25% do valor total do prêmio, se cumprir dois critérios: o de manter ou 

elevar os resultados no ano seguinte e apoiar por um ano uma escola que tenha apresentado 

baixo indicador.  

                                                           
62

 Lei n. 14.023 de 17 de dezembro de 2007 e Decreto 30.796 de 29 de dezembro de 2011. Mais informações 

em Ceará (2012, p.84) 
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Por fim, a comunicação visual dos resultados das avaliações também contribui para 

se criar um clima de “competição” e motivação entre os municípios. Em todos os materiais 

do programa, são utilizadas diferentes cores nos mapas: vermelho, laranja, amarelo, verde 

claro e verde escuro. A cor vermelha simboliza os municípios nos quais as crianças  

não estão alfabetizadas e, no outro extremo, a cor verde escura representa a situação 

desejável em termos de alfabetização. As demais cores são as situações intermediárias, 

conforme legenda da figura 11. A representação visual da escala torna fácil o entendimento 

por todos, como apresentado na figura a seguir.  

 

Figura 10 – Evolução do desempenho no SPAECE-ALFA – 2º ano do Ensino Fundamental 

Fonte: Secretaria de Educação do Estado do Ceará (2014) 

 

A observação da figura deixa nítida a evolução no desempenho dos municípios no 

SPAECE-ALFA ao longo do tempo, pois em 2007 havia poucos municípios com a cor 

verde escura, enquanto que, em 2013, a grande maioria das redes municipais já estava na 

situação mais avançada, sendo que as demais situavam-se na cor verde clara (suficiente). 

A evolução do desempenho das redes municipais de educação também pode ser 

visualizada na figura com o gráfico de barras a seguir, que retrata os mesmos resultados 

obtidos no SPAECE-ALFA, agora em termos de número de municípios em cada nível de 

proficiência.  
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Figura 11 – Número de municípios por padrão de proficiência e edição do SPAECE-ALFA. 

Fonte: SEDUC (2012). 

 

O gráfico de barras mostra a evolução no número de municípios cearenses que 

atingiram a situação desejável (na cor verde escura), que partiu de 14 em 2007 para 165 em 

2013, enquanto que os demais 19 municípios estão na situação suficiente (verde claro) e 

nenhum outro abaixo desse patamar.  

Outros resultados podem ser enumerados a partir da implementação do PAIC no 

Estado do Ceará. O principal é a evolução na capacidade de leitura dos alunos da rede 

pública do 2º ano do ensino fundamental, medida pelo SPAECE-ALFA. Segundo dados 

apresentados pela Secretaria de Educação do Ceará, em uma escala de proficiência de 0 a 

200 pontos, a média de desempenho em leitura cresceu de 118,9, em 2007, para 162,6, em 

2010, indicando um aumento de 43,7 pontos (CEARÁ, 2012).  

Considerando que os dados do SAEB de 2001, e divulgados em 2003 (única 

avaliação nacional disponível na época), indicavam que o Ceará era um dos últimos 

estados em termos de desempenho dos alunos da 4ª série do ensino fundamental, o que 

aconteceu neste espaço de pouco mais de uma década? Esta Tese pretende avançar na 

busca de respostas a essa e outras indagações já apontadas. 

Contudo, antes é preciso também destacar alguns dos desafios que o PAIC enfrenta.  
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Estudos de Rossi (2010) e Costa (2014) apontaram fragilidades na formação de 

professores, destacando que apesar das ações de formação do programa se basearem em 

pressupostos construtivistas-interacionistas, identificou-se professoras que ainda não 

consolidaram essa concepção de alfabetização. Gomes (2013) também aponta para os 

riscos de uma educação fortemente baseada em avaliação, o que pode levar à competição 

sem se preocupar com a real aprendizagem das crianças. O excesso de avaliação é 

encontrado na sobreposição de avaliações realizadas pelo Estado e pelos municípios e 

agora ainda mais com a entrada do governo federal, com a realização da ANA. Não 

obstante, há casos de municípios que recorrem à realização semanal de simulados, como 

forma de garantir que os alunos tenham melhor desempenho nessas avaliações. Estes 

aspectos já são conhecidos da literatura e apontados por Pacheco (2009) como “doenças” 

da mensuração de resultados no setor público. São aspectos que o PAIC estadual precisa 

enfrentar para minimizar esses efeitos.  

Não obstante, outros aspectos podem ser destacados como resultado das ações 

empreendidas pelo PAIC, para além da mensuração de rendimento. A ampliação do 

próprio programa em 2011, quando foi lançado pelo governo do Estado o PAIC MAIS 

(PAIC +), que estendeu seu foco de atuação até o 5º ano nas escolas públicas cearenses e 

passou a incorporar ações na área de Matemática. A ampliação no atendimento atendeu à 

demanda e expectativa dos municípios que se preocupavam com a ruptura das ações no 3º 

ano e interrompia o ritmo dos avanços na aprendizagem das crianças.  

Ainda, é válido destacar o desenvolvimento das relações intergovernamentais a 

partir do PAIC: “os sistemas de ensino do estado e dos municípios criaram um padrão de 

cooperação: assumiram atribuições, estabeleceram procedimentos, construíram formas de 

articulação e desenvolveram modos de trabalhar em conjunto” (CEARÁ, 2012, p. 161).  

Assim, o Governo do Ceará afirma que, com o PAIC, a Secretaria de Educação do Estado 

se firma de fato como um órgão que faz jus a essa denominação, pois não atua somente 

com as escolas da rede de ensino estadual, como encontramos na prática da maioria dos 

estados. Ademais, nesta frente de cooperação, citamos também as ações de cooperação 

técnica que a Secretaria do Ceará estabeleceu com a Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia. Técnicos desta secretaria visitaram o Ceará para estudar as ações do PAIC e houve 

a cessão do conteúdo dos materiais estruturados desenvolvidos pelo Ceará (que também 
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está disponível no site do programa), conforme depoimento da assessora técnica da 

Secretaria.
63

 

Por fim, a experiência do PAIC foi a base para a elaboração do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
64

 do MEC, inclusive com a adoção do mesmo 

nome. Contudo, gestores da SEDUC lamentam que, apesar de ter sido inspirada na 

experiência estadual, o programa nacional não contempla o modelo de gestão adotado pelo 

PAIC, com foco na aprendizagem do aluno, um aspecto considerado essencial e um dos 

grandes diferenciais para o sucesso do programa estadual, segundo as entrevistas 

realizadas.  

A trajetória de sucesso do PAIC não se resume na sua difusão da escala estadual 

para a nacional, pois a investigação sobre suas origens indicou que essa política, na 

realidade, teve início bem antes de 2007, ano em que se tornou política estadual.   

Para se chegar ao atual desenho do PAIC, apresentado nessa seção, e entender as 

questões colocadas neste estudo, faz-se necessário uma breve incursão histórica ao 

município de Sobral, no Ceará, no ano de 2000, adentrar também na iniciativa 

empreendida pelo Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar (CCAE), 

em 2004, e seguir com a implementação das primeiras ações na fase de projeto piloto 

(2005-2006), tópicos que serão desenvolvidos a seguir.  

Porém, para situar o leitor no tempo, apresentamos inicialmente uma visão geral 

desse percurso na figura a seguir e que será discutido na sequência. 
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 Entrevista realizada no dia 07.04.2015. 
64

 Lançada no final de 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal 

assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Há um 

conjunto de ações que cada Estado e município poderá aderir e que está disponível em: 

<http://pacto.mec.gov.br/index.php>. 
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Figura 12 – Linha do tempo dos eventos sobre alfabetização infantil no Ceará  

Fonte: elaboração própria  
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A parte superior da Figura apresenta os principais eventos relacionados com a temática 

da alfabetização na idade certa e o PAIC. Logo abaixo, é apresentada a linha do tempo, com a 

representação dos anos relativos aos principais eventos. Abaixo dessa linha do tempo, são 

apresentados alguns dos principais atores e suas ocupações, além de algumas organizações 

que tiveram papel de destaque. É importante observar a trajetória desses atores que, muito 

embora ocupem diferentes cargos na estrutura governamental, tiveram papel fundamental no 

processo de agenda-setting e que passaremos a discutir a seguir.  
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CAPÍTULO 5 – A TRAJETÓRIA DAS IDEIAS E AÇÃO DOS ATORES NA 

CONSTRUÇÃO DO PAIC 

 

 

5.1 Tudo começou em Sobral  

 

Sobral, uma pequena cidade situada no semiárido cearense, a 240 Km de Fortaleza, 

tem uma população de cerca de 190 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE para o ano 

de 2014. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 

Sobral ocupa o quinto lugar do Estado no ranking do Índice de Desenvolvimento Municipal 

(IDM), com 60,56, e o segundo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 

0,714, segundo dados de 2010.   

A história que fez desse município uma referência nacional nos resultados de educação 

fundamental pública teve início em 1997, quando Cid Ferreira Gomes assumiu a Prefeitura do 

município. Durante a sua primeira gestão, de 1997 a 2000, a educação no município passou 

por várias mudanças, inserindo-se no cenário de importantes marcos na área educacional do 

país, como a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) e, 

principalmente, pelo impacto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério, o FUNDEF de 1996. Com a implementação do 

fundo, Sobral, como muitos municípios brasileiros, conseguiu promover melhorias no salário 

do professor, realizou concursos públicos e investiu na melhoria da infraestrutura da sua rede 

de escolas, com reformas e construção de novos prédios. A universalização do atendimento no 

ensino fundamental teve sua maior marca no período: a rede municipal de Sobral passou de 9 

mil alunos para aproximadamente 20 mil alunos, mais do que dobrando a sua capacidade de 

atendimento. Se incluirmos toda a educação básica municipal, houve um aumento de 157% de 

matrículas, de 12.631 para 32.566 alunos atendidos (MAIA, 2006). 

Com todas essas mudanças, a equipe municipal acreditava que a educação estava bem 

encaminhada.65 A surpresa veio em outubro de 2000, quando a Secretaria de Desenvolvimento 

da Educação de Sobral aplicou, com a consultoria de um professor da Universidade Federal 

do Ceará, uma avaliação externa de leitura para diagnosticar o nível de habilidade de leitura 
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 Entrevista de Ivo Gomes, ex-secretário de educação de Sobral. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8>.  Acesso em: 15.05.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8
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dos alunos do ensino fundamental. O resultado apontou que 48% das crianças que estavam 

terminando o 2º ano no município não sabiam ler. Mais especificamente, esse grande 

contingente de crianças de 8 anos que frequentava a escola não conseguia sequer ler palavras 

(INEP, 2005).  

Complementando o diagnóstico acima, o município ainda recebeu, no mesmo ano, o 

resultado da avaliação de aprendizagem de alunos de 1ª e 4ª séries realizada pela Fundação 

Carlos Chagas, no âmbito do Programa Acelera Brasil do Instituto Ayrton Senna. De acordo 

com os dados do INEP (2005), Sobral ficou em penúltimo lugar entre os 52 municípios 

brasileiros participantes do Programa.  

Um novo período de gestão se iniciou com a reeleição de Cid Gomes (2001-2004) e 

Ivo Gomes,
66

 que era Chefe de Gabinete da Prefeitura, assumiu a pasta da Secretaria de 

Educação e iniciou uma série de reformas no sistema educacional do município. Sobre os 

resultados da avaliação, Ivo Gomes afirmou:  

 

[...] e quando chegou o resultado, para nós foi uma coisa estarrecedora: 

decepção total, tristeza geral, perplexidade, angústia... e isso fez com que 

acendesse uma luz vermelha na Prefeitura. Porque a gente tinha a 

sensação de que tudo que tinha que ser feito estava sendo feito [...] 

(GOMES, s/d).
67

 

 

Dando continuidade ao diagnóstico de aprendizagem iniciada no ano anterior, a 

Secretaria Municipal de Sobral então iniciou a nova gestão com a realização de uma avaliação 

externa de leitura no início de 2001, agora englobando todos os alunos de 2ª a 4ª séries do 

ensino fundamental. Condizente com a primeira avaliação, os resultados mostraram que 60% 

dos alunos que estavam iniciando a 2ª série, 40% dos alunos da 3ª e 20% daqueles que 

frequentavam a 4ª série não sabiam ler (INEP, 2005). 

A partir desses resultados, a Secretaria de Educação de Sobral estabeleceu sete metas 

para a gestão 2001-2004, sendo que a meta prioritária (Meta 1) foi a alfabetização de 100% 

das crianças em processo inicial de escolarização até os 7 anos de idade, seguida pela Meta 2, 

                                                           
66

 Sobral havia aderido ao Programa Escola Campeã, do Instituto Ayrton Senna, cujo foco de atuação era voltado 

para o fortalecimento da capacidade gerencial das secretarias e das escolas. Segundo Oliveira (2013), a mudança 

da pasta para Ivo Gomes deveu-se à solicitação do programa à Prefeitura para nomear como Secretário uma 

pessoa que tivesse experiência e perfil gerencial. Ivo, que é irmão do Cid, havia retornado recentemente da 

Universidade de Harvard, onde concluiu seu mestrado. O próprio Ivo Gomes credita a João Batista Oliveira, 

especialista em educação e então consultor do Instituto Ayrton Senna, muito do seu conhecimento e sua 

aprendizagem das especificidades da área educacional. 
67

 Entrevista de Ivo Gomes, ex-secretário de educação de Sobral. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8>. Acesso em: 15.05.2015. Trecho 1 min a 1 min 15s. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8
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a alfabetização de 100% das crianças de oito anos ou mais, que frequentavam  da 2
a
 à 6

a
 séries 

e que ainda não sabiam ler e escrever (MAIA, 2006).  

Para o atingimento dessas duas metas, várias estratégias foram delineadas, dentre as 

quais destacamos:  

- na área institucional/organizacional: (i) nucleação
68

 das Escolas Municipais para 

diminuir as escolas multisseriadas localizadas na área rural; (ii) ampliação do Ensino 

Fundamental (EF) de 9 anos, incluindo crianças de 6 anos
69

; (iii) municipalização
70

 dos anos 

iniciais do EF, em cooperação com o Estado; 

- na gestão administrativa: (i) seleção por meio de critérios meritocráticos de diretores 

e coordenadores pedagógicos para atuarem nas escolas; (ii) formação continuada e 

capacitação desses profissionais; (iii) garantia de autonomia financeira, pedagógica e 

administrativa para as escolas; (iv) acompanhamento e monitoramento dos dados relativos às 

ações da escola; (iv) gratificação para o professor alfabetizador,
71

 (v) implementação de um 

sistema de avaliação sistemática; (vi) criação do Prêmio Escola Alfabetizadora;
72

 

- na área pedagógica: (i) produção de material de alfabetização próprio; (ii)  formação 

de professores atrelada à prática na sala de aula, com estabelecimento de rotinas.  

As observações nas salas de aula revelaram que o aluno passava a maior parte do 

tempo, no já reduzido tempo escolar brasileiro, realizando cópias das instruções passadas 

pelos professores nas lousas, para então realizar a atividade propriamente solicitada. Para 

otimizar esse processo, a secretaria decidiu elaborar um material didático próprio, que contou 

                                                           
68 

Sobral, como muitos municípios da região nordeste, apresentava um grande número de escolas em zonas 

rurais, muitos deles bem pequenos, com uma ou duas salas em que estudavam várias crianças de diferentes 

idades e conhecimentos. Trata-se de uma estratégia que remete ao clientelismo pois busca garantir o poder dos 

prefeitos e vereadores, que atendem às demandas da comunidade por escolas. Contudo, a pulverização das 

escolas rurais dificulta o trabalho do professor e acompanhamento pela secretaria. Com a nucleação, vincularam-

se as escolas de modo a formar uma única unidade administrativa, com um diretor e equipe pedagógica. Com 

isso, Sobral passou a ter 38 escolas em vez de 96, sendo que todas apresentam mais de 300 alunos matriculados, 

ante o cenário de 44 escolas que tinham menos de 100 alunos (MAIA, 2006). 
69

 Sobral reorganizou sua rede antes mesmo da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, entrar em vigor, que 

determinou que os municípios, estados e o Distrito Federal teriam prazo até 2010 para implementar a 

obrigatoriedade de nove anos para o EF. 
70

 Embora essa frente só tenha sido totalmente concluída anos mais tarde, a municipalização das escolas 

possibilitou a formação de uma rede única de ensino no município e, assim, possibilitou que o foco de atenção da 

gestão municipal se voltasse para a aprendizagem. A cooperação com o Estado viabilizou a cessão de pessoal 

técnico e administrativo, docentes e compartilhamento no uso de prédios (INEP, 2005). 
71

 A vantagem correspondia, à época, a 30% a mais sobre o vencimento básico do salário de professor para 20h 

semanais. Com essa política, a secretaria realocou seus melhores professores para a fase da alfabetização, nível 

que em geral é preterido por requerer mais esforço e trabalho dos profissionais (INEP, 2005). 
72

 O Prêmio foi criado, segundo seus gestores, para mobilizar os esforços das escolas nas conquistas das metas 

de alfabetização. Mas a premiação é individual, na medida em que recebem o prêmio em dinheiro o professor 

alfabetizador, o coordenador pedagógico e o diretor. As regras para a premiação mudaram ao longo dos anos. 

Ver detalhes em Maia (2006).  
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com a consultoria do especialista em leitura da UFC Ceará, professor Edgar Linhares, que 

utilizava o método da marcha global analítica (INEP, 2005). 

Os materiais disponibilizados aos professores alfabetizadores indicavam uma 

estruturação da rotina diária, semanal e mensal, com indicação das atividades a serem 

desenvolvidas nas salas de alfabetização. Nas formações continuadas eram discutidas as 

estratégias a serem adotadas, bem como o planejamento das atividades didáticas a serem 

desenvolvidas.  

Interessante notar que os gestores municipais já tinham clareza do campo de batalha 

metodológico que encontrariam pela frente quando afirmaram que: “mais do que a fidelidade 

a uma determinada teoria, [os professores alfabetizadores] precisavam de um método que 

funcionasse” (INEP, 2005). Como forma de reduzir a tensão, foi garantida às escolas e a seus 

professores a recuperação da autonomia pedagógica – ou seja, a possibilidade de implantar 

métodos alternativos ao proposto pela secretaria assim que fossem alcançadas as metas de 

desempenho (MAIA, 2006). Vale destacar também o início da construção de uma cultura 

voltada para resultados na rede escolar de Sobral. 

A prioridade máxima destinada para a alfabetização de todas as crianças de 6 e 7 anos 

de idade foi defendida por todos os membros envolvidos nas mudanças empreendidas e o fato 

de a escola não cumprir o seu papel essencial foi motivo de indignação por parte desses 

atores, pois “condena milhões de crianças brasileiras a uma situação socialmente perversa de 

escolarização sem aprendizagem.” (MAIA, VINAS, CAMPOS, 2005, p. 165). Assim, os 

gestores públicos de Sobral acreditaram que toda criança é capaz de aprender, independente 

de sua situação socioeconômica, justificativa esta comumente utilizada na área educacional 

para explicar o baixo desempenho de alunos pertencentes às famílias menos favorecidas 

economicamente (INEP, 2005).  

A concepção de alfabetização adotada pelo município de Sobral, bem como a 

justificativa para focar a ação nas crianças de seis anos segue resumida no seguinte trecho:  

 

[...] no entanto, por volta de 6 anos, e isso nos mostra também a 

experiência, a criança é capaz de dominar informações importantes sobre 

o sistema alfabético, ou seja, sobre como a escrita representa a 

linguagem. Ela consegue, então, ler e escrever os primeiros textos com 

certa autonomia. É bem sabido que ler e escrever não se reduzem a 

habilidades de codificação e decodificação. O leitor deve ser capaz de 

fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que ela tem em 

nossa sociedade, inclusive usar a leitura e a escrita para aprender. 

Portanto, se aos 6 anos é possível e desejável que aconteça um passo 

importante com relação ao conhecimento do sistema alfabético, é ao 

longo dos anos seguintes que a formação do leitor se consolida. No 
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entanto, entender que aprender a ler é um processo que envolve, 

inclusive, ritmos individuais, não deve mascarar as situações de 

ineficiência do trabalho escolar, nem tampouco justificar pretensos 

programas de ensino com muitas palavras bonitas, mas com rotas e 

metas indefinidas. As aquisições das competências precisam acontecer 

de maneira eficaz ao longo de cada tempo escolar (COELHO, 2006, p. 

160, grifo nosso). 

 

Essa perspectiva de compreensão do processo de alfabetização que busca estabelecer 

uma meta (em termos de idade) para que as crianças dominem as capacidades básicas de 

leitura e escrita e que, ao mesmo tempo, critica a ineficiência escolar é uma concepção 

inovadora e que se choca com a visão predominante na academia e difundida entre as 

secretarias de educação do Brasil, qual seja, a de que a alfabetização é um processo e que, 

portanto, não é possível definir uma idade para que esse processo possa ser considerado 

concluído. 

Em 2004, apenas três anos após o início da reforma, o município já apresentava um 

percentual de 95,7% dos alunos de 1º ano considerado leitores (MAIA, 2006). O ano de 2004 

pode ser considerado como o ano zero para a medição dos resultados em Sobral, visto que os 

alunos da 1ª série que receberam atenção da política municipal, iniciada em 2001, estavam 

finalmente chegando à série avaliada (idem). Importante lembrar que, no ano em questão, 

Sobral ainda não explicitava os efeitos da reforma nos resultados aferidos pelas avaliações 

nacional e estadual até então disponíveis na época.
73

 Contudo, as ações implementadas pela 

Secretaria de Educação de Sobral chamaram a atenção do MEC/INEP, que resolveu realizar 

um estudo de caso dos caminhos percorridos por Sobral e publicar em forma de livro: 

“Vencendo o Desafio da Aprendizagem nas Séries Iniciais: A Experiência de Sobral-CE.” 

Segundo a publicação: “Três anos de grandes mudanças levaram a rede municipal de ensino 

de Sobral a outro patamar de qualidade, ainda que permaneçam muitos desafios” (INEP, 2005 

p. 28).  

Desde então, Sobral continuou com a sua política educacional e tem sido objeto de 

estudo de várias pesquisas de instituições que atuam na melhoria de qualidade da educação, 

bem como objeto de atenção das mais variadas mídias local e nacional (ver lista de estudos e 

reportagens no Anexo), devido aos resultados que vem apresentando no IDEB: 

 

 

                                                           
73

 Tanto o SAEB, avaliação nacional por amostragem quanto o SPAECE, avaliação estadual que, em 2004 

incluía pela primeira vez a participação dos alunos das redes municipais, tem o foco na aferição de resultados de 

aprendizagem dos alunos da 4ª série.  
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Tabela 3 - Evolução do IDEB no, Brasil, Nordeste, Ceará, Fortaleza e Sobral – rede pública 

dos Anos Iniciais do EF – 2005 a 2013. 

 

 Ano 

IDEB 2005 2007 2009 2011 2013 

Brasil 3.6 4.0 4.4 4,7 4,9 

Nordeste 2.7 3.3 3,7 4,0 4,1 

Ceará 2.8 3.5 4.1 4.7 5.0 

Fortaleza 3.3 3.5 3.9 4.2 4.7 

Sobral  4,0 4,9 6,6 7,3 7,8 

Fonte: MEC/INEP
74

  

 

Em 2009, Sobral já ultrapassava a meta final almejada pelo MEC para o ano de 2022, 

de 6,0 pontos. Os resultados da avaliação nacional mais recente mostram que Sobral se 

encontra em primeiro lugar entre todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil 

habitantes e, o que mais chama a atenção é o fato de o município não apresentar apenas uma 

ou outra escola com nível de excelência que faz subir a média geral, mas consegue garantir a 

equidade na sua rede e em todas as edições da prova, desde 2005. Isso inclui também as 

escolas classificadas como rurais que, em geral, apresentam resultados abaixo das urbanas. 

Para efeito de ilustração citam-se os resultados da última edição da Prova Brasil, de 2013: das 

25 escolas que participaram da avaliação, a menor média encontrada foi 6,9 e a maior 9,0, 

muito acima da média 6,0 considerada como referência dos países desenvolvidos. As demais 

cinco escolas que compõem a rede neste nível de ensino não participaram da avaliação 

nacional, pois não apresentaram um número mínimo de participantes, segundo regra 

estabelecida pelo MEC. 

A equidade é um dos grandes desafios que as redes municipais e estaduais enfrentam 

na atualidade. Faria e Guimarães (2014) apontam que todas as redes de ensino e escolas 

públicas do Brasil deveriam ter como objetivo alcançar a excelência com equidade, ou seja, 

garantir um aprendizado de qualidade para todas as crianças, independentemente do perfil 

socioeconômico de suas famílias, da localização da escola ou de outros fatores comumente 

usados para justificar o baixo desempenho na educação. 
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 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 

20.09.2015. 
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Vale destacar ainda que Sobral zerou a taxa de evasão e abandono nos anos iniciais do 

ensino fundamental devido ao intenso trabalho efetuado pelos diretores escolares que, em 

caso de faltas dos alunos, vão às suas residências saber o que ocorreu e incentivam seu retorno 

à escola. Essa forma de atuação dos profissionais foi descrita na reportagem do Jornal O 

Globo (LINS e GOIS, 2012) e também relatada pelo ex-secretário de educação Mauricio 

Holanda Maia em entrevista
75

 concedida a uma emissora de televisão.  

Oliveira (2013) enumerou alguns fatores que fizeram com que Sobral se destacasse na 

área educacional, citando como fatores de destaque o foco e a consistência nas ações e a 

continuidade da política. O município, apesar de ter passado por três gestões de diferentes 

prefeitos e partidos,
76 

conseguiu manter a coerência nas ações ao longo desses anos, iniciando 

suas mudanças em 2001. Segundo o autor, 

 

A reforma educativa em Sobral foi evoluindo em sua abrangência, mas 

experimentou uma continuidade em suas prioridades, princípios e estratégias 

durante pelo menos 13 anos, e isso ainda perdura. Nos últimos 16 anos o 

município teve apenas quatro Secretários de Educação, e os 3 sucessores 

eram membros da equipe da Secretaria e já assumiram o cargo totalmente 

alinhados com a proposta de trabalho. Isso permitiu assegurar continuidade 

nas linhas mestras da “reforma” (OLIVEIRA, 2013, p. 6). 

 

De fato, a coerência mantida pelas lideranças educacionais do município é um fator 

que chama a atenção, mesmo com a mudança de secretários ocorrida ainda na gestão de Cid 

Gomes à frente da Prefeitura, quando o Secretário Ivo Gomes, que iniciou a reforma, deixou a 

pasta em 2003, ao ser eleito Deputado Estadual. Ao assumir uma vaga na Assembleia 

Legislativa, o deputado levou sua experiência de Sobral e iniciou uma mobilização no Estado 

em torno do tema da alfabetização de crianças, tópico a ser detalhado na próxima sessão.  

Ademais, torna-se essencial, neste momento, destacar alguns atores que foram 

protagonistas no empreendimento das mudanças em Sobral, pois suas trajetórias e o processo 

de aprendizagem das políticas públicas ao longo de sua atuação profissional são fatores 

explicativos para responder adequadamente à pergunta da pesquisa.  

Na gestão municipal de Cid Gomes, várias pessoas e instituições colaboraram para a 

implementação de uma política educacional com foco na aprendizagem em Sobral, com 
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 Entrevista concedida ao Canal Futura em 25 de setembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.futura.org.br/jornalismo/entrevista-desvenda-sobral-o-exemplo-cearense-em-gestao-de-educacao>. 

Acesso em: 22.05.2015. 
76

 Foram prefeitos de Sobral: Cid Gomes, 1997-2000 (PSDB) e 2001 a 2004 (PPS); Leônidas de Menezes 

Cristino, 2005-2008 (PPS) e 2009-2010 (PSB); José Clodoveu de Arruda Neto, 2011-2012 (PT), vice-prefeito 

que assumiu o Executivo municipal devido à renuncia do antecessor, que passou a ocupar o cargo de Ministro-

chefe da Secretaria Nacional de Portos, e reeleito para o período atual, 2013-2016 (PT). 
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prioridade para a alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental. Esses atores são 

provenientes do quadro técnico da Secretaria, alguns dos quais foram se destacando e 

assumindo postos chaves. Deste grupo, destacam-se pelo menos dois personagens: a 

professora Maria Izolda Cela Arruda Coelho que, em 1997, era coordenadora de programas na 

Secretaria, tornou-se subsecretária, depois Secretária Municipal de Educação de Sobral (2004-

2006) e Secretária Estadual de Educação do Ceará (2007-2010 e 2011-2014) na gestão 

estadual do governo Cid Gomes. Atualmente, ocupa o cargo de vice-governadora do Estado, 

na gestão de Camilo Santana do PT (2015-2018). O segundo ator que se destaca é Maurício 

Holanda Maia, que iniciou sua participação profissional em Sobral como consultor nas 

atividades de seleção e formação de diretores, em seguida assumiu a vaga de Ivo Gomes 

como secretário de educação no município, entre dezembro de 2002 e agosto de 2004. 

Maurício Maia deixou a pasta para assumir a vaga, conquistada por meio de concurso público, 

de Assessor Parlamentar da Câmara dos Deputados na área de educação, tendo retornado ao 

Ceará, em 2007, como Secretário Adjunto de Educação na gestão Cid Gomes (2007-2014). 

Atualmente é Secretário de Educação do Estado do Ceará, na gestão de Camilo Santana (PT). 

Há ainda outros atores que se juntaram à equipe, tais como Marcia Oliveira Cavalcante 

Campos, especialista em educação e que tem sua trajetória profissional atrelada a todas as 

fases do PAIC; Edgard Linhares, professor da Universidade Federal do Ceará, especialista 

que dedicou sua vida para a questão da promoção da leitura e que desenvolveu o primeiro 

sistema de avaliação no município, participou ativamente das ações do Comitê Cearense para 

a Eliminação do Analfabetismo Escolar (e que será discutido posteriormente) e, mais tarde, 

foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará.  

Ainda é preciso destacar algumas instituições, como a UNICEF, por meio da atuação 

de Rui Aguiar. A instituição já atuava em Sobral com o programa Selo UNICEF – Município 

Aprovado,
77

 e a estreita relação que o profissional manteve com a equipe da gestão municipal 

permitiu acumular conhecimentos sobre a rede pública de educação municipal,
78

 fato este que 

se mostrou essencial para a sua atuação no PAIC. 

Por fim, importante reforçar que a ideia de que há uma idade certa para que a criança 

esteja alfabetizada começou a ser gerida e constatada neste período, em Sobral, por todos os 

envolvidos no processo de mudança. Dentre as várias evidências registradas nos documentos 
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 “O Selo UNICEF - Município Aprovado é um reconhecimento internacional que o município pode conquistar 

pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes”. Disponível em: 

<http://www.selounicef.org.br/_selounicef.php?op=1&k=1>. Acesso em: 20.03.2015. 
78

 Entrevista realizada no dia 25.03.2015. 
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investigados, destaca-se a observação de Maia (2006),
79

 na sua tese de doutorado, que reflete 

a experiência vivida por ele enquanto secretário de educação que sucedeu Ivo Gomes:  

 

Ao longo desses anos foram experimentadas muitas opções metodológicas 

com estes alunos [os que não foram alfabetizados aos sete anos e se 

encontravam matriculados em séries seguintes]. Em todo este tempo, ficou 

patente a maior dificuldade de recuperar as trajetórias de aprendizagem e 

escolarização destas crianças em relação aos seus colegas principiantes. A 

experiência apontou que, quanto mais estes alunos estavam adiantados na 

série de matrícula e estagnados na aprendizagem por não serem leitores, 

maiores comprometimentos lhes eram infligidos em relação às 

possibilidades de “resgate” de sua história de escolarização. (MAIA, 2006, 

p. 99). 

 

O autor ainda afirmou que a equipe pedagógica que se dedicou anos à recuperação dos 

alunos foi clara em registrar que “o máximo que se pode fazer foi amenizar, em alguma 

medida, o nível de comprometimento escolar-acadêmico dos estudantes” (Idem). Ou seja, 

diante desta constatação, definir uma idade como meta para que as crianças estejam 

alfabetizadas foi uma iniciativa proativa e preventiva para o enfrentamento do problema. 

Assim, garantir o conhecimento necessário a todas as crianças de 6 anos foi justificada, pela 

equipe envolvida com as mudanças em Sobral, do ponto de vista da democracia, do direito e 

da equidade.  

Aliado a esse discurso se encontra também o aspecto racional dos gestores quando 

apontam para a questão da eficiência, efetividade e eficácia da administração pública 

municipal, pois reter os alunos nas séries iniciais representava um ônus orçamentário e mau 

uso do recurso público:  

 

Porque se não alfabetiza cria problema de fluxo, se tem problema de fluxo 

precisa ter mais professores do que o necessário, já começa a gastar mais do 

que precisa porque você tem uma rede de 5 mil alunos, se não tivesse 

problema de fluxo teria 3 mil, portanto você só precisa de prédio, 

professores, energia, água, telefone para 3 mil (GOMES, s/d).
80

  
 

Essas e outras ideias da equipe de Sobral, liderada por Ivo Gomes, encontraram um 

solo fértil para ser disseminada para o Estado todo, por meio da ação empreendida pelo 

Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, iniciativa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará e que é o próximo tópico a ser apresentado.  

                                                           
79

 Tese defendida na Faculdade de Educação da UFC, de autoria do então secretário Mauricio Holanda Maia.  
80 

Entrevista de Ivo Gomes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8>. Acesso em: 

20.03.2015. Trecho 4min20s. Publicado no dia 21.11.2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWUj64T1BX8
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5.2 As ações do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar 

 

Em 2003, o recém-empossado Deputado Estadual Ivo Gomes iniciou o cumprimento 

da sua promessa de atuar na área de educação, feita ao seu eleitorado durante a campanha
81

. 

Esse foi também o ano em que foram divulgados os resultados do SAEB de 2001. O relatório 

indicava um baixo desempenho do Estado do Ceará em língua portuguesa na 4ª série do 

ensino fundamental: de cada 10 crianças que conseguiam terminar a 4ª série, mais de sete 

apresentavam dificuldades graves de leitura.  

Com os indicadores em mãos, somado à perplexidade vivenciada em Sobral, Ivo 

Gomes estava convencido de que os demais municípios do Estado do Ceará também 

enfrentavam a mesma problemática do analfabetismo escolar. As perguntas não cessavam na 

cabeça do deputado: 

 

[...] se nem mesmo conseguem ler, como poderão aprender o que precisam 

saber em suas vidas escolares? E se não conseguem aprender o que precisam 

que diferença fará a escola em suas vidas? Como se explica esse estranho 

fenômeno? Quais suas causas? Qual sua exata medida? O que é preciso ser 

feito e com que urgência essa tragédia deve ser enfrentada? (CEARÁ, 2006). 

 

A ideia inicial do deputado era o de estabelecer uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) sobre o analfabetismo e, para tanto, buscou apoio do UNICEF, instituição 

com o qual já mantinha relacionamento desde os tempos de Sobral. O representante da 

entidade acredita que a instituição foi procurada logo de início devido à credibilidade do 

trabalho que desenvolviam na área de direitos de aprendizagem das crianças e adolescentes 

nos municípios.
82

 Este fato foi confirmado pelo então deputado: “Precisávamos ter 

argumentos para convencer, para não parecer algo político, teria que ter credibilidade”,
83

 

afinal, o deputado fazia parte do grupo de oposição do governo da época. 

Contudo, a Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE) vivia um momento de 

desgaste, pois nos anos anteriores já haviam sido instaladas duas CPI na área da educação: a 

do FUNDEF e, a mais recente, de desvio de recursos da merenda escolar na qual os 

                                                           
81

 “[...] pessoalmente, que sou Parlamentar, graças ao voto do povo cearense, e vim para Assembleia com essa 

obsessão [...] nos palanques da campanha, fiz somente duas promessas. Prometi às pessoas que poderiam votar 

em mim, que eu defenderia, intransigentemente, a ética na Política, que não iria roubar e quando visse alguém 

roubando denunciaria. Prometi, especificamente, que trabalharia até o limite das minhas energias, para que os 

filhos dos trabalhadores cearenses pudessem ter o indeclinável direito a uma educação de boa qualidade”. Ivo 

Gomes, notas taquigráficas do Seminário Final do Comitê, dia 18.02.2005. 
82 

Rui Aguiar, oficial de projetos da UNICEF, entrevista realizada em 25.03.2015. 
83 

Ivo Gomes, entrevista realizada em 07.04.2015. 
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responsáveis acabaram sendo absolvidos, sendo um processo que não conduziu a nenhum 

resultado para a sociedade.
84

 Assim, a partir das conversas realizadas com a UNICEF e com o 

então presidente da ALECE, Deputado Estadual Marcos Cals, que prontamente aprovou o 

orçamento necessário para o desenvolvimento das ações, decidiu-se por instalar um comitê 

que realizasse um diagnóstico sobre o problema: o Comitê Cearense pela Eliminação do 

Analfabetismo Escolar (CCEAE). A inspiração para essa iniciativa surgiu a partir dos 

exemplos de outros parlamentos, como o Congresso Nacional dos Estados Unidos, que 

instituiu o National Reading Panel, em 1997, e também do grupo de trabalho da Câmara dos 

Deputados Brasileira que publicou o documento: “Alfabetização Infantil - Novos Caminhos”, 

em 2003. No projeto de lançamento do Comitê, encontra-se uma seção chamada “Parlamento 

como locus de proposição de políticas públicas” e nela se justifica o papel a ser exercido pela 

ALECE: 

 

É da essência do parlamento o engajamento nas questões cruciais para a 

sociedade. Isto pode ocorrer através da sua atividade primeira, que é a 

confecção de normas jurídicas genéricas e abstratas, mas também através do 

chamamento a esta mesma sociedade para o debate, reunião e provocação 

das inteligências locais na busca de solução de problemas. [...] A Assembleia 

é a instituição, no Ceará, que mais visibilidade consegue dar a problemas e 

suas soluções. É, também, quem mais tem poder – com a devida isenção – de 

mobilização social (COMITÊ, 2004).
85

 

 

A partir da decisão estabelecida de se formar um comitê que pudesse realizar um 

amplo debate sobre o problema e propor alternativas concretas para sua solução, o próximo 

passo foi estruturar um projeto, o que foi feito de forma conjunta por três instituições: 

Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-CE).  

Com o projeto em mãos, passou-se à etapa de contatar e articular outros parceiros 

essenciais que pudessem colaborar com a iniciativa, como a Secretaria da Educação do Ceará 

(SEDUC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

tarefa esta assumida principalmente por Ivo Gomes.   

A seguir, segue a descrição de cada instituição parceira e sua relevância estratégica 

para atuação no problema, segundo os organizadores do Comitê Cearense:  
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 Informações encontradas em Ceará (2012) e também confirmadas nas entrevistas realizadas com Rui Aguiar e 

Ivo Gomes, em 25.03.2015 e 07.04.2015, respectivamente.  
85

 Projeto de lançamento do Comitê, p.10, documento do acervo da Assembleia Legislativa. 
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N Instituição Relevância Estratégica 

1 ALECE Capacidade de articulação política e de mobilização social 

2 UNICEF Histórico de defesa dos direitos da criança e do adolescente 

3 UNDIME-CE 
Instituição de maior responsabilidade institucional, liderança e 

capilaridade na educação de crianças em âmbito municipal. 

4 SEDUC 

Coordenadora de todo o sistema educativo e que lidera a condução e 

efetividade do regime de colaboração, enquanto estratégia política para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

5 INEP 

Responsável pela execução do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica - SAEB e diretamente interessada no desenvolvimento de 

outros mecanismos de avaliação acerca da qualidade da educação básica. 

Quadro 9 – Instituições parceiras do Comitê Cearense  

Fonte: Elaboração própria baseado em Ceará (2006). 

 

Ainda segundo os mesmos organizadores, ao longo de 18 meses de atuação do 

Comitê, verificou-se que a parceria “fortaleceu-se e ampliou sua abrangência por contar com 

a colaboração sistemática de outras importantes instituições, que assumiram de forma efetiva 

a bandeira pelo combate ao analfabetismo escolar” (CEARÁ, 2006 p.23).  

Apresentamos, a seguir, a lista das outras instituições que participaram do Comitê 

Cearense e a sua respectiva área de atuação:  
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N  Área de atuação Instituição  

1 

Instituições de Ensino 

Superior 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

2 Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

3 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

4 Universidade Regional do Cariri (URCA) 

5 Universidade Vale do Acaraú (UVA) 

6 

Interesse dos 

municípios 

Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE) 

7 
Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do 

Ceará (APDMCE) 

8 União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) 

9 

Defesa da educação e 

seus profissionais 

Conselho de Educação do Ceará 

10 
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará 

(SINDIUTE) 

11 
Associação dos Professores de Estabelecimentos Oficiais do Ceará 

(APEOC) 

12 Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA) 

13 Fórum das Creches de Fortaleza 

14 

Instituições 

financiadoras 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 

15 Banco do Nordeste (BNB) 

16 Serviço Social da Indústria (SESI) 

17 Federação do Comércio (FECOMÉRCIO) 

Quadro 10 – Instituições e Áreas de Atuação 

Fonte: Elaboração própria baseado em Ceará (2006). 

 

Com a participação dessas instituições, o Comitê Cearense pela Eliminação do 

Analfabetismo Escolar (CCEAE) foi lançado oficialmente no plenário da Assembleia 

Legislativa, no dia 25 de março de 2004, e contou com a presença do Ministro da Educação à 

época, Tarso Genro. 

O CCEAE foi definido como instância de caráter plural, democrática e representativa, 

um pacto societário para a superação do analfabetismo escolar, firmado entre várias forças da 

sociedade cearense (CEARÁ, 2006). Nas palavras de Ivo Gomes, o Comitê foi um “trabalho 

de alerta, de problematização, de escandalização sobre o analfabetismo escolar”.
86

 Segundo os 

organizadores do Comitê, o termo “eliminação do analfabetismo escolar” foi pensado para 

que visasse ao combate, uma chamada à guerra contra o problema. Esse ponto foi a primeira 

divergência no âmbito do Comitê Cearense e levantado pelos acadêmicos das instituições 

parceiras, que criticaram o tempo todo o uso de uma terminologia com linguagem bélica, com 
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 Entrevista realizada em 07.04.2015.  
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equívocos conceituais e teóricos e que não indicava um quadro positivo para a promoção da 

alfabetização.
87

 

Contudo, apesar das críticas, Ivo Gomes continuou com sua intenção de denunciar a 

situação, e o nome escolhido expressava de forma clara e objetiva o problema a ser 

enfrentado. De fato, ao longo dos eventos promovidos pelo Comitê Cearense, o deputado 

utilizou essa metáfora de forma frequente:  

 

A guerra contra a péssima qualidade de nossas escolas precisa ser 

organizada. Não há lugar para amadorismo. Precisamos todos nos 

conscientizar de que nosso inimigo é muito poderoso e resistente, e só há 

uma forma de destruí-lo, que é primeiro destruindo a sua fonte de energia. A 

fonte de energia do nosso inimigo é o analfabetismo escolar.  [...] 

A Assembleia Legislativa do Ceará, o UNICEF e a UNDIME-CE, estão 

convocando todos que estão nesse recinto para a guerra. Outros que não 

puderam estar aqui hoje, por qualquer que seja a razão, também serão 

convocados para o alistamento. Partiremos para a guerra com um forte 

entusiasmo, porque ela se pronuncia vitoriosa. Iremos vencê-la, com toda 

certeza (GOMES, 2004).
88

 

 

Uma vez instalado o Comitê Cearense, a presidência coube ao deputado Ivo Gomes, 

que contou com uma equipe de coordenação, composta por Marcia Campos, secretária 

executiva contratada pela Assembleia especificamente para as ações do Comitê, Rui Aguiar, 

da UNICEF, e Sandra Leite, da UNDIME-CE, que ficaram responsáveis pela 

operacionalização técnica e financeira na execução das ações. Na Assembleia, o Comitê 

contou com o apoio também de mais quatro deputados indicados pelas lideranças partidárias, 

com destaque para o deputado Artur Bruno (PT) que tem uma atuação histórica na área de 

educação (CUNHA, 2012).  

Ao presidente do Comitê coube também a função de buscar recursos complementares, 

além do que já estava garantido pela Assembleia, para assegurar a consecução de todas as 

ações previstas. As visitas às instituições, que ocorreram antes e após o lançamento do 

Comitê, foram acompanhadas pelo coordenador da UNICEF, Patricio Fuentes, e pelo 

presidente da Assembleia, Marcos Cals
89

. Os resultados da campanha de arrecadação estão na 

Tabela 4, que é parte do relatório financeiro das ações do Comitê.  

                                                           
87

 Notas taquigráficas das plenárias do Comitê, entrevistas com os organizadores do Comitê, texto de 

MAMEDE, Inês (CEARÁ, 2006). 
88

 Ivo Gomes, notas taquigráficas da Cerimônia de lançamento do Comitê, 25.03.2004. 
89 

[...] Conversamos com os parceiros e fizemos esse anteprojeto com o volume preciso de recursos. E eu disse: 

bom, a parte da Assembleia vamos garantir. Agora vamos buscar parceiros. E assim fomos lá peregrinando no 

Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, FIEC, FECOMÉRCIO também, e outras entidades (Deputado Marcos 

Cals, nota taquigráfica da audiência em Fortaleza, dia 21.05.04). 
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Tabela 4 – Instituições financiadoras e doações
90

 

Instituição Financiadora Valor (R$) 

SESI 10.000,00 

BNB 10.000,00 

UNICEF 27.000,00 

SEDUC 84.343,00 

ALECE 99.671,63 

INEP 100.000,00 

TOTAL 331.014,63 

Fonte: Ceará (2006, p. 195) 

 

O papel exercido pelo presidente do Comitê na busca de parcerias, tanto institucional 

quanto de recursos, incluiu, principalmente, a função de explicitar a importância e gravidade 

do tema para as pessoas envolvidas e que não percebiam a existência do problema: “eu fazia 

parte do processo de convencimento das pessoas”
91

.  

As estratégias gerais do Comitê já tinham sido delineadas pelos organizadores, antes 

do seu lançamento oficial. Assim, o projeto já estabelecia em linhas gerais as frentes e formas 

de atuação, além do cronograma de ações, que considerou o ano eleitoral municipal. Neste 

processo, houve uma preocupação muito grande dos organizadores, evidenciados 

repetidamente nas falas de audiências e plenárias, de não caracterizar o Comitê como um 

movimento político partidário. Para tanto, os resultados das ações do Comitê deveriam ser 

apresentados ao final do ano, após as eleições municipais. Se de um lado este fato era 

oportuno, pois novos prefeitos assumiriam seus municípios com dados de pesquisa e 

recomendações realizadas pelo Comitê em mãos, por outro, o prazo estabelecido exigiu 

intenso trabalho de todos os envolvidos. 

As ações empreendidas pelo Comitê foram divididas em duas frentes de atuação: (1) 

investigação e (2) mobilização social, detalhadas a seguir.  

 

 

 

                                                           
90

 Segundo Ivo Gomes, o custo estimado total chegou a R$500 mil (em valores da época), pois além das doações 

em dinheiro, o Comitê recebeu ainda doações em materiais de evento, equipamentos, sessão de espaços para a 

realização de eventos e hospedagem e alimentação para treinamento de 120 pesquisadores, este último cedido 

pelo SESC. Há também o processamento de dados da pesquisa de diagnóstico realizado pelo SESI/SESC. 

Entrevista realizada no dia 07.04.2015. 
91

 Ivo Gomes, entrevista realizada no dia 07.04.2015.  
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Investigação 

A primeira frente de atuação do Comitê, o da investigação, correspondeu à realização 

de três diferentes pesquisas, com objetivos distintos, mas complementares: (1) diagnóstico do 

nível de alfabetização, (2) diagnóstico sobre o contexto da não aprendizagem das crianças; e 

(3) avaliação dos programas superiores de formação de professores alfabetizadores. 

Considerando a diversidade temática, esta frente envolveu a participação de vários 

professores e especialistas de diferentes universidades. O Comitê assim justificou a 

necessidade da realização das pesquisas propostas:  

 

Apesar das evidências, as informações sobre o analfabetismo infantil e sobre 

qualidade educacional são muito dispersas ou amostrais, insuficientes para 

mobilizar forças na direção de ações mais estratégicas e influenciar políticas 

consequentes na área. Diante desse quadro de ausência de informações mais 

precisas e sistemáticas, o Comitê assumiu o compromisso político de mapear 

e diagnosticar o problema (CEARÁ, 2006, p 26). 

 

A Pesquisa I, de diagnóstico do nível de alfabetização das crianças de 2º ano, foi a de 

maior custo financeiro e que exigiu maior fôlego dos envolvidos. O desafio se iniciou já na 

elaboração de um modelo com procedimentos de avaliação para crianças deste nível. Como 

elaborar uma prova para crianças que, já se desconfiava, não conseguiam ler? Como aplicar a 

prova para não constranger ou acuar a criança, processos esses que sabidamente podem 

interferir nos resultados da avaliação, bem como deixar marcas negativas pela vida? Para 

além dessas questões, que já não eram simples e triviais de serem resolvidas, havia também 

divergências nas posições metodológicas dos especialistas, em como aferir os conhecimentos 

de leitura. 

O primeiro passo da equipe responsável por esta etapa foi realizar uma visita a Sobral 

e conhecer o sistema de avaliação desenvolvido no município. Tendo como ponto de partida a 

experiência sobralense, foram realizadas mudanças e adaptações para melhor atender às 

divergências metodológicas e ao universo dos alunos pesquisados. O processo incluiu a 

elaboração de instrumentos de avaliação, construção de protocolo avaliativo, teste piloto das 

questões e textos da avaliação, seleção e treinamento de 120 universitários, alunos das 

faculdades de educação e letras que foram aos municípios aplicar as provas. Para cada 

escola/turma avaliada, uma dupla de avaliadores permanecia dois dias consecutivos, pois as 

atividades se iniciavam com a aproximação do avaliador com as crianças,
92

 a aplicação da 
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 “[...] é o momento em que as crianças interagem com os pesquisadores. Fizemos questão disso, porque no 

SAEB, por exemplo, muitas crianças choram, se desesperam, ficam com medo do entrevistador” (Rui Aguiar, da 
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prova escrita na turma e a aplicação individual da prova oral, com a gravação de trechos de 

leitura para cada um dos 8 mil alunos participantes da avaliação. 

A definição dos municípios e o universo de alunos que participariam das avaliações 

também foi motivo de intenso debate, estas com a presença da UNDIME-CE e dos secretários 

de educação dos municípios. Foram escolhidos 48 dentre os 90 municípios que queriam 

participar e, para isso, foi preciso criar critérios: municípios que possuíam o Selo UNICEF, 

localização geográfica e características (escolas urbanas e rurais, seriadas, ciclos, indígenas e 

outras); critérios estes que foram técnicos para que a amostra escolhida fosse o mais 

representativo do universo cearense.  

As outras duas pesquisas foram desenvolvidas entre setembro e novembro de 2005 e 

receberam o apoio financeiro da Secretaria de Educação do Estado. A Pesquisa II teve como 

objetivo diagnosticar o contexto que origina o problema da não aprendizagem das crianças, 

com a investigação das condições das salas de aula, escolas e secretarias. Para tanto, foram 

realizadas entrevistas com secretários, pais, professores e alunos; visitas às escolas e 

observação das aulas, verificando, principalmente, a rotina escolar e o preenchimento do 

tempo dos alunos nas salas de aula.   

A Pesquisa III envolveu uma avaliação das instituições superiores de ensino do Ceará, 

que são responsáveis pela formação de professores alfabetizadores. A pesquisa envolveu 

análise dos currículos, avaliação das instalações, bibliografias disponíveis aos alunos, além da 

realização de entrevistas com docentes e alunos. 

A ideia de realizar essas três pesquisas teve como principal origem a experiência 

vivenciada, principalmente por Ivo Gomes, no município de Sobral: 

 

A hipótese já estava nas nossas cabeças: os meninos não sabem ler, por quê? 

E a pesquisa foi para explicar para as pessoas, para as autoridades, para as 

universidades, acadêmicos, para os professores... nós queríamos comprovar a 

hipótese de que os meninos não sabiam ler porque os professores não podem 

dar o que não tem; não tinham formação adequada....Então a ideia das 

pesquisas surgiu primeiro para comprovar que o Ceará atravessava o mesmo 

problema; e na realidade isso é um problema do Brasil, quando o governo 

federal fez o PNAIC e veio o Prova Brasil, mostrou isso, a alfabetização na 

verdade é um problema do mundo inteiro [...].tínhamos que mostrar com 

dados, porque só falar de Sobral não era suficiente (GOMES, 2015).
93

 

 

                                                                                                                                                                                     
UNICEF, explicando os procedimentos adotados na avaliação, notas taquigráficas do Seminário Final, 

18.02.2005). 
93

 Ivo Gomes, em entrevista no dia 07.04.2014.  
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De fato, condizente com as hipóteses levantadas, os resultados das três pesquisas 

comprovaram o que os organizadores do Comitê já suspeitavam e que se encontram, de forma 

resumida, no Quadro 11. 

 

N. Objetivos da pesquisa Metodologia Principais Resultados  

1 

Pesquisa I 

Diagnosticar o nível de 

alfabetização infantil nas 

três dimensões: leitura, 

escrita e compreensão de 

texto. 

Avaliação da produção escrita 

e gravação da leitura de textos 

de cerca de 8 mil crianças da 

2ª série do EF de 48 

municípios. Esta pesquisa 

envolveu 120 alunos e 

professores de 5 universidades 

públicas do Ceará.   

- apenas 3% das crianças avaliadas 

apresentaram o nível recomendado 

de alfabetização para a idade; 

- 15% das crianças leram e 

compreenderam o texto; 

- 42% produziu algum tipo de texto 

2 

Pesquisa II 

Identificar as condições e 

formas de organização 

das secretarias, escolas e 

do trabalho docente para 

garantir a alfabetização 

de crianças. 

Envolveu 35 escolas de 15 

diferentes municípios, com 

realização de entrevistas, 

preenchimento de 

questionários e observação da 

prática docente, do 

preenchimento do tempo dos 

alunos nas salas de aula e as 

condições de trabalho dos 

professores alfabetizadores. 

- alfabetização não é prioridade nem 

para o município nem para a própria 

escola; 

- problemas no acompanhamento 

pedagógico das equipes municipais; 

- não há organização do tempo e do 

espaço escolar para a alfabetização; 

- maioria dos professores não tem 

metodologia para alfabetizar; 

- tempo de aula bastante reduzido 

por outras atividades que não são 

escolares. 

3 

Pesquisa III 

Avaliar programas e 

instituições de formação 

de docentes para as 

séries iniciais do ensino 

fundamental 

Coordenada por uma 

profissional de fora do estado, 

englobou análise dos 

currículos e programas dos 8 

cursos superiores e 1 de nível 

técnico das instituições 

públicas do Estado, bem como 

realização de entrevistas e 

aplicação de questionário aos 

alunos e professores dessas 

instituições. 

- estrutura curricular não adequada 

para formar o professor 

alfabetizador;  

- dificuldade no acesso ao material 

pedagógico, bibliografia 

especializada e diversificada sobre o 

tema; 

- orientação e estágio em 

alfabetização de crianças não se 

encontram como prioridades dos 

cursos. 

Quadro 11 – Resumo das pesquisas desenvolvidas pelo CCEAE.  

Fonte: Elaboração própria baseado em Ceará (2006). 

 

Alguns achados da pesquisa, além da síntese dos resultados apresentados no quadro, 

merecem ser destacados. Na aferição da capacidade de leitura, 39% das crianças não 

conseguiram ler um texto simples; em relação à produção de textos, 58% das crianças não 

conseguiram continuar com a frase: “Um dia, conheci um menino muito sujo...”. Do restante, 

ou seja, dos 42% das crianças que conseguiram escrever algum texto, apenas 1% delas 
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conseguiu elaborá-lo com sentido, sequência lógica e progressão e nenhuma criança produziu 

texto sem erro de ortografia e pontuação (CEARÁ, 2006, p. 68).   

Em algumas ocasiões, as dificuldades das crianças surpreenderam até os responsáveis 

pela avaliação, professores das universidades: “(...) a pesquisadora entrou em uma sala com 

30 alunos e nenhum aluno produziu uma linha sequer. São dados estarrecedores e comprovam 

que as ações do Comitê fazem sentido e isso precisa ser revertido em políticas públicas para 

Estado” (BENFATTI, 2004).
94

  

Para se ter uma referência da gravidade do problema, os avaliadores do Comitê 

aplicaram a mesma prova escrita para cerca de 100 crianças de escolas privadas, com média 

de idade de 7 anos, e constataram que praticamente todas as crianças produziram o texto, com 

riqueza de elementos da linguagem escrita, tais como travessões, pontuação e outros, 

indicando familiaridade com a estrutura de um texto escrito e cultura letrada: 

 

A intenção de ilustrar com textos de alunos da escola privada vem ressaltar a 

defasagem que uma sociedade perversa impõe a classes desfavorecidas que, 

com educação de boa qualidade, poderiam ter um desempenho tão bom 

quanto o aluno da rede privada (CEARÁ, 2006, p. 65). 

 

Na segunda pesquisa, e ainda de acordo com as informações do Relatório do Comitê, 

encontrada em Ceará (2006), além de se constatar a carência de espaços, livros e materiais 

adequados à aprendizagem nas escolas, o exame da rotina escolar revelou, dentre outros 

problemas, alto índice de ausência das crianças da escola, interferência político partidária, 

com cancelamento de aulas por causa de comícios e outras atividades, não cumprimento 

generalizado dos horários de início e término das aulas, bem como o desperdício do tempo 

pedagógico em sala de aula com atividades que em nada acrescentam à aprendizagem. A 

seguir, segue o relato de uma professora responsável pelo processo de avaliação: 

 

A aula começa sempre com uma oração, seja lá qual for a religião das 

crianças, se tem ou se não, aí vem o dever de classe, a correção do dever de 

casa, o recreio, que leva 50 minutos mais ou menos, porque tem a merenda, 

que é um problema quando tem e quando não tem. Quando não tem é 

problema porque libera os alunos. “Não tem aula hoje, por quê? Porque não 

tem merenda e os meninos foram embora às 9h”. E quando tem merenda é 

problema porque não tem aula, é quase só merenda. Além dos 50 minutos 

que levam, em média para merendar, tem gente que leva até mais tempo! E 

ainda teve uma das atividades que a gente verificou, que é fazer a ponta do 

lápis. Essa é demais! Levam mais de 50 minutos! As crianças ficam em fila, 

isso foi em todas as salas, não teve exceção. As crianças esperam a 

professora fazer a ponta do lápis. Uma das professoras estava fazendo a 
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ponta do lápis com uma peixeira, quando chegava no fim da fila começava 

tudo de novo, porque o menino já quebrara a ponta do lápis. Em outro 

município uma sala, literalmente, passou a manhã todinha na merenda, e não 

houve aula. Quando terminou a merenda, apontaram os lápis e a professora 

passou o dever de casa às 10h, para os meninos saírem às 11h, é 

tragicômico! (MOURA, 2005).
95

  

 

Na terceira pesquisa, foram avaliados oito cursos de pedagogia de quatro 

universidades públicas, na capital e no interior do estado, além do curso pedagógico de nível 

médio do Instituto de Educação do Estado do Ceará. A pesquisa constatou a necessidade de 

reformulação desses cursos, pois não formavam adequadamente os futuros profissionais 

alfabetizadores. Além disso, as entrevistas indicaram que as teorias que abordam os processos 

de construção da língua escrita e os métodos embasados nestas muitas vezes são mal 

interpretados, propagando uma visão muito ampla de alfabetização. Cerca de 60% dos alunos 

entrevistados, que cursavam o último ano nessas instituições, não mencionaram o verbo ler e 

escrever ao serem solicitados para definir o que é alfabetização. Em vez disso, muitos 

definiram como um processo para “preparar para a vida, para a cidadania” ou “precisa de 

muito amor e dedicação”, “precisa de tempo, paciência e muita alegria”, sem, de fato, defini-

la (CEARÁ, 2006, p. 110). 

Os resultados encontrados nas três pesquisas foram amplamente utilizados nos eventos 

de mobilizações do Comitê Cearense e, principalmente, serviram de diagnóstico e base para a 

elaboração das recomendações aos gestores municipais pelo Comitê, as quais formaram os 

cinco eixos de atuação do PAIC.  

 

Mobilização social 

Concomitantemente com a realização das três pesquisas, o Comitê também atuou na 

mobilização, sua segunda frente de atuação. Em 18 meses, o Comitê promoveu diversas 

atividades: dois seminários em Fortaleza, sete audiências públicas na capital e nas cidades-

polo do interior e seis plenárias gerais do Comitê. Foram eventos distintos nos quais a 

sociedade civil, em geral, e, particularmente, os educadores, tiveram a oportunidade de 

discutir a importância da alfabetização das crianças, com a participação de especialistas e a 

divulgação dos dados das três pesquisas. 
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 Ana Célia C. Moura, professora da UFC, notas taquigráficas do Seminário Final do Comitê Cearense, dia 
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Os seminários tinham como objetivo “Aprofundar teórica e metodologicamente os 

temas em pauta, abrir horizontes para novas abordagens e revisões/atualizações conceituais e 

possibilitar o conhecimento de experiências internacionais sobre o assunto” (CEARÁ, 2006). 

Passaremos a detalhar cada uma dessas ações, iniciando com um quadro resumo dos 

objetivos e demais informações acerca dos dois seminários desenvolvidos.  

 

Data 

Nº de 

partici-

pantes 

Conteúdo Especialistas convidados  

31.05.

2004 
180 

Seminário Inicial 

- concepções e práticas de 

alfabetização de crianças;  

- apresentação de experiências bem 

sucedidas de alfabetização  

- Jean Hebrard - Inspetor Geral do Ministério 

de Educação da França 

- Luciano Pontes - UECE e UNIFOR 

- Inês Mamede - UFC 

- João Batista Araújo de Oliveira, especialista 

em educação 

17 e 

18.02.

2005 

300 

Seminário Final 

- concepções e metodologias de 

alfabetização de crianças; 

- análise dos indicadores da 

educação municipal no estado; 

- discussão sobre os resultados das 

pesquisas realizadas pelo Comitê; 

- apresentação de experiências bem 

sucedidas de alfabetização de 

crianças; 

- oficina de avaliação de produção 

de texto.  

- Aíla Sampaio - UNIFOR 

- Antonio G. Pereira - Banco Mundial 

- Artur Gomes de Morais - UFPE  

- Ceres Ribas - CEALE/UFMG 

- Claudio Marques - UFC 

- Grace Troccoli - UNIFOR 

- Ivo Gomes - ALECE 

- Luciano Pontes - UECE e UNIFOR  

- Maria Célia Felismino - UFC 

- Maria Filgueiras Ciasca - UFC 

- Maria Isolda Cela A. Coelho - UVA e SME 

de Sobral 

- Rui Aguiar - UNICEF 

- Sofia L. Vieira - SEDUC 

- Xênia Benfatti - UNIFOR 

Quadro 12 – Resumo dos Seminários organizados pelo Comitê Cearense 

Fonte: Adaptado de Ceará (2006). 

 

A realização dos seminários teve como objetivo central oportunizar o acesso a 

diferentes pesquisas sobre alfabetização e aprofundar teórica e metodologicamente o tema, 

incluindo a apresentação de experiências internacionais. Também contou com a participação 

de especialistas que defendiam diferentes metodologias de alfabetização.  

O segundo seminário, que chamaremos de Seminário Final e que foi realizado após 

todas as Audiências Públicas, teve a duração de dois dias e serviu como evento de 

encerramento das ações do Comitê Cearense, com uma programação intensa. Além da 

apresentação de especialistas, ocorreu a apresentação dos resultados das três pesquisas 

realizadas pelo Comitê, direcionadas principalmente aos técnicos dos municípios 
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participantes. Foi um momento de elucidar dúvidas quanto à metodologia e aos 

procedimentos adotados, bem como o início de uma capacitação das equipes municipais em 

relação ao desenvolvimento de uma cultura de avaliação nas redes de ensino.  

Somado aos seminários, as sete audiência públicas realizadas tiveram como intuito 

levar o tema para o interior do estado e chamar a atenção para a gravidade do problema, para 

que fosse incluída nas agendas municipais, bem como oportunizar o aprofundamento 

conceitual e metodológico do tema. Para tanto, em cada audiência, além dos organizadores, 

houve a presença de um especialista. Os detalhes estão resumidos no quadro a seguir: 

 

Objetivos e 

público alvo da 

Audiência 

Pública 

Data 

Nº de 

Partici-

pantes 

Local 
Especialistas 

convidados 

Instituições presentes 

na mesa 

Objetivos: 

Disseminar 

informações e 

reflexões 

científicas e 

críticas sobre o 

problema 

 

Divulgar os 

objetivos do 

Comitê Cearense 

 

Escutar os 

sentimentos e 

percepções do 

público presente 

sobre o problema.  

 

Público Alvo: 
prefeitos, 

vereadores, 

secretários de 

educação, equipes 

das CREDE, 

diretores de 

escolas, 

professores, 

universidades e 

educadores em 

geral 

21.05.04 300 

Fortaleza 

(Região 

Metropo-

litana) 

- Francisco C. 

Fernandes, Secretário 

da Ed. Básica MEC 

- Júlio César B. 

Lima, Presidente da 

APRECE 

- Sofia L. Vieira, 

Secretária de 

Educação do Ceará.  

Comitê, ALECE, MEC, 

SEDUC, UNIFOR, 

CEC, APRECE, 

SEDAS, UNDIME-CE, 

UNICEF, APRECE 

02.09.04 120 

Crateús 

(Inha-

muns) 

- Edgar Linhares, 

Conselho de 

Educação do Ceará 

(CEC) 

Comitê, UNICEF, SME 

de Crateús, CREDE 13 

02.09.04 120 

Sobral  

(Região 

Norte)  

- Edgar Linhares, 

Conselho de 

Educação do Ceará 

Comitê, UNICEF, UVA, 

SME de Sobral, CEC 

09.09.04 180 
Crato  

(Cariri) 
- Inês Mamede, UFC 

Comitê, UNICEF, 

URCA, CREDE 18, 

SME do Crato 

09.09.04 120 

Iguatu  

(Centro-

Sul) 

- Inês Mamede, UFC 

Comitê, UNICEF, 

CREDE 16, SME de 

Jucás, UNDIME-CE 

12.11.04 120 

Quixadá 

(Sertão 

Central) 

- Edgar Linhares, 

Conselho de 

Educação do Ceará 

Comitê, ALECE, 

UNICEF, UNDIME-CE, 

CEC, vice-prefeito de 

Quixadá, SME de 

Quixadá, CREDE 12 

12.11.04 80 

Russas 

(Vale do 

Jaguaribe) 

- Edgar Linhares, 

Conselho de 

Educação do Ceará 

Comitê, ALECE, 

UNICEF, UNDIME-CE, 

CEC, SME de Russas, 

CREDE 10 

Quadro 13 – Resumo das Audiências Públicas 

Fonte: Adaptado de Ceará (2006). 



132 
 

 

 

As audiências foram realizadas em municípios que fazem parte de diferentes regiões 

do Estado do Ceará, conforme ilustra a Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Regiões Administrativas do Estado do Ceará 

Fonte: disponível em: <http://www.vemtudo.com/mapa-do-ceara/>. Acesso em: 20.03.2015 

 

Em quase todas as Regiões Administrativas ocorreram Audiências Públicas que, 

segundo os organizadores do CCEAE, “constituíram-se em estratégia, por excelência, da 

‘cruzada pela erradicação do analfabetismo escolar’ encetada pelo Comitê e foram 

transformadas em instrumento de denúncia do problema e também de anúncio de luta pela sua 

superação” (CEARÁ, 2006 p. 28). A parceria com a UNDIME-CE também foi considerada 

essencial pelo Comitê, pois possibilitou “abrir as portas” nas diversas regiões pelo histórico 

de atuação e pela representatividade da entidade junto aos municípios.  

O deputado estadual Ivo Gomes e o oficial de projetos da UNICEF Rui Aguiar 

lideraram todo o processo e a presença de ambos foi uma constante em quase todas as 

Audiências, com a exceção apenas da última, realizada em Russas, no dia 11.11.2004, em que 

o Comitê foi representado pelo presidente da Assembleia, Marcos Cals.  

A Audiência Pública de Fortaleza teve um formato diferenciado, com a discussão das 

relações intergovernamentais na área de educação como o principal tema do evento. O então 

Secretário de Educação Básica do MEC, a Secretária Estadual de Educação do Ceará e o 

presidente da APRECE, representando os prefeitos dos municípios cearenses estiveram 
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presentes para debater a questão, levantando os principais problemas de cada ente para 

promover a alfabetização das crianças. Nas demais Audiências, os discursos de abertura do 

presidente do Comitê sempre se iniciavam com um tom de denúncia, utilizando-se de dados 

do SAEB, de dados de gastos de educação no Ceará e das graves consequências ao não 

enfrentar o problema do analfabetismo. Além da questão do problema de aprendizagem futura 

desses alunos, foi utilizado o argumento da repartição do bolo do FUNDEF para mostrar a 

importância de se alfabetizar a criança na idade certa: 

 

[...] temos nas redes públicas mais alunos do que deveríamos ter, o normal 

seria todo mundo ter no máximo 14 anos, nós temos alunos com 15, 16, 17, 

18, 19, com 20! Tudo Ensino Fundamental. Então, temos R$ 1 milhão 

financiando o ensino de 100 mil, quando era na realidade esse mesmo 

milhão para financiar o ensino de 80 mil, temos 20 mil alunos a mais na rede 

do que deveria ter. Então, seria menos papel, necessário menos lápis, menos 

caneta, menos carteira, menos energia, menos água, pelo menos tudo, 

contando que estaria sobrando. Então queremos que os meninos aprendam 

mesmo na 1ª série, porque essa é uma questão de autoestima, de respeito, 

mas ele é também uma medida de economia, se nós resolvermos fazer 

alfabetização de crianças em curtíssimo prazo, os professores vão estar com 

um bolo muito maior de dinheiro para dividir entre si (GOMES, 2004).
96 

 

De uma forma geral, pode-se afirmar que a reação dos presentes nas Audiências 

Públicas era de desinformação, de não reconhecimento da situação como um problema, ou o 

entendimento equivocado de que atuar em alfabetização escolar era o mesmo de ações para 

alfabetização de adultos. A leitura atenta das notas taquigráficas possibilitou a identificação 

de várias passagens que ilustram esta situação:  

 

Eu acredito que uma das primeiras vertentes para mudarmos todo esse 

analfabetismo escolar é alfabetizando nossos pais e aqui em Quixadá tem 

sido uma política municipal muito intensa que nesses quatro anos que 

estamos na educação, nós já alfabetizamos mais de nove mil pais de 

família.
97

 

 

[...] em Ibicuitinga, por exemplo, nós temos uma batalha muito grande, 

temos lutado muito. Nós tínhamos 250 alunos na EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), por exemplo, e nós conseguimos 1.700 alunos com o Projeto a 

“Vida Invade a Escola”.
98

  

 

Para rebater a essas falas, Ivo Gomes utilizava-se amplamente da seguinte metáfora, 

que aprendeu da UNICEF: 
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 Ivo Gomes, notas taquigráficas da Audiência Pública de Iguatu, dia 09.09.2004. 
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 Secretária de Educação de Quixadá, notas taquigráficas da Audiência Pública de Quixadá, dia 01.11.2004. 
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[...] como disse o professor Rui Aguiar, a gente está aqui preocupado é em 

“fechar torneira”. Tem muita gente já enxugando o chão e pouca gente 

“fechando a torneira”. Então nós estamos aqui com o intuito de combater as 

causas do fracasso da escola pública e não as consequências! (...) são rios de 

dinheiro jogados fora, porque fomos combatendo consequências, sem 

combater causas! (GOMES, 2004).
99

 

 

Além das falas que retratavam o não entendimento da importância do problema do 

analfabetismo escolar, a divergência sobre o tempo ideal para ocorrer a alfabetização foi 

bastante citada nas audiências pelo público presente: 

 

[...] no Brasil se tem uma cultura de que alfabetização é uma classe e nós 

temos que ter claramente na cabeça que alfabetização é um processo que se 

dá desde o início escolar até a universidade.
100

  

 

Falas como esta, referindo-se à alfabetização como um processo para a vida, esteve 

muito presente nos diferentes espaços de discussão promovidos pelo Comitê, não só nas 

Audiências Públicas. Ideias estas que foram combatidas por Ivo Gomes:  

 

Eu fico de cabelo em pé, o resto que me restou na cabeça, quando eu escuto 

uma coisa super bem abalizada, como a professora fala, essa coisa de que 

alfabetização é um processo. E esse negócio de processo que termina na 

universidade, eu já fico achando que as pessoas vão achar normal uma 

pessoa estar na 8ª Série e não saber ler, porque o processo é um processo que 

não termina nunca! [...] O processo de sofisticação da leitura é interminável, 

mas o processo de leitura para adquirir conhecimento precisa estar concluído 

na 1ª Série, aos 7 anos de idade! (GOMES, 2004).
101

  

 

O desentendimento sobre essa questão, muitas vezes ocorre pela própria definição da 

palavra alfabetização, sendo originada pelas diferentes concepções metodológicas sobre o 

tema, o que causava uma confusão para a sua correta compreensão: 

 

eu gostaria de discordar do que o senhor disse: que a alfabetização tem um 

tempo certo: aos 7 anos de idade. Nem para começar, nem para terminar! 

Não concordamos nem com uma coisa, nem com a outra! Para nós, a 

alfabetização é um processo que se inicia desde a mais tenra idade e ela é 

sempre inacabada, pelo fato de estarmos sempre na condição de aprendiz. 

Uma das causas desse analfabetismo escolar, detectada na educação 

fundamental, eu gostaria de dizer que nós também detectamos esse 
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 Ivo Gomes, deputado estadual, notas taquigráficas da Audiência Pública de Crateús, dia 03.09.2004. 
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 Supervisora pedagógica da rede estadual - CREDE 12, notas taquigráficas da Audiência Pública de Quixadá, 
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 Ivo Gomes, notas taquigráficas da Audiência Pública de Quixadá, dia 01.11.2004. 



135 
 

 

 

analfabetismo no ensino médio, ela reside lá na educação infantil, a nosso 

ver!
102

  

 

O deputado Ivo Gomes respondia prontamente a esses discursos:  

 

Eu queria só dizer para a professora, que apesar dela discordar de mim, eu 

concordo com ela. Concordo em tudo. Eu não sou pedagogo. A minha 

formação é até na área jurídica – eu sou advogado – é só paixão pela 

educação, mas não tenho formação na área, e me sinto pouco à vontade para 

entrar em questões técnicas ou em questões em que haja profundo conflito 

doutrinário como é essa questão do tempo de alfabetização da criança. Eu 

tenho certeza que estou fazendo, do meu mandato como parlamentar, uma 

porta, no sentido de levar a minha crença de que para a criança ter um futuro 

melhor, ela precisa terminar a 1ª série lendo e escrevendo! Isso não quer 

dizer que ela não vá ter o resto da vida para ir se aperfeiçoando, dando mais 

velocidade, tendo mais fluência, esticando mais a leitura, o vocabulário, mas 

ela precisa terminar a 1ª série lendo, para ela competir, em mínimas 

condições de igualdade, com quem está na escola boa – pública ou privada – 

e precisa estar pronta para absorver o conhecimento das outras séries. Ela 

precisa “aprender a ler para depois ler para aprender”! Essa frase eu ouvi do 

professor Edgar Linhares. E me convenceu. Então, essa coisa do tempo todo 

para ser alfabetizada, é coisa para pobre! O rico, a classe média, não tem 

isso, não! Na 1ª série, se o menino não está lendo, vai para outra escola! 

(GOMES, 2004).
103

  

 

João Batista Araújo, especialista em educação e que proferiu palestra no Seminário 

Inicial do Comitê Cearense, também enfatizou o mesmo ponto, chamando a atenção para que 

esse entendimento de alfabetização para a vida não era exclusiva do Ceará. Ele citou uma 

pesquisa recente realizada pela Câmara dos Deputados com as Secretarias Estaduais de 

Educação e as Secretarias Municipais das capitais do Brasil:  

 

Vocês teriam ideia do que é o “samba do crioulo doido” de alfabetização no 

Brasil? Um secretário de educação respondeu, assinou e carimbou, dizendo 

que não importa quando o aluno é alfabetizado, pode ser até no final do 

ensino fundamental! E até hoje ninguém se preocupou em prender essas 

pessoas, nem o Conselho da Infância, nem o Juiz da Adolescência, nada! 

Certamente se fosse o filho dele ele não diria isso. Quer dizer, o grau de 

responsabilidade a que chegamos no Brasil, às vezes, por não querer 

enfrentar certas questões perante alguns grupos, perante algumas ideologias, 

tem levado a disparates desse tipo. Porque se não sabemos o que está 

falando, pega o boné e muda de ramo! Tem que ter clareza! Tem um risco de 

errar, mas tem que saber o que é esse negócio de alfabetizar! (ARAÚJO, 

2004).
104
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Além dos Seminários e Audiências Públicas, as reuniões das Plenárias do Comitê 

Cearense ocorridas em Fortaleza constituíram um importante espaço para que a mobilização 

inicial tivesse continuidade, tanto para os que já estavam envolvidos nas ações, quanto para 

envolver a comunidade escolar como um todo. Todas as instituições parceiras do Comitê, 

citadas no início, participaram ativamente das discussões.  

A partir das estratégias gerais delineadas pelos organizadores, os participantes das 

plenárias discutiram as frentes de ação, dividindo-se em grupos de trabalho. Cada grupo se 

reunia em dias específicos e as plenárias foram os momentos em que as decisões eram 

apresentadas, discutidas, criticadas, para se chegar a um consenso, constituindo, segundo os 

organizadores, um grande Fórum da sociedade cearense. Nelas apresentava-se o andamento 

dos trabalhos e também se realizava o planejamento, execução e avaliação das ações 

desenvolvidas, fortalecendo o caráter coletivo e plural assumido pelo Comitê.  

Os maiores embates observados nesses fóruns ocorreram entre os especialistas, no que 

se refere a estabelecer ou não uma idade limite para a alfabetização das crianças, a 

necessidade de ter ou não um material de apoio para o professor alfabetizador e sobre os 

diferentes métodos de alfabetização. Discussões acirradas ocorreram entre os representantes 

das instituições acadêmicas, principalmente nos momentos de se definir os instrumentos de 

avaliação da capacidade leitora das crianças. Contudo, a organização do Comitê Cearense, 

condizente com a crença do que entende ser o “melhor método”,
105

 soube equilibrar os 

diferentes interesses: “para atender a todas as correntes e concepções de alfabetização, 

procurou-se investigar as relações entre velocidade de leitura, fluência e compreensão de 

texto” (CEARÁ, 2006, p.203). Assim, foi incluída a gravação individual de cada criança 

lendo um texto pré-determinado pelos avaliadores e depois realizado a contagem de palavra 

por minuto, com a ajuda de um software especializado (teste defendido pelos globalistas), 

além das perguntas de compreensão de texto. E, de fato, ao realizar o cruzamento de 

resultados da pesquisa de diagnóstico dos alunos aplicadas a partir dessas diferentes 

concepções, constatou-se que houve uma correlação muito forte entre estes, ou seja, as 

diferentes formas de avaliar a capacidade das crianças não alteraram os resultados destas. 

A seguir apresentamos um quadro-resumo das reuniões Plenárias realizadas: 
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 “A pesquisa englobou dois grupos que tem interpretações diferentes sobre a leitura oral – os interacionistas e 
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sobre a época de reforma em Sobral: “eu não estou interessado em método, eu sou Secretário de Educação, 

método é uma coisa que tem que ser pactuado entre professor, diretor da escola e é o que o professor se sente 

mais à vontade para alfabetizar. O que eu quero é que, no final do ano, sem palmatória e sem chicote, as crianças 

leiam tantas palavras por minuto e responder as perguntas de compreensão. Cada professor tem o seu, o 

professor precisa ser respeitado, tem autonomia na sala de aula” (entrevista no dia 07.04.2015). 
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Data Local 

Nº de 

partici-

pantes 

Pauta 
Especialistas e autoridades 

convidados 

25.03.04 
Plenário da 

ALECE 
120 Instituição do Comitê 

- Deputado Marcos Cals, 

Presidente da ALECE 

- Tarso Genro, Ministro da 

Educação  

05.04.04 

Sala da 

Comissão de 

Educação da 

ALECE 

60 

- apresentação da proposta do Comitê 

- estruturação dos grupos de trabalho para 

organizar as atividades de pesquisas, 

seminários e audiências 

- Membros do Comitê 

30.04.04 
Auditório 

FIEC 
40 

- elaboração da programação do 

seminário 

- definição da estrutura para as audiências 

públicas 

- apresentação da metodologia para a 1ª 

pesquisa 

- definição de contrapartida dos 

municípios a serem pesquisados 

- estabelecimento de uma agenda para as 

atividades do Comitê 

- Secretários municipais  

- Presidente da UNDIME-CE 

30.06.04 
Auditório da 

ALECE 
60 

- balanço das atividades do semestre 

- elaboração coletiva dos termos de 

referência das próximas pesquisas 

- discussão dos resultados do SAEB 2001 

e do SPAECE 

- Dep. Marcos Cals  - 

Presidente da ALECE 

- Ada Pimentel - CEC 

- Dep. Artur Bruno 

- José Irineu de Carvalho, 

Prefeito de Pereiro  

- José Helder - UNICEF 

- Sidney Wolkman - INEP 

- Eloísa Vidal e Aléssio Lima 

- SEDUC 

20.08.04  
Auditório da 

ALECE 
60 

- apresentação dos resultados 

preliminares da avaliação das crianças 

- apresentação de como serão analisados 

os dados  

- Dep. Marcos Cals 

- Membros do Comitê 

- Carlos Henrique Araújo - 

Diretor de Avaliação da 

Educação Básica do INEP 

- Sofia Lerche Vieira - Sec. de 

Educação do Estado 

- Claudio Marques - UFC 

30.11.04 
Plenário da 

ALECE 
120 

- exposição do resultado do diagnóstico 

da leitura e escrita das crianças que 

participaram da avaliação 

- discussão visando a entrada do tema na 

agenda política dos municípios em 2005  

- Prefeitos eleitos 

- Prefeitos e Secretários  dos 

49 municípios que fizeram 

parte da amostra 

Quadro 14 – Resumo das Plenárias do Comitê Cearense 

Fonte: Adaptado de Ceará (2006). 

 

Destaca-se, na lista das Plenárias, o evento ocorrido no final de novembro, após as 

eleições de dirigentes municipais, conforme prometido inicialmente pelos organizadores, para 

a apresentação dos resultados encontrados nas três pesquisas realizadas. O evento contou com 

a participação de vários novos prefeitos, bem como de técnicos das secretarias municipais. A 

última Plenária e o Seminário Final foram os momentos principais em que os organizadores 
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do Comitê, utilizando-se de diferentes estratégias, tiveram como objetivo denunciar a 

gravidade do problema, como retratado a seguir:  

 

Esse aqui foi um dos primeiros que chegou para nós. Esse foi de chorar, 

porque não esperávamos isso. A criança produziu apenas este leãozinho. 

Então esse foi o teste que eu guardo com muito carinho, tirei uma cópia para 

mim, porque ele nos inspira mudarmos a realidade. Vocês podem imaginar o 

drama dessas crianças de serem convidadas a produzirem um texto e 

pararem na figura, e ficarem ali, tímidas no cantinho? Então, acho que nós 

como educadores temos que ter sensibilidade para isso. Essa é uma realidade 

de muitas crianças no Ceará (AGUIAR, 2004).
106 

 

Com a fala acima, foi projetado a imagem de uma prova aplicada que mostrava apenas 

um desenho, sem uma palavra escrita. Além disso, a organização do Comitê projetou lado a 

lado exemplares de textos produzidos por crianças de escolas municipais e de escolas 

privadas, para que a defasagem de aprendizado fosse visualizado e melhor compreendido 

pelos participantes.  

Para o entendimento dos resultados em leitura, foram selecionados alguns trechos de 

gravação de textos das crianças. E assim comentou o representante da UNICEF: 

 

Nós que ouvimos um bocado desses podemos dizer que é de chorar, de 

chorar porque dói. Tem hora que o menino faz uma força, parece que vai 

parir uma pedra. Então é de matar. Temos que levar isso a sério.  Imaginem 

vocês o que é para essa criança esse sacrifício. É um sacrifício físico. Então 

é uma coisa que nós temos que levar muito em consideração e é uma questão 

de direito, do direito da criança que está sendo desrespeitado.
107

  

 

As discussões também se apoiaram em dados estatísticos gerados pelos resultados da 

pesquisa de aprendizagem dos alunos cearenses, confirmando o que os organizadores do 

Comitê já suspeitavam: a importância de se alfabetizar na idade certa. Os especialistas em 

avaliação da UFC, ao realizar o cruzamento de dados das avaliações, assim apresentaram os 

resultados:  

 

Mas o que vemos aqui é que quando você trabalha com crianças um pouco 

mais velhas vemos uma diferença aqui realmente grande, onde podemos ver 

que somente 15% das crianças com nove ou mais anos estão alfabetizadas 

nas três dimensões, enquanto que vamos encontrar 26% nas crianças que 

estão na idade de segunda série. Então é realmente um indicador forte. Não 

se pode esperar botar criança na escola com 7, 8 anos, quanto mais cedo 
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 Rui Aguiar, oficial de projetos da UNICEF, notas taquigráficas da Plenária de 30.11.2004. 
107

 Idem. 
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colocar melhor, que ela vai desenvolver essa habilidade (MARQUES, 

2005).
108

  

 

Em relação à tela anterior, dá para inferirmos que quando o tempo da criança 

ter acesso a essas informações vai passando e mais velha ela vai ficando, 

mais difíceis ficam as condições de aprendizagem. Então a hora de nós 

trabalharmos realmente é no período correto, nas séries iniciais, porque 

senão nós vamos ter problemas posteriores que muitas vezes esses 

problemas não poderão ser revertidos ou essa criança vai chegar a uma 4ª 

série, como os dados do SAEB revelam, com dificuldades reais de leitura, de 

compreensão, de produção e também na área da matemática (FELISMINO, 

2005).
109

 

 

Os dados apresentados, então, reforçavam a ideia e ajudavam a convencer as pessoas 

presentes acerca da importância de se estabelecer uma idade limite para que as crianças 

aprendessem a ler e escrever e, portanto, da necessidade de se definir uma meta para a escola 

e a rede municipal.  

 

Recomendações do Comitê Cearense 

 

Ao final das ações planejadas pelo Comitê Cearense, conforme planejado, foi 

elaborada uma publicação com o título “Relatório Final do Comitê Cearense para a 

Eliminação do Analfabetismo Escolar: Educação de Qualidade Começando pelo Começo” 

(CEARÁ, 2006). Nele encontra-se uma sistematização das ações e reflexões desenvolvidas ao 

longo dos anos de 2004 e início de 2005. Há também recomendações dos organizadores 

direcionadas aos gestores municipais e institutos de formação. Essas propostas foram 

divididas em quatro frentes: aprendizagem, políticas de valorização do magistério, gestão 

municipal e formação docente para a alfabetização de crianças. Cada frente foi desmembrada 

em respectivas ações, totalizando 35 ações detalhadas (CEARÁ, 2006, p. 129). Dessas, 

podemos citar, por exemplo, a importância de se implementar um sistema de avaliação de 

aprendizagem, oferecer acesso à pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, bem como ofertar esse 

nível de ensino baseado em projeto pedagógico integrado às séries iniciais; investir na 

aquisição de livros de literatura infantil e outros materiais de ensino-aprendizagem adequados 

à alfabetização de crianças, tais como jogos e brinquedos.  

Essas recomendações práticas foram elaboradas a partir dos resultados encontrados 

nas pesquisas desenvolvidas, bem como baseadas nos problemas com os quais a equipe de 
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 Claudio Marques, professor especialista em avaliação da UFC, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 

18.02.2005. 
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avaliadores se deparou, uma vez que foi possível conhecer de perto a realidade das escolas 

cearenses. Exemplos como a dificuldade de obtenção dos dados de matrículas dos alunos para 

organizar as avaliações, mesmo com todo o apoio das secretarias municipais, e a 

descontinuidade das ações pela mudança de gestão foram recorrentes. Trechos a seguir 

ilustram bem o fato:  

 

[...] tivemos uma série de dificuldades porque os dados que nós recebemos 

dos municípios com relação à matrícula das escolas estavam totalmente 

distintos. Nós tivemos muito trabalho para recuperar muitos dados que já 

eram de 2004 e as informações não batiam! (AGUIAR, 2004).
110

  

 

[...] Houve muito problema, porque todos os dados foram diferentes, não 

teve um dado que fosse igual. Coisas absurdas, de dizer que havia 299 

crianças pela manhã, quando não tinha nenhuma! [...] Não sei o que fizeram 

com a turma da manhã, cuja existência tinha sido constatada há algumas 

semanas e ontem já estava diferente. [...] Há escolas que não têm sequer sala 

de aula! Para dizer a verdade, muitas têm deficiências e, para gravação, 

nenhuma condição! (MOURA, 2004).
111

  

 

[...] Outra dificuldade foi a quantidade de denominações do Ciclo Básico de 

Alfabetização. Para vocês terem uma ideia, nós temos pelo menos 6 formas 

diferentes de chamar a série onde estuda a criança que tem 8 anos de idade 

no Ceará! Tivemos que fazer todo um trabalho de recuperação, de fazer uma 

nova amostra! (AGUIAR, 2004).
112

 

 

Foi muito difícil colhê-los [os dados das pesquisas] porque era fim de gestão, 

tinham umas três Secretarias que estavam, literalmente, desmontadas; não 

existia mais nem a casa, não se sabia nem onde tinha sido a sede da 

Secretaria (MOURA, 2005).
113

 

 

 

Ao longo do tempo de atuação do Comitê, iniciativas complementares foram 

estabelecidas para somar-se ao esforço de disseminar o tema e mobilizar a sociedade como 

um todo. Dentre essas ações, podemos citar: publicação de materiais informativos variados 

nas diversas mídias, tais como o plano de ação do Comitê, relatório parcial, cartazes, 

realização de entrevistas com os membros em diversas emissoras de televisão, criação do site 

do Comitê (já desativado), publicação de diversas matérias jornalísticas – no Relatório Final 

do Comitê (CEARÁ, 2006) estão reunidas cerca de 50 notícias veiculadas no período por 

diferentes jornais sobre os eventos ocorridos e denunciando a gravidade do tema. 
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O balanço desse período também indica a participação de cerca de 300 pessoas e 15 

instituições públicas e privadas que se envolveram nas pesquisas, no trabalho de campo, na 

realização de dezenas de encontros e audiências públicas. Assim, “comprometidos com o 

combate a uma educação e ensino excludentes, foi erigida por todos como meta primordial 

desse amplo e histórico esforço político e social a superação do analfabetismo escolar até o 

ano de 2010” (CEARÁ, 2006). 

Ademais, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará do governo Cid Gomes 

reconheceu amplamente o trabalho desenvolvido nesse período, afirmando que o 

analfabetismo escolar entrou em evidência: “prefeitos, secretários municipais e profissionais 

de educação puderam debater a questão e, principalmente, constatar que esse era um problema 

concreto vivido por seus municípios e escolas, e não algo distante de suas realidades” 

(CEARÁ, 2012, p. 58). 

Com a finalização dos trabalhos de mobilização e a apresentação do diagnóstico 

realizadas pelo Comitê Cearense, os municípios começaram a se perguntar o que fazer e 

também a demandar apoios para uma ação efetiva. Na próxima seção discutiremos os 

caminhos que a recomendações do Comitê seguiram, com destaque para o papel 

desempenhado pelas instituições parceiras.  

 

 

5.3 O protagonismo das instituições parceiras e a criação do PAIC 

 

O principal resultado dos trabalhos do Comitê Cearense foi a inserção do tema do 

analfabetismo escolar na agenda municipal como o principal problema da educação. Isso 

criou uma demanda pela continuidade de ações e que pode ser encontrada, principalmente, no 

Seminário Final, como revelam os seguintes trechos:  

 

Queria aproveitar o ensejo, Deputado Ivo, para estender a nossa gratidão 

pela responsabilidade que a Assembleia tomou com a sociedade em termos 

de educação. Isso é inédito na história do Ceará. Sou educadora há vinte e 

três anos e nunca vi a Assembleia ou mesmo a Câmara dos Vereadores 

tomar uma iniciativa como essa, é importantíssimo termos parceiros, não 

podemos caminhar sozinhos. Muito obrigada por essa empreitada. E 

queremos dizer que o seu trabalho não termina aqui. Não se pode mexer no 
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formigueiro, deixar as formigas tudo saindo e nós é que vamos ter que botar 

para dentro, não! Vocês vão ter que estar junto conosco (LOPES, 2005).
114

  

 

[...] quero pedir, encarecidamente, que esse Comitê se transforme em um 

Instituto e que vá a todos os municípios nos ajudar, no sentido de mudar esse 

quadro que é preocupante no nosso Estado (ALENCAR, 2005).
115

  

 

Esses pedidos eram referendados pelos especialistas presentes:  

 

[...] vocês não podem terminar. O que nós necessitamos para identificar bem 

essas necessidades é substituir essa palavra Comitê por Instituto, ou Centro, 

incorporar o Instituto Cearense para Eliminação do Analfabetismo Escolar 

como um ponto de referência para as atividades em todo o Estado. Isto é 

possível, isto existe em outros países, e se queremos realmente fazer uma 

escola primária eficaz nos três primeiros anos, o caminho tem que ser esse: 

institucionalizar (PEREIRA, 2005).
116

  

 

Só que, nos bastidores, eu notei o Comitê, e todos que fizeram parte dele – 

com tanta credibilidade que as pessoas, nas suas fragilidades iniciais, nas 

suas administrações – assim como se estivessem necessitando, querendo do 

Comitê, um apoio, uma muleta, uma ajuda para o enfrentamento das suas 

questões diárias lá no município! Então, o Comitê, que soube mobilizar, que 

soube propor, que soube fazer tantas coisas, que não abandone essas pessoas 

que acreditaram e que não admitem que essa força, essa luz, desapareça 

(PIMENTEL, 2005).
117

 

 

Neste contexto de demandas, as instituições representativas dos municípios, lideradas 

pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE, e a UNDIME-

CE, formado por secretários municipais de educação do Ceará, e apoio da UNICEF, tomaram 

a frente das iniciativas. Ainda durante as apresentações de resultados no Seminário Final, 

foram iniciadas as primeiras conversas para que uma ação concreta tomasse corpo. O 

princípio era de unir forças, de atuar conjuntamente para enfrentarem o mesmo problema. 

Assim, o presidente da APRECE lançou a ideia de se assinar um Pacto entre os municípios: 

 

[...] Já que o Comitê vai encerrar os seus trabalhos, entregar esse relatório, 

tão importante indicador para nós gestores e para a sociedade cearense, que 

fizemos a propositura de não só a APRECE encampar essa luta, de continuar 

esses trabalhos, mas convocar alguns prefeitos para, na entrega do seu 

relatório, lá na Assembleia Legislativa, assinar um pacto pela eliminação do 

analfabetismo escolar. Esse grupo de prefeitos não será uma escolha do 
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Presidente, mas será uma coisa espontânea de trazermos para a APRECE e 

levarmos para a Assembleia Legislativa prefeitos que sejam comprometidos 

com essa causa. E, num espaço mínimo, em tempo que for necessário nós 

conseguirmos tirar essa mancha aqui do nosso Estado, porque eu acredito no 

povo cearense, acredito nos nossos gestores. Não é por causa de uma 

realidade dessas que vamos desanimar, pois o terreno é propício, discutimos 

ontem sobre isso.  

APRECE não só vai encampar essa luta e abrigar a permanência do Comitê, 

porque eu acho que isso é um trabalho que não é só agora do Comitê, mas 

um trabalho permanente de vigilância, sobretudo de responsabilidade para 

nossa sociedade. Eu acho que a sociedade civil tem que ser também 

mobilizada, e tem que ser incluída nesse contexto para que cobrem não só os 

gestores atuais, porque se é uma coisa permanente tem que se criar uma 

verdadeira cultura no nosso Estado de tirar esses indicadores que tanto nos 

entristecem e nos envergonham (ACIOLY, 2005).
118

  

 

 

Esta proposta foi prontamente aceita pelo presidente da UNDIME-CE, que também 

alertou para a grande demanda que a iniciativa teria:  

 

Agradeço muito esse apoio da APRECE e, tenho certeza, pelo conhecimento 

que nós temos dos Secretários Municipais de Educação, que vocês não vão 

perder o momento de ligar para o seu prefeito ou sua prefeita, para que seja 

feito um pacto. Nós desejamos que o nosso município esteja inscrito, e com 

certeza, o Comitê, a APRECE, a Assembleia Legislativa vão ter que limitar 

as inscrições, pois se não tiver cuidado 184 prefeitos vão aderir. É esse o 

desejo, pois o Ceará, como bem disse o Dr. Fradique Accioly, só precisa de 

uma centelha, acendeu, o resto toca fogo. Então, essa centelha da erradicação 

do analfabetismo escolar já começou (BARBOSA, 2005).
119

 

Portanto, já bastante mobilizados para desenvolver ações concretas, a APRECE e a 

UNDIME-CE, com a parceria técnica e financeira do UNICEF, criaram, ainda em 2005, o 

Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, com o objetivo de apoiar os municípios 

cearenses na melhoria da qualidade do ensino da leitura e escrita nos anos iniciais do ensino 

fundamental, tendo como meta principal promover a autonomia e a competência técnica dos 

municípios (MARQUES, AGUIAR, CAMPOS, 2009). 

Era também o início de novas gestões municipais, o que favoreceu o clima político 

para efetivamente implementar ações que visassem a promoção da alfabetização escolar. A 

atuação da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDM-

CE), instituição formada pelas primeiras damas dos municípios também merece destaque na 

articulação das ações e mobilização entre os municípios. A participação dessas instituições 
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17.02.2005. 
119

 Flávio de Araújo Barbosa, presidente da UNDIME-CE, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 

17.02.2005. 



144 
 

 

 

criou “um ambiente de parceria muito produtivo”, de acordo com Cláudio Marques, consultor 

em avaliação da UFC contratado para o programa.
120

 

Neste período, que chamaremos de fase do projeto piloto do PAIC, estendeu-se de 

meados de 2005 a 2006 e envolveu 56 municípios (CEARÁ, 2012). Os representantes das 

instituições parceiras da época lembram que, conforme já previsto, muitos outros municípios 

queriam participar, mas o orçamento disponível não atingia a todos. O representante da 

UNICEF relatou que ainda foi buscar mais apoio da Assembleia: 

 

O certo é que quando terminamos o trabalho [do Comitê], havíamos gasto 

todo o orçamento previsto, então procuramos a Assembleia para renovar a 

parceria. A resposta da Assembleia foi não porque o papel parlamentar se 

encerrava aqui, o que foi correto, pois encerrava na investigação e na 

divulgação de propostas (AGUIAR, 2015).
121

 

 

A origem e o contexto em que surgiu o nome do Programa se relacionam também com 

o período de trabalho desenvolvido pelo Comitê, assim lembrado pelo mesmo representante 

da UNICEF e confirmado pelo atual secretário executivo da UNDIME-CE:  

 

O nome alfabetização na idade certa foi dada por um prefeito, o então 

prefeito de Guaiúba, Fradique Accioly, num evento que realizamos na 

UNIFOR, foi uma das propostas ainda na época do Comitê. O prefeito 

lançou a ideia de que precisamos de um programa de alfabetização na idade 

certa, então a gente utilizou esse nome (AGUIAR, 2015).
122

 

 

Nessa fase de projeto piloto, o Programa Alfabetização na Idade Certa foi instituído 

nas dependências da APRECE, pois, segundo os coordenadores responsáveis, houve a 

preocupação de envolver os prefeitos nesta temática, “o entendimento era de que o dirigente 

municipal tem de chamar para si a responsabilidade de alfabetizar as crianças na idade certa” 

(CEARÁ, 2012).   

Logo de início a APRECE contratou Marcia Campos para estruturar o programa, 

profissional que esteve envolvida nas reformas de Sobral e depois atuou na secretaria 

executiva do Comitê. Além disso, profissionais das Universidades, especialistas em avaliação 

e alfabetização, que também participaram das ações do Comitê, foram contatados para 

desenvolver os trabalhos nas respectivas áreas.  
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 Entrevista realizada em 08.04.2015.  
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 Rui Aguiar, representante da UNICEF, entrevista realizada em 25.03.2015. 
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 Idem.
 



145 
 

 

 

O trabalho do PAIC nessa fase de projeto piloto foi caracterizado pela realização de 

duas avaliações externas em leitura e escrita de todos os alunos do 2º ano, o que equivale a 

um universo de 1.983 escolas, 2.592 turmas e 42.039 crianças de 55 municípios do Estado do 

Ceará. O programa elaborou a prova, conduziu um pré-teste dos itens, consolidou os 

resultados da avaliação e realizou a formação dos técnicos municipais para a aplicação. Além 

disso, organizou Seminários para que a tecnologia desenvolvida nesse processo fosse, aos 

poucos, repassada às equipes locais. As ações desenvolvidas nesta fase contavam com os 

aprendizados da avaliação realizada na época do Comitê Cearense que, por sua vez, tinha sido 

baseado na experiência de Sobral. Todo esse processo reflexivo e de procedimentos 

desenvolvidos no período são encontrados no estudo de Marques, Aguiar e Campos (2009), 

registro este realizado pelos principais protagonistas do programa.  

O especialista em avaliação da UFC Claudio Marques explicou a importância da 

realização da avaliação pelos próprios municípios:  

 

[...] essa avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada semestre letivo 

para balizar o planejamento do professor na sala de aula, resultados devem 

ser devolvidos rapidamente para que cada professor possa desenvolver 

estratégias pedagógicas a partir daquele ponto. Além disso, os resultados da 

avaliação também são um importante insumo para a gestão da rede, para que 

as equipes técnicas das secretarias possam balizar suas ações (MARQUES, 

2015
123

).  

 

Claudio Marques ainda relatou que “como especialista, fui extremamente criticado por 

entregar nas mãos da secretaria municipal a avaliação”, pois é no âmbito das equipes locais 

que ocorre todo o processo: recrutamento dos avaliadores, aplicação, digitação e comunicação 

dos resultados. Como garantir que não haveria manipulação ou falseamento? Contudo, 

Marques apontou que, desde o início, a maior preocupação das instituições parceiras que 

promoviam o PAIC foi a busca da autonomia dos municípios, e acredita que este é um dos 

valores fundamentais que se manteve no PAIC, refletindo, por fim, que a estratégia foi 

adequada.
124

 

Concluídas as avaliações, o Programa passou a apoiar os municípios 

pedagogicamente, pois os responsáveis pelas ações entenderam que não adiantava só levar 

dados de avaliação para os municípios, principalmente porque os resultados revelaram que 
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 Claudio Marques, professor da UFC,
 
entrevista realizada no dia 08.04.2015. 
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entrevista realizada no dia 08.04.2015. 
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não houve evolução significativa em relação aos resultados da avaliação realizada na época do 

Comitê.  

Na frente de formação de professores, que teve a adesão de 64 municípios, contou com 

o apoio de uma especialista da área de alfabetização da UFC, que mais tarde liderou a equipe 

de formadores. A primeira ação foi realizar um grupo focal com as professoras, pois “como 

estava bem em voga o PROFA, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores nos 

municípios, era importante escutá-las”
125

, e assim a especialista foi a diferentes polos de 

formação do programa federal no Estado. Nesses momentos, o que ela mais escutou foi a falta 

de ter um “link da teoria com a prática, e então a gente foi fazendo o material a partir das 

conversas que tive com os professores; a gente dava quatro opções de planejamento, enviava 

pelo e-mail, fazia as formações e se discutia com os municípios”.  

Contudo, na prática, o trabalho no período mostrou que para se implementar as 

propostas de atividades sugeridas pela especialista era necessário ter um material estruturado 

pois “era complicadíssimo, tinha município que faltava xerox, tinha município que não 

recebia o arquivo, e reproduzir o material saía caro para eles, pois digamos, uma simples ficha 

de palavras para ligar com o desenho, para 20 alunos, era preciso tirar 20 cópias coloridas”.
126

 

Este fato só reforçou o que já tinha sido constatado, pois este também foi um item 

amplamente debatido ao longo das ações do Comitê. Ivo Gomes, por exemplo, denunciou a 

inadequação dos livros didáticos disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) do MEC na época, afirmando que os livros disponíveis já pressupõem que a criança 

saiba ler.
127

 

Além disso, as falas dos participantes nas Audiências Públicas também indicavam a 

necessidade maior dos professores: 

 

[...] todos os nossos professores – o Estado do Ceará sabe bem disso – há 10 

anos pautamos as orientações numa concepção sociointeracionista. Eu digo 

há 10 anos, considerando as informações iniciais do construtivismo. Então, 

hoje, a maioria dos nossos professores tem conhecimento das ideias 

discutidas aqui – de teoria estamos com boa discussão nesse nível – e o 

nosso problema é fazermos com que essas teorias se tornem práticas 

coerentes, seja na sala de aula, seja nas escolas, nas secretarias, no município 

e no país como um todo! (CILENE, 2004).
128
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Amália Simonetti, professora da UFC, entrevista realizada no dia 09.04.2015. 
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 Idem.  
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 Reclamação feita para o Secretário de Educação Básica do MEC presente na Audiência Pública de Fortaleza; 

notas taquigráficas do evento realizado no dia 21.05.2004. 
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 Professora Cilene, notas taquigráficas da audiência pública em Crato, dia 09.09.2004. 
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[...] eles estão conscientes de que teoricamente eles sabem alguma coisa, mas 

na prática têm dificuldades, porque precisam também do acompanhamento 

(ZILDENIR, 2004).
129

  

 

Contudo, este também foi e continua a ser um ponto de discórdia entre os especialistas 

em educação das universidades, que criticam o fato de o PAIC, do governo estadual cearense, 

disponibilizar um material pronto. Marcia Campos, ex-coordenadora do PAIC, assim rebate  

essas críticas: 

 

[...] as universidades eram absolutamente contra a ter um material 

estruturado, de ter um programa de formação de professores, achando que 

era a volta do tecnicismo, fazendo todo aquele discurso meio dogmático. A 

gente seguiu em frente, nos baseamos em argumentos, pesquisas, 

diagnósticos. Seguimos com uma ala da universidade, com pessoas que 

tinham a cabeça mais aberta, a vivência mais prática.  

Acho que não devemos ter o preciosismo de trabalhar só com determinada 

concepção, dentro de uma rede que, quando começamos, tínhamos 120 mil 

alunos no estado todo, 6 mil professores. Como você vai dar conta disso, de 

uma forma artesanal? Não tem como, tem que oferecer algo mais 

estruturado, mais organizado para ajudar essas pessoas. E isso não impede 

nem poda a criatividade de ninguém, essa era uma crítica que o pessoal 

também fazia. Eu, por exemplo, quando fui fazer meu projeto de mestrado, 

adorei ler o projeto de algumas pessoas. Não é que eu fui fazer igual, mas ali 

eu tive uma referência, então, eu como professora, é legal ver orientações, 

sugestões de coisas para fazer, daí eu posso avançar, mas ali eu tenho 

algumas referências de como posso organizar o meu trabalho. Então as 

formações vão nesse sentido, além de ensinar ao professor a como 

alfabetizar e usar aqueles materiais em sala de aula, ensina como melhor 

organizar o trabalho pedagógico dele, com aquelas crianças (CAMPOS, 

2015).
130

  

 

A limitação orçamentária das instituições que promoveram o PAIC na fase piloto, 

porém, foi o principal entrave para que as ações de formação fossem mais disseminadas e 

também limitou o desenvolvimento de outras ações para além das frentes identificadas no rol 

de recomendações do Comitê Cearense. 

A análise das ações desenvolvidas nesta fase de projeto piloto, muito embora lembre 

apenas uma parte do desenho do atual PAIC, mostra que o período foi essencial para a 

construção do programa. Essa também é a percepção da equipe da Secretaria Estadual de 

Educação, como relatado na sua publicação oficial e confirmado pelas entrevistas realizadas: 

“Apesar dos poucos recursos e da escala reduzida de municípios, a primeira fase do PAIC 

teve muita importância. Funcionou como um piloto; já havia uma mobilização dos municípios 
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 Professora Zildenir, op.cit. 
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 Marcia Campos, ex-coordenadora do PAIC e da COPEM, entrevista realizada no dia 09.04.2015. 
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e estratégias de trabalho foram testadas” (CEARÁ, 2012, p. 64), citando-se como principal 

exemplo o desenvolvimento de um conhecimento técnico em avaliação externa, permitindo a 

construção de uma metodologia que tem se aprimorado desde então. O documento ainda 

reforça que foi nesse período que ocorreu a “consolidação do ideário do PAIC”, com o 

reconhecimento de que se deve estabelecer uma idade certa para a criança ser alfabetizada, 

que é no máximo até os 7 anos. No documento institucional da Secretaria, encontra-se uma 

página inteira destinada à apresentação de argumentos para refutar os críticos que ainda 

questionam o uso do termo, os defensores da ideia de que sempre é tempo de se aprender 

(CEARÁ, 2012, p.65). 

Antes de passarmos para a próxima fase do PAIC, quando se tornou uma política 

pública estadual, vale retomar e registrar ainda o importante papel desempenhado pela 

UNICEF na sua atuação para a efetivação do PAIC. 

Conforme já apresentado nas seções anteriores, a UNICEF é uma instituição que atua 

historicamente na área da educação e as relações de cooperação com os governos locais 

podem ser encontradas em vários municípios cearenses, como na expansão da educação 

infantil, iniciada em 1988 (NASPOLINI, 1999). Em Sobral, a UNICEF já atuava 

conjuntamente com o governo municipal para a expansão das matrículas no ensino 

fundamental; na Assembleia Legislativa, o deputado Ivo Gomes procurou inicialmente a 

entidade pela credibilidade da instituição e, após a conclusão dos trabalhos do Comitê, a 

UNICEF foi a instituição que liderou e viabilizou financeiramente a implementação do 

projeto piloto do PAIC. Para Rui Aguiar, representante da instituição, essa atuação histórica e 

ativa no estado cearense levou ao entendimento de que atuar na qualificação do ensino, em 

particular no tema alfabetização, fosse um processo natural para a UNICEF.
131

  

Além disso, como o escritório regional da UNICEF no Ceará atua também nos Estados 

do Rio Grande do Norte e Piauí, a instituição foi responsável por disseminar nessas 

localidades as ações e discussões realizadas sobre o tema do analfabetismo escolar. Nos 

eventos promovidos pelo Comitê em 2004, está registrada a presença de Justina Iva, 

Secretária de Educação do Município de Natal e presidente da UNDIME-RN à época.  

Contudo, a ação da UNICEF nesses estados apresentou resultados distintos no que se 

refere à entrada do tema do analfabetismo escolar na agenda governamental. No Estado do 

Rio Grande do Norte, o representante da UNICEF relatou que houve esforços para disseminar 

a experiência, tendo feito contatos com a UNDIME-RN e levando os protagonistas da 
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 Rui Aguiar, entrevista realizada no dia 25.04.2015. 
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experiência cearense para o estado potiguar, como a visita do então deputado Ivo Gomes na 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Contatou-se também o Departamento de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que chegou a realizar um 

diagnóstico nos municípios. Contudo, segundo o mesmo representante da UNICEF, não 

houve um processo de identificação com os resultados, tanto para o governo do estado, quanto 

para os municípios participantes, pois os dados foram apresentados como média e não para 

cada município e, assim, nenhuma ação específica foi desenvolvida sobre o tema do 

analfabetismo escolar (AGUIAR, 2015).
132

 

No Estado do Piauí, por outro lado, a UNICEF criou, em 2008, o programa Palavra de 

Criança em parceria com o Instituto ProBem e a Secretaria do Estado da Educação. A 

iniciativa tem o intuito de promover a alfabetização na idade certa e é desenvolvido 

atualmente em 79 dos 224 municípios piauienses
133

. E, segundo as informações do 

representante do UNICEF, os resultados nesses municípios do Piauí são semelhantes aos 

alcançados pelos municípios cearenses.  

Este cenário possibilita vislumbrar um futuro estudo comparativo para se investigar os 

fatores e condições que levaram a resultados diferentes a partir de uma mesma ideia de 

política pública: no Ceará, Estado em que a iniciativa se tornou uma política estadual e foi 

implementada em todos os municípios; no Piauí, em que a implementação ocorreu em parte 

dos municípios; e no Rio Grande do Norte, em que não foi encontrado solo fértil para que o 

tema entrasse na agenda governamental, nem nos municípios nem no governo do Estado.   

Após a discussão sobre o papel das diferentes instituições na criação e implementação 

do projeto piloto do PAIC, a próxima seção discute como o PAIC se tornou uma política 

pública estadual. 

 

5.4 O PAIC como uma política estadual cearense  

 

Nesta seção, tentaremos responder à principal questão que guiou a investigação dessa 

pesquisa: Por que o governo do Estado do Ceará entrou numa área que é de responsabilidade, 

prioritariamente, dos municípios? A sequência da narrativa histórica que passaremos a 

apresentar possibilitará afirmarmos, ao final dessa seção, que o conjunto de experiências 

ocorridas em Sobral, somados ao diagnóstico e mobilização do Comitê e ao  projeto piloto do 
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 Idem.  
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 Disponível em: <http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/categoria/2/id/19714>. Acesso em: 10.08.2015 
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PAIC, implementado pelas instituições parceiras, tiveram como resultado a adoção do PAIC 

como política pública estratégica do governo estadual a partir de 2007. Cabe reforçar que a 

introdução do PAIC como política estadual está atrelada ao início de um novo governo, com a 

eleição de Cid Gomes – irmão do deputado estadual Ivo Gomes – para o período 2007-2014 e 

que, anteriormente, fora prefeito de Sobral (1997-2004). A intenção do novo governo em 

trabalhar em regime de colaboração com os municípios na área educacional, bem como atuar 

na alfabetização escolar são explicitamente encontradas nas Diretrizes para o Plano de 

Governo - Coligação Ceará Vota para Crescer.
134

 

Para conduzir a política educacional, vários integrantes da prefeitura de Sobral foram 

convocados por Cid Gomes para atuar na SEDUC. Como Secretária de Educação foi nomeada 

Maria Isolda Cela de A. Coelho, que havia sido subsecretária e secretária de educação de 

Sobral. Como secretário adjunto assumiu Mauricio Holanda Maia, que também já atuou como 

secretário de educação de Sobral. E para a recém-criada Coordenadoria de Cooperação com 

os Municípios – a COPEM – da SEDUC foi convidada Marcia Campos, que foi responsável 

pela implantação do projeto piloto do PAIC. O deputado Ivo Gomes, que havido sido reeleito 

como deputado estadual, assumiu o posto de chefe de Gabinete do Governador e foi 

considerado por Cunha (2012) como o segundo homem forte do Governo do Estado, atrás 

apenas do próprio governador, e certamente não mediu esforços para que o PAIC fosse 

implementado.  

Dessa forma, muitos atores envolvidos no programa vêem a adoção do PAIC pelo 

Estado como um processo natural, principalmente pelo fato das pessoas que chegaram ao 

governo do Estado serem as mesmas que vivenciaram toda a trajetória. Todas as entrevistas 

confirmam essa visão, além de documentos que mostram que as principais ideias sobre o 

papel do Estado na temática da cooperação intergovernamental foram gestadas muito antes da 

equipe de Cid Gomes chegar ao poder no Estado. Uma dessas evidências é encontrada no 

projeto de lançamento do Comitê Cearense e se refere a uma preocupação com a divisão de 

recursos da educação, citando o papel do Estado na temática e, consequentemente, faz uma 

alusão ao federalismo e à questão das relações intergovernamentais.  No trecho a seguir, 

encontra-se o seguinte argumento: 
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 “Nortear a política para a educação básica como estratégia para o desenvolvimento, para a inclusão e como 

instrumento de cidadania que será trabalhada em regime de colaboração entre os entes federativos e na gestão do 

próprio sistema de ensino” e no detalhamento das ações encontra-se: “Implementar, em parceria com os 

municípios, programa para eliminar o analfabetismo escolar, assegurando todas as condições de infraestrutura e 

didático pedagógicas para a aprendizagem da leitura, escrita e cálculo, já na primeira série do Ensino 

Fundamental” (Diretrizes para o Plano de Governo - Coligação Ceará Vota para Crescer, p. 22). 
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[...] alguns destes 184 municípios já deram inicio ao enfrentamento do 

problema. A despeito da oportuna iniciativa, há que se lembrar que o 

problema tem que ser atacado em conjunto, para não se gerar mais 

desigualdades. Neste caso, os municípios que tiverem o problema resolvido 

poderão reduzir, em curto prazo, a distorção idade-série – o que implica em 

redução de matrículas e que pode implicar em redução de verbas. Por estas e 

outras justificáveis razões, o Ceará precisa de um pacto societário, que 

incorpore o tema do analfabetismo infantil na pauta política e educacional do 

Estado (Comitê, 2004).
135

 

 

Ou seja, como nesta época os recursos que financiavam o ensino fundamental 

advinham do FUNDEF e a repartição deste fundo no âmbito estadual dependia 

exclusivamente do número de alunos efetivamente matriculados neste nível de ensino, não 

haveria, a princípio, um incentivo financeiro para atuar na redução do problema da distorção 

idade-série, pois quanto mais alunos estudando no ensino fundamental, maior seria o recurso 

recebido pelo município.  

No trecho citado, fica evidente a preocupação quanto à atuação isolada de Sobral, que 

já estava combatendo o problema do analfabetismo escolar e poderia, com o seu sucesso, 

perder recursos para outros municípios que não tivessem a mesma preocupação. Assim, a 

importância da atuação do Estado estaria no seu papel equalizador para reduzir as 

desigualdades sem punir financeiramente os que efetivamente atuassem na melhoria do seu 

ensino. 

Essas ideias foram levadas para discussão no âmbito das ações do Comitê Cearense, 

em particular na Audiência Pública de Fortaleza, cujo tema principal foi sobre relações 

intergovernamentais, com a presença dos representantes dos três entes federados. Contudo, o 

argumento sobre o FUNDEF não é mais encontrado em outros momentos do PAIC, até 

porque em 2007, ano em que ocorreu a mudança na gestão estadual, foi também o ano em que 

entrou em vigor o FUNDEB, o novo fundo de financiamento da educação básica, que engloba 

da educação infantil até o Ensino Médio. Aliás, cabe apontar aqui que este também foi um 

fator que favoreceu a ação do PAIC na gestão de Cid Gomes. O governo anterior, portanto, 

antes da aprovação do novo fundo, vivia um cenário crítico de falta de recursos, uma vez que 

quase a totalidade dos recursos advindos do FUNDEF era repassada aos municípios e o que 

restava cobria o pagamento de servidores estaduais da educação, inviabilizando praticamente 

qualquer possibilidade de novos investimentos.
136
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 Projeto de lançamento do Comitê, p.8-9, não publicado, documento do acervo da ALECE. 
136

 “[...] isso é da ordem de 38% dos recursos do tesouro do Estado que estão sendo transferidos para rede 

municipal e 55% são utilizados para salários; portanto, o que se tem para manutenção da rede é muito pouco 

considerando esse sistema educacional que tanto cresceu e que tem uma demanda explosiva por oferta de Ensino 
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Retomando as ideias do papel do Estado, a reportagem do Jornal Diário do Nordeste, 

publicado em outubro de 2005, mais de um ano antes de Cid Gomes vencer as eleições, trazia 

algumas das principais ideias de Ivo Gomes:  

 

[...] Para ele [deputado Ivo Gomes], o governo do estado precisa assumir a 

liderança na implementação de políticas públicas voltadas à questão. “É um 

papel que só ele pode exercer, mais ninguém. Não estamos pedindo um real, 

mas sim que o Governo assuma o problema, e seja um agente aglutinador.” 

[...]  

[...] As prefeituras, por sua vez, mostram-se impotentes diante do acúmulo 

de atribuições previstas pela LDB – a partir da década passada, quando 

intensificou o processo de municipalização do ensino fundamental. “Não se 

pode transferir responsabilidades sem permitir o acesso à tecnologia e gente 

para combater esse tipo de problema”, observa.  

SUGESTÕES: Entre as medidas sugeridas pelo Comitê para sanar o 

problema, está uma intervenção mais firme do Executivo, no que se refere à 

cobrança dos prefeitos. “Se eu fosse governador, a liberação de 

transferências voluntárias do estado para os Municípios estaria condicionada 

ao cumprimento de metas na área educacional.” (Diário do Nordeste, seção 

Política, 13.10.2005). 

 

A visão de que os municípios carecem de recursos técnicos para enfrentar o problema 

apresentada na reportagem é confirmada por falas dos representantes das entidades 

municipalistas, como a APDM-CE e UNDIME-CE.
137

 O então presidente da APRECE, na 

Audiência Pública em Fortaleza, no ano de 2004, lembrou que a maioria dos municípios 

cearenses possui menos de 30 mil habitantes e dependem de transferências, tendo pouca 

margem para incrementar sua arrecadação própria. De fato, dados do IBGE Cidades 

informam que, dos 184 municípios do Estado do Ceará, 151 deles são classificados como 

municípios de pequeno porte.
138

  

O próprio Deputado Ivo Gomes confirmou esse ponto de vista como sendo um dos 

principais fatores para a atuação do governo estadual:  

 

[...] como tínhamos experiência municipal, e estávamos sozinhos, 

descobrimos e enfrentamos o problema sozinhos, digo sozinho assim, 

tivemos ajuda de instituições não governamentais, teve ajuda do Instituto 

                                                                                                                                                                                     
Médio”, Sofia L. Vieira, Secretária de Educação do Estado em notas taquigráficas da audiência de Fortaleza, dia 

21.05.2004. 
137

 “O município sozinho não tem condição”; “apoio técnico que precisávamos, eu como secretário, às vezes 

ficava procurando o que fazer, mas era meio impotente. (...) municípios faziam com muitas dificuldades 

financeiras, ficava com resultados diferentes em cada município”. Entrevistas realizadas nos dias 06 e 08 de abril 

de 2015, respectivamente.   
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 92 municípios cearenses se enquadram na condição de município de pequeno porte I (até 20 mil habitantes) e 

59 municípios compõe os municípios de pequeno porte II (de 20 mil a 50 mil habitantes), pelos dados de 

população do ano de 2010 do IBGE – Cidades. 
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Ayrton Senna, por exemplo, e de seus consultores. Quando o grupo assumiu 

o governo do Estado a gente sabia que os municípios que tinham a 

responsabilidade constitucional de comandar a pré-escola e as séries iniciais 

do ensino fundamental, eles não possuíam a dimensão do problema, não 

possuíam tecnologia humana para enfrentar o problema, enfim, eles eram o 

que éramos, eles estavam no mesmo estágio que Sobral estava quando 

resolvemos enfrentar o problema. Se tivesse tido um alerta do governo, se 

tivesse tido o apoio do governo do estado esse problema seria atacado muito 

antes, e seria muito melhor (GOMES, 2015, grifo nosso).
139

  

 

Se, de um lado, a experiência prévia na gestão municipal foi o fator que mais esteve 

presente na origem do entendimento do papel a ser exercido pelo governo do Estado, por 

outro, é também um ponto essencial que deu à nova equipe um selo de credibilidade para que 

100% dos municípios aderissem à iniciativa do PAIC logo no seu lançamento, ocorrida em 

maio de 2007. Podem ser apontadas muitas falas das entrevistas neste sentido, conforme o 

Quadro 15. 

 

N. Ator Instituição Fala 

1 Rui Aguiar UNICEF 

“Cid Gomes é o primeiro prefeito do interior que é eleito 

governador no Ceará. Esse fato é importante, deu a ele uma 

credibilidade para atuar em cooperação com os municípios” 

(25.03.2015) 

2 
Amélia 

Prudente 

APDMCE 

(Secretária 

Executiva) 

“governador que foi do interior; isso facilitou compreender o 

que era realidade, as mazelas da educação” (06.04.2015) 

3 
Francisco 

Elicio 

UNDIME-CE 

(Secretário 

executivo) 

“Como ele era prefeito de Sobral, e junto veio a Secretária de 

Sobral, os municípios já sabiam (...) havia muita notícia do 

que estava acontecendo nos municípios da fase piloto, e 

também os resultados de Sobral que estavam aparecendo, 

havia credibilidade do governo... tudo isso favoreceu essa 

adesão em massa”. (08.04.2015) 

4 
Lucidalva 

Bacelar 

SEDUC/ 

COPEM 

“APRECE e UNDIME já tinham participado, e todo mundo 

dizendo que era importante; já tinha um alicerce construído 

quando o governador anunciou o PAIC [...] A credibilidade 

do governo que assumiu, com a sua experiência em Sobral, 

favoreceu muito” (28.08.2014). 

Quadro 15 – Trechos de entrevistas com atores do PAIC 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim, o fator “Sobral” inicia-se não só pela figura do governador, mas se estende à 

equipe que vem trabalhando desde então nesta área, incluindo os especialistas das 

universidades. Para Mauricio Maia, a experiência prévia engloba também a compreensão que 
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 Ivo Gomes, entrevista realizada no dia 07.04.2015. 
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a equipe vinha demonstrando na “atitude de respeito com os municípios, de acreditar na sua 

capacidade para enfrentar o problema, de promover a autonomia”.
140

 Com esse mesmo 

entendimento, a publicação da SEDUC acrescenta que a forma como o PAIC foi apresentado 

para os municípios também contribuiu para a sua adesão, ou seja, o Estado ofereceria apoio 

técnico e financeiro, numa atitude de colaboração para resolver um problema já reconhecido 

como comum (CEARÁ, 2012, p. 74).  

Outro aspecto que também faz parte da explicação sobre a entrada do Estado nesta 

área tem um caráter técnico e lógico:  

 

[...] uma visão de longo prazo, como secretaria estadual nós somos 

principalmente responsáveis, pelos resultados, pela melhoria da 

aprendizagem do ensino médio, mas sabemos que não tem como melhorar 

significativamente se os meninos chegavam nesse nível com experiência 

escolar tão frágil. Então foi preciso, absolutamente necessário, uma visão de 

longo prazo, para a melhoria da educação básica como um todo que se 

melhorasse o processo inicial de escolarização, garantindo as aprendizagens 

básicas, a base onde serão construídas outras aprendizagens (MAIA, 

2015).
141

 

 

Portanto, com essas justificativas em mente, e condizente com a expectativa já criada 

em torno de sua atuação, o novo governo elegeu o PAIC como um programa estratégico da 

área educacional. Ainda segundo explicações do Secretário, os resultados do PAIC foram 

incluídos nos cinco indicadores da área de educação para a avaliação da gestão do governo 

por resultados. Havia ações do programa que estavam vinculadas à liberação de recursos de 

um empréstimo do Banco Mundial,
142

 “isso demonstra que o governo considerava realmente 

como fator estratégico e estava comprometido com os resultados nessa área” (IDEM, 2015). 

Claudio Marques, especialista em avaliação que vivenciou as duas etapas do PAIC, 

sintetizou a importância da entrada do governo do Estado nos seguintes termos: 

  

[...] sem o Governo do Estado o programa não teria primeiro alcançado todos 

os municípios e nem teria produzido os resultados que produziu. Pelo lado 

da gente, que participava do programa, era óbvio o que almejávamos, tanto 

que se buscou apoio em 2006 e não conseguimos; O papel do estado é 

inquestionável, primeiro pelo poder de convencimento que tiveram para que 

todos aderissem ao programa, segundo pela estrutura da secretaria e da 

capilaridade que tinha, das CREDES, de toda uma equipe que nós 
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 Maurício Holanda Maia, Secretário de Educação do Ceará, entrevista em 07.04.2015. 
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 Ver Relatório de Desempenho do projeto SWAP II (2010). Disponível em: 
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certamente não teríamos condições de fazer sozinhos, foi fundamental 

(MARQUES, 2015).
143

 

 

Nessa mesma direção analisou Gomes (2013), que elegeu dois fatores como essenciais 

para o sucesso do programa: liderança política e competência técnica. E ainda apontou: “Bons 

diagnósticos e mobilização social em torno de um problema, como se sabe, não bastam para 

induzir mudanças consistentes no setor educacional. É indispensável que o tema seja alçado, 

de fato, à condição de prioridade na agenda política” (GOMES, 2013, p. 12). Adicionalmente, 

o presente estudo argumenta que essa prioridade dada ao tema se expressa também a partir de 

uma ampla base de apoio institucional que, inclusive, influenciou na incorporação de novos 

elementos ao desenho do PAIC na sua versão estadual.  

A adesão ao PAIC foi realizada por meio de assinatura de um protocolo de intenções, 

um pacto de cooperação no qual se destacava as condições de adesão dos municípios: (i) 

priorizar a alfabetização de crianças; (ii) estimular o compromisso dos professores 

alfabetizadores; (iii) priorizar incentivos para a função de professores alfabetizadores a partir 

de critérios de desempenho; (iv) definir critérios técnicos para seleção dos gestores escolares, 

priorizando o mérito; (v) implantar sistemas municipais de avaliação de aprendizagem de 

crianças e desempenho docente; (vi) ampliar o acesso a educação infantil; (vii) adotar 

políticas locais para incentivar a leitura e a escrita.
144

 Esses objetivos também formaram a 

base para a concepção dos cinco eixos de atuação do PAIC, conforme explicou Campos 

(2009).
145

 

O evento de lançamento do PAIC, ocorrido em 24 de maio de 2007, teve a 

participação do então Ministro da Educação, Fernando Haddad. A presença do MEC já 

indicava a capacidade de articulação do novo governo com o ente federal para a efetivação do 

programa e, de fato, os recursos federais foram essenciais para a compra de livros que ocorreu 

no segundo ano, como já descrito na seção sobre o PAIC.  

As entrevistas realizadas indicaram que o governador Cid Gomes exerceu um papel 

ativo no programa, sendo a principal liderança política na formulação do programa e para a 

sua efetiva implementação. Conforme relatou a coordenadora do COPEM: “O PAIC é a 

menina dos olhos do governador, ele sabe tudo do programa, os indicadores dos municípios, 
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 Claudio Marques, professor da UFC, entrevista em 08.04.2015. 
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 Protocolo de intenções celebrado entre o governo do estado e 184 municípios cearenses. Disponível em 
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ele vestiu a camisa”.
146

 Este envolvimento da principal liderança política cearense também foi 

observado pelo representante da UNICEF: “ele conhece o objeto de trabalho, domina 

tecnicamente o mecanismo. Ele tem posições que você até pode discordar, mas tem posições 

claras sobre os aspectos de alfabetização”.
147

 No debate do programa Roda Viva,
148

 realizado 

em setembro de 2013, Cid Gomes também fez claramente a defesa pela alfabetização infantil. 

A participação do governador no desenho do PAIC pode ser verificada, por exemplo, 

na proposta de se mudar os critérios para a redistribuição do ICMS
149 

e que foi aprovada em 

lei no final do primeiro ano do governo. Essa participação ativa do governador foi confirmada 

nas entrevistas realizadas com os responsáveis pelo Programa, e também está descrito em 

Ceará (2012, p. 86): “demandada pelo governador, a nova regra privilegiou um modelo de 

gestão pública por resultados e induziu os municípios a agir pela melhoria dos indicadores 

sociais.” Contudo, o governador tinha ciência de que a nova lei tratava de uma política 

indutora voltada para a melhoria da gestão municipal e que atingia somente os interesses dos 

prefeitos e secretários de educação e faltava, então, uma estratégia de incentivo que 

mobilizasse as escolas e os professores, atores essenciais para o sucesso da implementação do 

Programa. Assim, solicitou à equipe uma política indutora para a melhoria da gestão escolar, 

surgindo, assim, o Prêmio Escola Nota 10 em 2009,
150

 ou seja, mais de um ano após a 

mudança da lei do ICMS.  

Essa estratégia de induzir o envolvimento dos prefeitos a partir da oferta de um 

incentivo financeiro aos municípios atrelado aos resultados da avaliação de aprendizagem e 

também a premiação oferecida às escolas são estratégias inovadoras mundialmente e não 

foram encontrados em nenhum outro programa similar, conforme estudo comparativo 

realizado por Costa e Carnoy (2015). Ainda segundo os autores, o ponto em comum aos 

programas de letramento para os anos iniciais existentes em outros países é o fato de a 

maioria dos programas incluir a formação de professores e da equipe pedagógica, oferecer 

material estruturado e trabalhar a mobilização nas redes para a promoção da leitura.  

Além das ideias do governador, o processo de ampliação das ações do PAIC em 

relação ao projeto da fase piloto contou com o apoio do Comitê de Articulação, com reuniões 

bimestrais. Os membros desse novo comitê são praticamente os mesmos que, desde a época 
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 Lucidalva Bacelar, coordenadora da COPEM, entrevista realizada no dia 28.08.2014. 
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 Rui Aguiar, representante da UNICEF, entrevista realizada no dia 25.03.2015.  
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do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, tem atuado fortemente na 

mobilização e articulação dos municípios para o tema. O atual Secretário de Educação assim 

avaliou: “foi muito importante a construção dessa rede de instituições parceiras para dar 

legitimidade social, para construir o consenso de base ampla”.
151

 Ademais, experiências 

próprias dessas instituições foram amplamente consideradas, como o da APDMCE, que 

desenvolve desde 2002 o projeto Eu sou Cidadão - Amigos de Leitura, e capacitou 1500 

jovens para serem agentes dinamizadores da leitura em suas comunidades.
152

 Amélia 

Prudente, secretária executiva da instituição detalhou as discussões no âmbito do Comitê de 

Articulação para a construção do PAIC: 

 

Os 5 eixos eram os mais necessários e prioritários. O ponto mais polêmico 

foi que o Fórum da Educação Infantil queria atendimento desde as creches, 

argumentavam que não adiantava investir só na alfabetização. Mas o foco foi 

mantido, o que o governo tinha condição de fazer e atender. Chegou-se ao 

consenso, até onde temos pernas para alcançar, todos tem pé no chão. Como 

tem pessoas dos municípios, sabia o que dava certo ou não, facilitou muito 

(PRUDENTE, 2015).
153

 

 

Outro momento também lembrado pelos envolvidos foi a decisão do Governo do 

Estado em destinar bolsas para os gerentes do PAIC nos municípios, que foi considerado 

como uma medida estratégica para “sinalizar a prioridade da alfabetização na idade certa, 

organizar as equipes e estimular o engajamento local” (CEARÁ, 2012, p.72). A ideia inicial 

era que o pagamento fosse para um só profissional, mas com a sugestão das entidades 

municipais, principalmente da UNDIME-CE, decidiu-se desmembrar esse mesmo valor para 

três pessoas de cada município como forma de induzir trabalhos em equipe e não causar 

ruídos nos demais. Não obstante, em alguns municípios houve situações de desconforto 

causadas pelas diferenças de remuneração (CEARÁ, 2012). Ademais, nem sempre os 

posicionamentos do Comitê de Articulação foram os mesmos em relação às ações do estado. 

Como exemplos podem ser citados a criação do Prêmio Escola Nota 10 e a estratégia do 

governo em utilizar as editoras para fornecer o material estruturado para o 2º ano ao invés de 

utilizar os livros do PNLD, defendido por alguns membros do Comitê como a opção mais 

adequada do ponto de vista de política pública. A adoção dos livros do PNLD para os alunos 

do 2º ano ocorreu em 2014, com a extinção do processo de seleção das editoras.  
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Mesmo tendo suas origens em âmbito extra governo estadual, os gestores optaram por 

manter o nome PAIC, principalmente por entender que o nome indica claramente uma das 

principais crenças que pretendiam disseminar. Esta convicção foi reforçada pela coordenadora 

da COPEM:  

 

[...] as pessoas estavam insensíveis com a alfabetização, por conta da 

compreensão errônea do construtivismo, argumentavam que a criança 

aprende no seu ritmo, e ter um método era considerado atraso. Então, o 

nome precisava ser algo que impactasse; a própria professora Isolda já vinha 

com essa concepção desde Sobral (BACELAR, 2014).
154

 

 

Segundo o Governo Estadual do Ceará, a disseminação da crença de que é possível 

alfabetizar todas as crianças na idade certa, independentemente de sua condição social, foi o 

grande resultado do PAIC e isso tem efeitos na mudança de expectativa em relação à 

aprendizagem dos alunos nas redes de ensino cearenses (CEARÁ, 2012).  

Se no âmbito do Estado do Ceará essa temática já atingiu certa compreensão por parte 

dos envolvidos, o mesmo não ocorreu nacionalmente. Gomes (2013) relatou, por exemplo, 

que a definição da idade de oito anos para avaliar o processo de alfabetização no PNAIC foi o 

ponto mais controverso, com emendas tanto para fixar a meta para os seis anos de idade 

quanto para excluir qualquer referência à idade. A autora ainda apontou que o próprio MEC 

indicava diferentes idades nos seus próprios documentos oficiais. Ela concluiu que perguntas 

sobre quais competências um aluno deve demonstrar para ser considerado alfabetizado, bem 

como a idade que estas devem ser apresentadas, continuam sendo “um recorte de política 

pública, sujeitas a chuvas e trovoadas, e também às guerras teóricas e metodológicas ligadas à 

alfabetização” (GOMES, 2013, p.12). 

Rui Aguiar, da UNICEF, assim refletiu sobre a discussão que vivenciou e conduziu:  

 

O debate sobre se existe ou não uma idade certa para alfabetizar foi o tema 

mais complexo de estabelecer consenso [no âmbito do Comitê]. Não se 

estabeleceu consenso, na verdade. O que se estabeleceu foram desenhos de 

alternativas conciliadoras, mas consensos não. [...] Chegamos à conclusão de 

que não há uma idade certa para alfabetizar, embora o programa tenha 

mantido o nome, e o espírito sempre foi a alfabetização na idade certa como 

ideal pedagógico desse grupo. No fundo, no fundo, o que se defendia não é 

que exista uma idade certa, mas possibilitar em qualquer momento da 

trajetória educacional da criança saber em que ponto essa criança está no 

processo de alfabetização, e o que é preciso fazer para que ela tenha um 

progresso. Então essa era a ideia que nos movia. [...] para o governo do 

Ceará, a partir de 2007, essa idade passou a ser 7, para o governo federal e 
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governo do Piauí é 8, para muitas famílias é 6, para alguns pais, há até a 

possibilidade de que seja aos 5. Então, de fato, não existe uma idade certa. O 

que existe são condições que se criam no tempo e no espaço para as crianças 

serem alfabetizadas. E basicamente nosso trabalho era a criação desses 

espaços educacionais para garantir a alfabetização das crianças, no limite de 

7 anos, de ler, escrever e compreender um texto simples e adequado à faixa. 

(AGUIAR, 2015, grifo nosso).
155

 

 

O entrevistado reconheceu também que a adoção do nome foi importante para 

combater a ideia dominante à época de que era normal encontrar crianças frequentando a 

escola aos 12 anos e não estar alfabetizado.  

Para finalizar, é importante reforçar a crença sobre o foco nas ações a serem 

desenvolvidas, uma das muitas aprendizagens de políticas adquiridas desde a época de Sobral:  

 

Todos sabem que as mazelas da educação são infinitas, têm problemas de 

toda natureza, uns mais graves outros menos graves, como estrutura física, 

prédios, salários de professores, ausência de material didático, problema em 

casa, problemas de transporte escolar, etc. Como são tantos os problemas, e 

a experiência demonstra que quando você resolve encarar todos os inimigos 

de uma vez só, a sua luta está fadada ao fracasso, não temos força nem 

energia nem dinheiro para resolvermos todos os problemas da Educação ao 

mesmo tempo. Então, resolvemos dar um foco à nossa luta. Por que 

escolhemos esse foco? Porque entendemos que o analfabetismo de crianças 

tem repercussões gravíssimas, de toda natureza, inclusive de natureza 

financeira (GOMES, 2004).
156

 

  

Na entrevista realizada para esta pesquisa, mais de dez anos após a realização do 

Comitê, Ivo Gomes mantém a sua crença ao relatar sobre a atuação do Governo do Estado, na 

educação, na gestão Cid Gomes: “A gente não podia ficar atirando para mil problemas, tem 

problema de salário de professor, de instalação física, mas o problema central é a falta de 

habilidade das crianças em ler e escrever, isso se você tiver preocupado com resultados” 

(GOMES, 2015, grifo nosso).
157

 

A narrativa histórica apresentada até aqui possibilitou tomarmos conhecimento dos 

fatos ocorridos de maneira cronológica, possibilitando a compreensão das origens e os 

percursos das principais ideias que permearam a formulação do PAIC como política 

educacional do Estado do Ceará. Ainda, a descrição detalhada das seções permitiu 

entendermos as ações desenvolvidas pelos principais atores e instituições que participaram 
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desse processo, contribuindo, assim, para a compreensão de como o tema entrou na agenda do 

Governo Estadual e como a política foi sendo configurada. 

Observa-se, ainda, que múltiplos fatores determinaram a decisão do governo estadual 

de atuar na área de alfabetização. Dentre elas, estão a liderança política somada à equipe 

técnica que assumiu a Secretaria de Educação, o apoio de diversas instituições da sociedade 

civil à causa e o histórico regime de colaboração estado-municípios. Quanto aos atores, cabe 

ressaltar que carregam na bagagem profissional a vivência dos problemas em Sobral, as 

discussões do Comitê Cearense e a implementação do PAIC nos municípios pelas instituições 

parceiras, elementos fundamentais para a entrada do tema na agenda e a definição das 

características do Programa. Além disso, outros fatores somam-se às já apresentadas, tais 

como o caráter lógico e técnico de que atuar no ensino fundamental é essencial para ter 

resultados no ensino médio, o fator efetividade e eficácia no uso dos recursos financeiros 

públicos e o atendimento à demanda dos municípios. 

O próximo empreendimento deste estudo tem como objetivo verificar se os três 

modelos analíticos adotados para essa investigação – o Modelo de Múltiplas Dinâmicas, as 

crenças e valores do Modelo de Coalizões Advocatórias e os argumentos do 

Neoinstitucionalismo Histórico – apresentados no Capítulo 2, em conjunto, explicam o caso 

empírico apresentado, e visam verificar a adequabilidade dos fatores explicativos para a 

análise de políticas públicas.  
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CAPÍTULO 6 – O PAIC PELA ÓTICA DAS ABORDAGENS ANALÍTICAS 

 

6.1. O PAIC e as múltiplas dinâmicas 

 

Conforme apresentado até o momento, para responder à pergunta central deste estudo 

– Por que e como o tema da alfabetização na idade certa entrou na agenda prioritária do 

Governo Estadual? – fez-se necessário resgatar as origens do PAIC, seu contexto, bem como 

identificar os atores envolvidos no processo de formulação do programa. Assim, a narrativa 

histórica desenvolvida no capítulo anterior permitiu verificar que, antes de se tornar uma 

política pública estadual, o resgate das origens do programa, ocorrida no âmbito das 

discussões do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, é essencial para 

a compreensão da formação da agenda governamental.  

Iniciaremos a análise deste período de formulação, que se estendeu por mais de um 

ano, recorrendo ao modelo analítico de múltiplas dinâmicas e, assim, buscamos identificar os 

elementos contidos nas três dinâmicas explicitadas por Kingdon (1995). O processo de 

transformação do reconhecimento de que o analfabetismo escolar representa um problema é o 

primeiro passo, e o fio condutor será a partir da atuação do empreendedor de políticas 

públicas que é o personagem chave para levar uma ideia à agenda governamental. Dessa 

forma, a estratégia analítica deste capítulo é, sempre que possível, relacionar a atuação do 

empreendedor de políticas públicas a cada um dos fluxos do modelo.  

 

6.1.1. A dinâmica dos problemas e a atuação do empreendedor da alfabetização 

 

O primeiro aspecto a se destacar é que este estudo segue o padrão encontrado na 

maioria dos estudos de caso conduzidos por Kingdon: a da importância do empreendedor de 

políticas públicas.  Buscaremos, então, compreender como o empreendedor se utilizou das 

variáveis contidas na dinâmica dos problemas – indicadores; crises, eventos e símbolos; 

feedback dos programas governamentais – para fazer com que a questão do analfabetismo 

passasse de uma “condição” para um problema e, então, adquirir espaço na agenda 

governamental.  

Ainda segundo Kingdon, é possível reconhecer esse personagem em três momentos: 

(i) quando tenta colocar suas preocupações a respeito de certos problemas no topo da agenda; 

(ii) quando promove suas propostas favoritas durante um processo de amaciamento do 
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sistema; e (iii) quando, nas janelas de oportunidade, faz as conexões com as políticas públicas 

(KINGDON, 2006, p. 238). 

A partir da narrativa histórica apresentada no capítulo anterior, Ivo Gomes desponta 

como o principal ator a reunir essas três características. Kingdon apontou que o 

reconhecimento de problemas é um passo crítico para o estabelecimento de agendas e, neste 

caso, a crise vivenciada em Sobral, quando o município foi surpreendido pelos baixos 

resultados de avaliação, pode ser considerado como o ponto de partida para se identificar a 

questão do analfabetismo escolar como uma realidade presente nas escolas públicas do 

município. A experiência profissional de Ivo Gomes como Secretário de Educação em Sobral, 

nos anos de 2000 a 2002, compõe o conhecimento acumulado na área educacional. Essa 

bagagem foi levada na sua agenda de trabalho como Deputado Estadual da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, no ano de 2003.  

A questão da experiência pessoal para a conversão de uma condição em um problema 

não foi considerado um fator preponderante por Kingdon, pois apenas 13% de seus 

entrevistados fizeram menção ao fato, tendo sido mais relevante na saúde do que nos 

transportes (1995, p. 96). Essa experiência prévia teria, então, um papel mais de coadjuvante e 

para ajudar a reforçar uma situação, mas não seria o fator primordial para mover um item na 

agenda.  

A atuação de Ivo Gomes, entretanto, revela uma situação que foge ao padrão 

identificado nos estudos de caso conduzidos por Kingdon, pois a experiência prévia do 

deputado em Sobral foi fundamental para que ele liderasse as iniciativas para introduzir o 

tema na agenda municipal.  

Conforme a descrição de Kingdon, os empreendedores de políticas públicas se 

esforçam para convencer as autoridades sobre as suas concepções dos problemas, tentando 

fazer com que essas autoridades vejam esses problemas da mesma forma que eles (2006, p. 

228). Os primeiros passos de Ivo Gomes foram procurar o apoio da UNICEF e convencer o 

presidente da Assembleia Legislativa do Ceará de que a questão do analfabetismo escolar era 

um problema e não apenas uma condição. Da ideia inicial de formar uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito na ALECE, passou-se para a criação de um Comitê para organizar 

uma ampla mobilização e elaborar um diagnóstico sobre a alfabetização infantil no Estado. O 

apoio imediato do presidente da Assembleia, que se traduziu em amplo apoio político e na 

busca de instituições financiadoras, foi essencial para o desenvolvimento das ações do 

Comitê. As falas de Marcos Cals, presidente da ALECE, em diferentes momentos do Comitê, 

registrados nas notas taquigráficas, apontam para esse processo de convencimento: 
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[...] o Deputado Ivo Gomes nos procurou lá na Presidência da Assembleia e 

disse: “Presidente, temos um projeto pioneiro aqui para o Estado do Ceará e 

isso precisa de decisões: política e financeira”. E eu já meio calejado, já 

destemido disse: Vamos que é desse jeito que gosto, desse tipo de desafio 

(CALS, 2004).
158

 

 

Tenho conversado com o Deputado Ivo Gomes, que é o grande idealizador 

(pelo menos para mim!) desse Comitê, porque ele pode ter recebido 

sugestões de outras pessoas, mas quem nos estimulou a criá-lo foi o 

Deputado Ivo Gomes. E aceitei o desafio! (CALS, 2004).
159

 

 

Eu, de fato, não dominava o assunto. Estou começando a entendê-lo agora, 

quando foi “vendida” a ideia por parte do Ivo, da UNICEF e da UNDIME. 

Nós, cearenses, temos uma expressão que usamos muito, mas não sei se 

vocês a conhecem no Sul, que é “a gente pega ar”, que significa “pegar 

pressão”, ficar estimulado! Nós pegamos ar, e sei das dificuldades no 

primeiro momento, mas todas as dificuldades iniciais foram ou estão sendo 

superadas (CALS, 2004).
160

  

 

Ademais, percebe-se que o presidente foi adquirindo conhecimentos sobre o tema 

quando, na última Audiência Pública no interior, realizada em Russas, no dia 11.11.2004, foi 

o responsável pela coordenação do evento e apresentou os principais dados do analfabetismo 

escolar ao público presente. Além do presidente, o Comitê teve a participação de quatro 

outros deputados de diferentes partidos representando a Assembleia como instituição que 

liderou as ações de mobilização. 

Uma vez que a ideia foi aprovada internamente, Ivo Gomes passou a atuar na 

articulação, buscando convencer outras pessoas sobre a existência do problema e, com isso, 

obter o apoio de mais instituições. Uma das estratégias dos empreendedores é o uso de 

indicadores para realçar determinada situação e apontar para a necessidade de uma atuação 

governamental e assim fez Ivo Gomes, utilizando-se amplamente dos resultados do SAEB 

2001. Os resultados apontavam para o baixo desempenho do Ceará em língua portuguesa, 

conforme ilustra a Figura 14. 
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 Marcos Cals, presidente da ALECE, notas taquigráficas da audiência em Fortaleza, dia 21.05.2004. 
159

 Marcos Cals, presidente da ALECE, notas taquigráficas da Plenária, dia 30.06.2004. 
160

 Idem. 
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Figura 14 - Médias de desempenho no SAEB, em Língua Portuguesa, da 4ª série do Ensino 

Fundamental – Brasil, Regiões e Unidades da Federação – 2001. 
Notas: 

Intervalos de confiança simultâneos 2 a 2 de 95% pelo procedimento de Bonferroni. 

Limite entre níveis de desempenho - Variação: Nível 1 (125 pontos) a Nível 8 (375 pontos ou mais) 

Fonte: INEP (2002) 

 

Os dados do SAEB 2001 indicavam que as crianças cearenses que estavam saindo da 

quarta série do ensino fundamental não apresentavam nem a metade das competências de 

língua portuguesa que seriam esperadas neste nível de ensino, que corresponde a 150 pontos. 

Estar abaixo deste ponto significa, entre outras coisas, que os alunos ainda não conseguem 

localizar informações explícitas em textos narrativos curtos (BRASIL 2002). Ainda, o Estado 

do Ceará apresentava um dos mais altos percentuais de crianças com desempenho abaixo do 

nível 1 (38%), sendo que apenas o Estado do Rio Grande do Norte teve desempenho pior 

(39%).  

A divulgação dos resultados do SAEB 2001 também serviu como feedback dos 

programas educacionais das escolas cearenses. Complementando com os dados do IBGE 
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sobre o analfabetismo, o projeto de lançamento do Comitê destacou: “estes dados revelam a 

ineficiência de nossos sistemas educacionais e a violação quase que universal do direito à 

educação de qualidade. Qualquer análise que se faça sobre estes dados concluirá que grande 

parte das crianças analfabetas está na escola ou passou por ela (...)” (Comitê, 2004).
161

  

O deputado baseava-se nesses indicadores para realizar a denúncia do problema em 

todos os momentos: nos pronunciamentos na Assembleia, nos discursos para a mídia em 

geral, nos diversos documentos elaborados etc.. Na Plenária do Comitê, realizada no dia 

30.06.2004, os dados disponíveis do SAEB e do SPAECE foram amplamente discutidos, com 

a presença dos técnicos do INEP e da SEDUC, chamando-se a atenção para os efeitos que a 

situação retratada nos indicadores poderia ter ao longo da vida escolar do aluno. 

Esses indicadores ganharam um “forte aliado” com o desenvolvimento das três 

pesquisas realizadas no âmbito do Comitê. Tanto o processo de avaliação quanto seus 

resultados geraram novos indicadores e feedbacks importantes sobre os programas 

educacionais dos governos municipais do Ceará.  

Kingdon alerta que a presença de um indicador somente pode não ser suficiente para 

que um tema seja reconhecido como problema. Essa observação é pertinente, uma vez que, 

neste caso em estudo, também os dados do SAEB e outros indicadores disponíveis até então 

não haviam sido suficientes para a percepção do problema. As ações do Comitê Cearense, 

desenvolvidas ao longo de um ano, foram essenciais, primeiro para chamar a atenção para o 

tema e depois mobilizar forças para o enfrentamento da questão. Os indicadores resultantes 

das três pesquisas aplicadas com a participação dos representantes dos municípios 

desempenharam um papel crucial nesse processo, como ilustram as falas de dois 

representantes de instituições que congregam o setor público municipal no Ceará: 

 

[...] todos nós secretários sabemos das dificuldades, sabemos que existe 

realmente dentro das nossas escolas o analfabetismo infantil, por isso 

aceitamos imediatamente, porque sabemos que existe, mas não tínhamos o 

número de como é que estava em nossos municípios e nem no estado do 

Ceará (BARBOSA, 2004).
162

  

 

Nós ficamos um pouco assustados e perplexos com a nossa realidade. [...] 

Muitas vezes a realidade dói, mas nós temos que tomar consciência não é 

porque a realidade é dura, mas temos que ter consciência da importância 

desse trabalho, da importância do Comitê (ACIOLY, 2005).
163
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 Projeto de lançamento do Comitê, p. 7, não publicado, documentação do acervo da ALECE.   
162

 Flávio A. Barbosa, presidente da UNDIME-CE, notas taquigráficas da Audiência Pública de Quixadá, dia 

11.11.2004. 
163

 Fradique Acioly, presidente da APRECE, notas taquigráficas do Seminário Final, 17.02.2005. 
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Ao mesmo tempo, Sofia Lerche Vieira, Secretária de Educação do Estado na época, 

realizou a seguinte observação em relação aos indicadores:  

 

É verdade que os resultados dos estudos realizados não chegam a apresentar 

constatações inteiramente originais em relação aos problemas relativos à 

aprendizagem de leitura e escrita nas séries iniciais do ensino fundamental, 

assim como as condições de trabalho e a formação dos professores que aí 

atuam. Novo, com efeito, é o fato de que em sendo um estudo produzido 

no Ceará, o diagnóstico fala mais de perto aos interessados colocando o 

problema no centro do debate sobre educação em nosso Estado 
(VIEIRA, in CEARÁ, 2006, grifo nosso). 

 

A primeira frase da Secretária de Educação revela exatamente a “condição” em que 

estava a educação no Ceará. Ou seja, a existência de indicadores que já apontavam para as 

deficiências educacionais no Estado não haviam sido suficientes para mobilizar os tomadores 

de decisão. Na segunda frase, a referência a um indicador produzido no próprio Estado aponta 

para a percepção de um problema que requer uma ação governamental. Isso somente ocorreu 

após um intenso processo de convencimento da existência de um problema real, trabalho 

conduzido pelo Comitê.  

Além dos indicadores, a ampla participação de prefeitos, secretários municipais e 

profissionais da educação que debateram a questão do analfabetismo escolar nos diversos 

eventos organizados pelo Comitê se referem exatamente a um dos elementos que compõem a 

dinâmica de problemas. Esses eventos se traduzem na realização das sete Audiências Públicas 

que atingiram todas as regiões do estado e possibilitaram a disseminação do tema nos 

municípios do interior, mesmo naqueles mais distantes da capital Fortaleza. Questões que 

requeriam maior aprofundamento técnico sobre o tema foram amplamente discutidas nos 

Seminários, Audiências Públicas e Plenárias. Nestes momentos, a experiência da reforma em 

Sobral, que ainda estava em curso, mas que apresentava indícios positivos também era 

colocado como um exemplo de que os municípios tinham a capacidade de enfrentar o 

problema. Além disso, os eventos também serviram para clarificar, interpretar e dar “vida” 

aos indicadores, sempre sob a liderança de Ivo Gomes, que destacava: “Eu acho que está 

faltando muito na educação conhecermos problemas, não se empurrar sujeiras embaixo do 

tapete; para resolvermos um problema precisa-se admitir que tem o problema, de que natureza 

for” (GOMES, 2004).
164
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 Ivo Gomes, notas taquigráficas da Audiência Pública de Iguatu, dia 09.09.2004. 
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Eventos, tal qual definido por Kingdon, também incluem a estratégia de se utilizar 

amplamente da mídia, com a divulgação de cada passo das ações realizadas pelo Comitê 

Cearense. Há uma coletânea de 50 reportagens de diversos veículos da imprensa cearense que 

noticiaram o problema ao longo de um ano e meio de atuação do Comitê, o que contribuiu 

para a mobilização social em curso.  

Com isso, ao longo do ano de 2004, o Estado do Ceará viveu um processo de 

reconhecimento de que o analfabetismo era um problema real vivido nos seus municípios. 

Todos esses fatores elencados possibilitam afirmarmos que o Comitê Cearense para a 

Eliminação do Analfabetismo Escolar pode ser caracterizado como um símbolo da luta pela 

erradicação do analfabetismo e, assim, contribuiu para criar um clima estadual muito 

favorável para o reconhecimento do problema do analfabetismo escolar.  

O Quadro 16 apresenta os principais elementos relacionados com o processo de 

conversão de uma “situação” em um “problema” e sua inserção na agenda governamental 

municipal para, eventualmente, ser levada à agenda decisória, onde estará apta a receber uma 

ação específica do governo. 

 

Elementos Caso cearense  

Indicadores 

Resultados do SAEB 2001 

Dados da Pesquisa I 

Dados da Pesquisa II 

Dados da Pesquisa III 

Eventos foco 

Audiências públicas 

Seminários Inicial e Final 

Plenárias do Comitê 

Inserção na mídia: O Povo, Diário do 

Nordeste, O Estado.  

Símbolo Comitê Cearense 

Feedback das 

ações de governo 

Resultados do SAEB 2001 para o Ceará 

Dados da Pesquisa I 

Dados da Pesquisa II 

Dados da Pesquisa III 

Resultados da reforma em Sobral 

Experiência 

pessoal 

Ivo Gomes: Secretário Municipal de Educação 

de Sobral 

Quadro 16 – Elementos da Dinâmica dos Problemas no Ceará 

Fonte: elaboração própria. 
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As iniciativas do Comitê revelam que o processo de convencimento dos tomadores de 

decisão foi decisivo para a conversão de uma condição em um problema. Pode-se dizer que 

ocorreu um processo de amaciamento (soften up) e que também foi identificado um efeito 

multiplicador (bandwagon) na dinâmica dos problemas ou, no caso em questão, em relação ao 

tema do analfabetismo infantil. Esses dois conceitos foram utilizados por Kingdon para 

caracterizar as dinâmicas que ocorrem no fluxo das políticas públicas, mas este caso mostrou 

que também pode ser importante no fluxo dos problemas, principalmente para se caracterizar 

uma “crise” na educação. 

 

6.1.2. A dinâmica da política e os atores visíveis em defesa da alfabetização  

 

Nesta dinâmica é preciso termos clareza de dois momentos distintos: primeiro, a 

entrada do tema nas agendas dos governos municipais e, segundo, a entrada do tema na 

agenda do executivo estadual.  

Como vimos, a atuação do Comitê Cearense foi essencial para a conversão de uma 

condição em problema. Neste sentido, a chegada de Ivo Gomes à Assembleia Legislativa do 

Ceará, em 2003, é um dos elementos significativos do fluxo da política. A atuação do 

deputado recém-eleito caracteriza-o como um empreendedor de políticas públicas que passou 

a defender a alfabetização de crianças, canalizando esforços para transformá-lo em um 

problema – no sentido atribuído por Kingdon –, a partir da mobilização de atores do 

executivo, tanto municipal quanto estadual, do legislativo e da sociedade em geral. Sua 

liderança e capacidade de articulação resultaram na formação de uma rede de atores e 

instituições mobilizados em torno da temática e que, portanto, formam um grupo de interesse. 

Esse fato indica que o reconhecimento do analfabetismo como um problema já não era restrito 

a um ator apenas ou a um determinado empreendedor político; um conjunto de atores passou a 

trabalhar em prol do reconhecimento do problema do analfabetismo nos municípios. A eleição 

de Ivo também pode ser considerada uma mudança no Poder Legislativo, pois ele conseguiu 

incorporar a temática da alfabetização de crianças na agenda legislativa.  

Kingdon abordou a variável clima nacional em seus estudos de caso, pois envolviam o 

Governo Federal dos Estados Unidos. Nesta Tese, como o foco é na discussão cearense, é 

necessário adaptar o conceito e tratarmos a discussão em termos de “clima estadual”. Os 

trabalhos do Comitê Cearense levaram a um clima estadual bastante favorável para a entrada 

do tema na agenda, pois: “Ao final de 2004, o Ceará reconhecia que o analfabetismo escolar 

era um grave problema a ser enfrentado” (CEARÁ, 2012, p. 58). Além disso, as três 
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pesquisas, as audiências públicas, os dois seminários, as plenárias, as diversas notícias da 

mídia, ou seja, vários eventos listados na dinâmica dos problemas contribuíram para a 

construção de um clima estadual favorável para que a temática entrasse na agenda.  

Vale ressaltar que o ano de 2004 foi um ano eleitoral para os governos locais, sendo 

que o fator “mudanças no governo”, neste caso especificamente de governos municipais, é um 

elemento de peso que compõe a dinâmica da política. Os novos prefeitos que assumiram o 

cargo em 2005 foram impactados pelas ações de mobilização do Comitê, sendo, portanto, um 

forte fator explicativo para a entrada do tema nas agendas municipais. 

Esse cenário propício encontrado no âmbito dos governos municipais, ao qual se soma 

o protagonismo das instituições que formam os grupos de interesse, levou à implementação 

do PAIC em 56 municípios cearenses, número que poderia ser maior caso não houvesse 

limitação de recursos.  

Como atores visíveis, que na definição de Kingdon são aqueles que recebem 

considerável atenção da imprensa e do público, podem ser citados: o próprio Ivo Gomes, 

como Deputado Estadual, o Presidente da ALECE Marcos Cals, os dois Ministros da 

Educação, sendo que um deles participou do lançamento do Comitê (Tarso Genro) e outro do 

PAIC na sua fase piloto (Fernand Haddad), bem como deputados de vários partidos presentes 

no evento de abertura dos trabalhos do Comitê, os diferentes prefeitos, principalmente os que 

lideraram a atuação no âmbito da APRECE e os secretários municipais de educação, em 

particular aqueles que estavam envolvidos diretamente na UNDIME-CE. As chances de um 

tema ganhar visibilidade na agenda governamental aumentam consideravelmente se este for 

liderado por participantes do grupo visível (KINGDON, 1995, p. 199) e, de fato, o cargo de 

Deputado Estadual ocupado por Ivo Gomes, bem como o fato de a Assembleia Legislativa ter 

liderado a mobilização em prol da causa, foram fatores preponderantes para atrair a atenção 

dos prefeitos e secretários municipais de educação. 

Ademais, na dinâmica da política, o consenso é criado mais por meio da negociação 

do que pela persuasão (idem). Essa característica é encontrada em muitos momentos de 

atuação do empreendedor, como na ideia da criação de uma CPI que, em seguida, passou-se 

ao formato de um Comitê, a partir das conversas realizadas com o presidente da ALECE e a 

UNICEF.  
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6.1.3. A dinâmica da política: a alfabetização alcança a agenda estadual  

 

Nesta seção, seguindo com a sequência da narrativa histórica, analisaremos os 

elementos da dinâmica política de maior peso explicativo para a entrada do tema da 

alfabetização escolar na agenda estadual em 2007.  

A eleição de Cid Gomes para governador do Ceará configura-se como o principal 

elemento explicativo, pois a mudança na equipe de governo abriu as possiblidades para a 

entrada de novas propostas na agenda governamental e a saída de outras iniciativas. Ao iniciar 

o seu mandato, em 2007, o governador, com o apoio do seu irmão e Deputado Estadual Ivo 

Gomes, que passou a ocupar o cargo de Chefe de Gabinete, trouxe para a Secretaria Estadual 

de Educação os gestores que o acompanharam na condução do município de Sobral, onde foi 

prefeito por dois mandados consecutivos.  

A opção política em priorizar a alfabetização escolar, conforme discutido na narrativa 

histórica do PAIC, é uma escolha pessoal do governador, que também carrega a experiência e 

a crise vivenciada em Sobral. A introdução de novas prioridades em relação ao governo 

anterior fica evidente em uma entrevista publicada na revista Educar para Crescer, em 

2010,
165

 quando os candidatos ao governo responderam a perguntas formuladas por diferentes 

especialistas da área de educação. Enquanto o candidato da oposição declarou que sua 

prioridade seria, da mesma forma que foi na sua gestão do período de 2003-2006, na educação 

de jovens e adultos para combater o analfabetismo de adultos, Cid Gomes argumentou sobre a 

importância de dar continuidade ao PAIC, atuando no analfabetismo de crianças e em 

cooperação com os municípios, bem como acompanhar os indicadores do IDEB.  

Logo no início do governo, aproveitando-se do sucesso da fase piloto do PAIC e o 

clima estadual ainda favorável à temática do analfabetismo, o PAIC tornou-se uma política 

pública do governo do Estado do Ceará, sendo considerado um programa prioritário. A 

dimensão política ainda diz respeito ao grau de envolvimento das altas autoridades políticas 

estaduais e, nesse aspecto, houve a participação direta do governador e da secretária estadual 

de educação, não somente na etapa de formulação da política como também no processo de 

adesão, que já no lançamento apresentou a participação de todos os 184 municípios cearenses. 

Trata-se de um resultado significativo considerando a natureza da política brasileira, em que 
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 Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/educar-nas-eleicoes/2010/09/03/ceara/>. Acesso 

em: 27.04.2015. Na ocasião, Cid Gomes era candidato à reeleição para um novo período de mandato, 

concorrendo com o também ex-governador do Ceará na gestão anterior a Cid. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/educar-nas-eleicoes/2010/09/03/ceara/
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posições político-partidárias e ideológicas influenciam fortemente a formação de coalizões de 

apoio ou veto a uma determinada iniciativa. 

Em relação à Jurisdição, que também compõe o fator mudança política, cita-se o papel 

do estado na coordenação das ações do ensino fundamental, visando estabelecer relações 

intergovernamentais de coordenação e cooperação e que também derivou da questão lógica de 

que os resultados do Ensino Médio dependem também da qualidade do Ensino Fundamental. 

Num primeiro momento, este componente era ainda apenas uma ideia sendo gestada pelo 

empreendedor de políticas públicas. A histórica atuação do governo como coordenador na 

educação, e também em diferentes políticas, conforme será mais detalhado na seção sobre 

neoinstitucionalismo histórico, também é um elemento que ilustra esse fator.  

Na categoria grupos de interesse, é possível citar os municípios, representados pelos 

prefeitos e secretários de educação, no âmbito da APRECE e UNDIME-CE, instituições 

acadêmicas e instituições que atuam em defesa de educação pública. Essas instituições – 

apresentadas na narrativa histórica do PAIC – constituíram um grupo de interesse que 

trabalhou em conjunto com o objetivo de eliminar o analfabetismo escolar. O surgimento do 

projeto piloto do PAIC a partir da liderança dessas instituições é o melhor indicativo do grau 

de interesse e do clima estadual favorável à iniciativa.  

Por fim, vale ressaltar que, na ocasião em que o novo governo estadual assumiu o 

poder, já havia um grande consenso criado sobre o tema no governo – tanto na cúpula, 

representado pelos irmãos Gomes, como no âmbito da equipe técnica, composta pelos 

colaboradores de Sobral – e também nos municípios cearenses. Trata-se de um forte indício 

apontado por Kingdon para que a temática avance na agenda.  

O autor ainda afirma que o clima nacional, somado às eleições, resulta em fator mais 

forte do que atuação dos grupos de interesse. Em ambos os momentos da dinâmica política 

analisados neste trabalho, tanto da entrada do tema na agenda municipal quanto na estadual, 

não é possível medir essa influência de forma separada, uma vez que os três fatores estavam 

muito presentes no caso cearense.  

Os dois quadros a seguir apresentam um resumo dos elementos da dinâmica da 

política para o projeto piloto do PAIC e para a etapa estadual do PAIC. 
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N Elementos Caso Cearense 

1 Clima estadual Favorável  

2 Grupos de interesse 
Todas as instituições parceiras que participaram ativamente 

dos eventos do Comitê 

3 
Mudanças no governo – 

eleições  
Novos prefeitos assumiram os municípios em 2005 

4 Jurisdição  

Trajetória histórica do Governo do Estado na coordenação de 

ações junto aos municípios 

Ideia de Ivo Gomes em defesa da participação do Governo do 

Estado 

5 Atores visíveis  

Ivo Gomes, Marcos Cals, Ministro da Educação, deputados 

de vários partidos, prefeitos, imprensa: O povo, Diário do 

Nordeste, o Estado  

Quadro 17 – Elementos da Dinâmica da Política – Fase do Projeto Piloto 

Fonte: elaboração própria 

 

N Elementos Caso Cearense 

1 Clima estadual Favorável 

2 Grupos de interesse 

Municípios participantes do PAIC projeto piloto; municípios 

que tinham interesse em participar mas não possuíam recursos 

financeiros, UNICEF, APRECE, UNDIME-CE; APDMCE, 

Universidades 

3 
Mudanças no governo – 

eleições  
Chegada de Cid Gomes ao governo estadual  

4 Jurisdição 

Papel coordenador do Estado, atuação em regime de 

colaboração; resultados do EM dependem dos resultados do 

EF 

5 Atores visíveis  Cid Gomes, Ivo Gomes, mídia. 

Quadro 18 – Elementos da Dinâmica da Política – Fase Estadual 

Fonte: elaboração própria 

 

Até este momento, apoiado nas categorias analíticas do MSF, que oferece elementos 

para compreender como as agendas governamentais são estabelecidas, foi analisado como o 

tema do analfabetismo escolar entrou na agenda, inicialmente na dos municípios e, depois, na 

do Estado. Foram considerados três principais fatores: os problemas, a política e os 

participantes “visíveis”, de acordo com os argumentos de Kingdon, que defende que o meio e 

a forma como os atores tomam conhecimento das situações e os definem como problemas são 

variáveis importantes. Além disso, o autor reforça que as situações se tornam problemas ao ter 

a oportunidade de comparar os dados com outros países ou com outras unidades relevantes e, 

no caso da alfabetização no Ceará, os dados do SAEB, que indicaram o Ceará em penúltimo 

lugar entre os estados brasileiros exerceu a importante função de instrumento comparativo. 

Outra questão apontada pelo autor é que a classificação de uma situação em certa categoria ao 
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invés de outra pode defini-la como certo tipo de problema. Ou seja, a questão do 

analfabetismo recebeu ao longo dos anos um enfoque maior nas suas consequências, sendo 

priorizados os programas de combate ao analfabetismo de jovens e adultos, cenário 

encontrado inclusive nos municípios cearenses, conforme indicam muitas falas encontradas 

nas notas taquigráficas das audiências. Por fim, embora Kingdon tenha afirmado que 

situações que colocam em cheque valores importantes são transformadas em problemas, o 

autor não aprofundou esta variável, que se mostrou essencial no caso PAIC. Esse tópico será 

retomado no momento da discussão do Modelo de Coalizão Advocatória, na seção 6.5. Antes, 

porém, seguiremos na tarefa de compreender como foi construída a especificação de 

alternativas para se chegar ao atual desenho do PAIC, a partir dos fatores levantados por 

Kingdon. 

 

6.1.4. A dinâmica das políticas públicas e os atores invisíveis na construção do PAIC 

 

Esta seção tem por intuito analisar como as propostas para eliminar o analfabetismo 

escolar foram construídas, bem como verificar a formação de uma comunidade de políticas 

públicas em torno da temática da alfabetização na idade certa. Aqui também seguimos os 

passos da seção anterior, dividindo a análise em dois momentos: o primeiro, correspondente 

ao período do projeto piloto, seguido do PAIC como política estadual. 

Na primeira etapa, a principal comunidade pode ser representada pelo próprio Comitê 

Cearense pela Erradicação do Analfabetismo Escolar, com a participação das 15 instituições 

parceiras. Embora o Comitê tenha encerrado suas atividades há mais de uma década, as suas 

ações foram bem registradas, o que permitiu com que este estudo pudesse se valer das 

inúmeras fontes primárias, possibilitando a compreensão da dimensão e relevância deste 

período para que o PAIC entrasse na agenda governamental.  

Todas as Audiências Públicas, Seminários e Reuniões da Plenária organizados pelo 

Comitê Cearense foram taquigrafados, constituindo-se, portanto, como valioso e detalhado 

material de pesquisa. Ademais, no Relatório Final do Comitê, encontra-se a sistematização de 

todo o processo, desde a metodologia e critérios adotados para o desenvolvimento das três 

pesquisas, seus participantes e resultados. No mesmo documento estão incluídos textos de 

especialistas na área de alfabetização, textos sobre a experiência em Sobral, relatório 

financeiro detalhado, coletânea de 50 reportagens da imprensa acerca das ações do Comitê e, 

por fim, um relatório-executivo. Também foram analisados documentos disponíveis na 

SEDUC e que tratam sobre a atuação da secretaria na época. 
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O quadro a seguir apresenta os principais elementos da dinâmica da política pública e 

que serão analisados na sequência.  

 

N Elemento Caso Cearense 

1 

 

Caldo primordial 

Sensibilização (softening up) 

Efeito multiplicador (bandwagon) 

Eventos promovidos pelo Comitê 

- três pesquisas de diagnóstico  

- seminários nacionais e internacionais 

- audiências públicas, plenárias. 

2 Comunidade de políticas públicas 

Membros das instituições e demais especialistas 

convidados para participar dos diferentes eventos 

promovidos pelo Comitê  

3 Atores ocultos  

Equipe técnica da SEDUC, oficial da UNICEF, 

membros da UNDIME-CE, especialistas das 

universidades e demais instituições parceiras. 

Quadro 19– Elementos da dinâmica da política pública  

Fonte: elaboração própria. 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Kingdon, os especialistas que atuaram na elaboração 

das alternativas de políticas públicas de combate ao analfabetismo escolar são analisados a 

partir da perspectiva de se constituírem como atores ocultos, incluindo membros de 

universidades e outras entidades. Segundo essa argumentação, podemos identificar três 

principais representantes do grupo dos atores ocultos: o técnico da UNICEF Rui Aguiar, a 

secretária executiva do Comitê Cearense Marcia Campos e a secretária da UNDIME Sandra 

Leite. São pessoas com longa trajetória profissional e com amplo conhecimento da realidade 

educacional nos municípios, conforme já discutido.  

Complementando a rede de atores ocultos estão também representantes das cinco 

instituições acadêmicas: Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará, 

Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Universidade de Fortaleza e Universidade 

Regional do Cariri. Essas universidades foram representadas por especialistas em avaliação, 

alfabetização e leitura. Além disso, citam-se os especialistas externos que foram convidados 

para palestrar, como Antônio Gomes Pereira, do Banco Mundial; Jean Hébrard, Inspetor 

Geral de Ensino do Ministério de Educação Francesa e responsável pela reforma da educação 

na França; Ceres Ribas, do CEALE/UFMG, dentre tantos outros especialistas que 

participaram dos diferentes eventos.  

É preciso destacar, contudo, que Ivo Gomes, um representante do grupo de atores 

visíveis, participou ativamente junto a esses atores “ocultos” na elaboração das características 

do programa.  
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Esses atores trabalharam intensamente ao longo de 18 meses sendo que, num primeiro 

momento, houve o reconhecimento do problema. Concomitantemente, nos eventos 

organizados pelo Comitê Cearense e que contaram com a presença de especialistas, ocorreu o 

processo que se desenvolve no “caldo primordial” das políticas públicas, ou seja, a discussão 

de um conjunto de alternativas para o campo da alfabetização infantil e que resultou em 

recomendações de ações visando a alfabetização na idade certa. Esses processos são 

claramente identificados nas notas taquigráficas dos diferentes eventos conduzidos pelo 

Comitê.  

Ao longo do ano de 2004, foram amplamente debatidas as mais variadas propostas e 

soluções, algumas mais diretamente e outras indiretamente relacionadas ao problema central, 

mas todas baseadas nos estudos disponíveis sobre os fatores que impactam na aprendizagem 

das crianças. A experiência da reforma em Sobral também foi muito discutida, pois na época 

o município já mostrava os primeiros resultados das mudanças iniciadas na gestão de Ivo 

Gomes à frente da Secretaria Municipal de Educação. Os resultados diferenciados de Sobral 

em relação aos demais municípios participantes da avaliação reforçou a legitimidade das 

iniciativas do município.
166

 

Ao final deste processo, o Comitê Cearense elaborou 35 recomendações de ações – 

Relatório Final (CEARÁ, 2006) – para a implementação de uma política pública específica 

para a alfabetização de crianças, ou seja, chegou-se a uma lista reduzida de políticas em prol 

da alfabetização escolar que adquiriram relevância na comunidade, estando, portanto, em 

conformidade com as explicações de Kingdon sobre a dinâmica da política pública. Essa 

publicação atende também a uma expectativa do presidente da UNDIME-CE, a de que o 

trabalho do Comitê era “não só ter o problema, não é só saber o tamanho do problema, é 

encontrar soluções”.
167

 

Nem todas as ideias colocadas nestes eventos foram discutidas a fundo e adotadas no 

rol de recomendações do Comitê, indicando um verdadeiro processo de seleção, fazendo 

parte, então, dos eventos que se desenvolvem dentro do “caldo primordial”, conforme 

definição de Kingdon. Rui Aguiar, representante da UNICEF, relatou que os itens publicados 

foram apenas os aspectos debatidos e consensuados. Dentre estes, citam-se: a importância de 
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 “[...] 75% estão alfabetizados em pelo menos duas dimensões, naquelas que nós falamos ontem: ler, escrever 

e compreender um texto simples. Eu tomo essa liberdade, Isolda, de divulgar o dado de Sobral, e até peço 

desculpas se a gente faz mal em divulgá-lo, mas acho que tem um efeito demonstrativo para todos os demais 

Municípios que estão aqui, de que primeiro é possível mudar” (Rui Aguiar, apresentando os resultados de 

Sobral, dia 17.02.2005). Nenhum outro município foi identificado ou teve seus resultados divulgados 

individualmente no âmbito do Comitê, pois a preocupação era de não se criar um ranking para que os dados não 

fossem utilizados politicamente. 
167

 Flávio A. Barbosa, presidente da UNDIME-CE, notas taquigráficas da audiência de Quixadá, dia 11.11.04. 
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se realizar a avaliação da aprendizagem das crianças, bem como interpretar e compreender 

seus resultados para nortear a prática pedagógica; a importância de a escola ser uma 

instituição essencialmente promotora da aprendizagem, oportunizando o amplo acesso a 

materiais e livros; a importância de se oferecer uma educação infantil de qualidade, a 

valorização do professor alfabetizador, com a realocação dos melhores profissionais do 

magistério para a etapa inicial da escolarização.  

Percebe-se, por exemplo, que algumas soluções implementadas em Sobral, tais como 

nucleação, formação de diretores e, principalmente, o combate à cultura de falta de 

responsabilização na área pública presente em nosso país, não foram tópicos aprofundados 

nas recomendações do Comitê, embora a reforma de Sobral tenha sido amplamente exposta. 

Na questão sobre gestores escolares, o Comitê apontou a importância de se definir critérios 

técnicos para o exercício da função como forma de se evitar o clientelismo, realidade ainda 

frequentemente presente nos municípios brasileiros: 

 

Sobral está muito bem em alfabetização, mas não foi só por causa de 

alfabetização não, porque foi um trabalho intenso de formação de diretores, 

foi tão intenso, pessoal, que Sobral passou um ano treinando diretores com a 

equipe da UFC e quando chegou no final de ano fez o concurso e passaram e 

contrataram 50 diretores, com 90 dias já tinha 10 demitidos, porque havia 

uma cultura na cidade de que ser diretor era ótimo, eu chego lá as 10 horas, 

tudo bem pessoal, não! (LINHARES, 2004).
168

 

 

Outras soluções, como a certificação de professores que foi fortemente recomendada 

pelo especialista em educação João Batista Araújo de Oliveira,
169

 também não encontraram 

terreno fértil para crescer. O próprio processo de discussão dos instrumentos e critérios a 

serem utilizados na avaliação das crianças levou à escolha das soluções, sendo que o Comitê 

conseguiu não entrar no campo de batalha da “guerra de métodos” ao conciliar diferentes 

instrumentos de aferição, defendidos por globalistas de um lado, e sócio-interacionistas, de 

outro.  

Ou seja, como resultado desse intenso processo de discussão de diferentes alternativas 

e possibilidades de ação, um verdadeiro caldo primordial das políticas públicas de uma 

comunidade de especialistas, chegou-se a um consenso quanto ao conjunto de soluções e que 

foram publicados ao final dos trabalhos do Comitê.  
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 Edgar Linhares, membro do Conselho Estadual de Educação, notas taquigráficas da audiência de Quixadá, dia 

11.11.2004. 
169

 Notas taquigráficas do Seminário Internacional realizada no dia 31.05.2014. 
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Uma vez que as ideias principais se destacam em relação às demais, estas passam por 

um processo de amaciamento, ou softening up, no qual as ideias devem ser amplamente 

difundidas para um público maior como forma de torná-la conhecida e preparar sua entrada na 

agenda. Kingdon chama a atenção para o longo processo de amaciamento, que é crucial para a 

mudança nas políticas públicas, pois quando a janela de oportunidade se abrir, se uma solução 

já estiver “pronta”, haverá mais chances de ser alvo da agenda de decisões por parte dos 

atores governamentais.  

Ao final do ano, os organizadores do Comitê já tinham em mãos os resultados das três 

pesquisas realizadas, e, então foram organizados seminários com o objetivo de divulgar esses 

resultados aos municípios e, ao mesmo tempo, discutir a lista de recomendações. Essa etapa 

pode ser classificada como de sensibilização da política pública e de difusão da proposta para 

angariar apoios, ou bandwagon, como na seguinte fala de Ivo Gomes, ao final das ações do 

Comitê e dirigida aos gestores e técnicos municipais: 

 

As pesquisas também foram feitas com muito cuidado. Eu estou voltando 

aqui à UNIFOR, agora, mas a primeira vez que eu vim aqui para tratar do 

desenho, do diagnóstico, encontrei um ambiente meio pesado ali na sala da 

Xênia. Os pedagogos, os especialistas todos desconfiadíssimos do que 

estávamos querendo fazer. Aos poucos, os convencemos de que esse era um 

passo importante que a educação pública do Ceará precisava dar (GOMES, 

2005).
170

  

 

O efeito multiplicador (bandwagon), que trata do processo que se segue à 

sensibilização e consiste na ampliação do número de apoiadores sobre a solução é percebida 

na fala acima, com as instituições parceiras que foram se juntando ao longo da atuação do 

Comitê. O fato dos próprios especialistas das universidades, responsáveis por conduzir a 

avaliação das crianças, terem se surpreendido com a gravidade do problema encontrado na 

realidade dos municípios, mostra a distância que separa a academia e a vida real, mas também 

é um indicativo de que, até para os acadêmicos que estudam e aprofundam teoricamente uma 

determinada “solução”, ocorre o processo de ajuste de sua solução de acordo com a realidade 

encontrada e, ao mesmo tempo, verificamos que ocorre um processo de soften up, ou seja, a 

sensibilização para a relevância do tema. 

Todavia, ressalta-se que é um trabalho complexo dividir e definir exatamente quais 

eventos e conteúdos abordados se referem à mobilização para o reconhecimento do problema, 

ao caldo primordial, ao soften up e bandwagon, pois são processos que, no caso da construção 
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 Ivo Gomes, Deputado Estadual, notas taquigráficas do Seminário Final, 17.02.2005. 
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do PAIC, ocorreram concomitantemente ao longo do ano de 2004 e início de 2005. Isto é, à 

medida que as ideias eram debatidas, as mesmas eram amaciadas e iam-se formando 

apoiadores. A variação no aprofundamento e detalhamento das questões técnicas e 

pedagógicas também dificulta esse trabalho de identificação, pois esta variou de acordo com o 

público ao qual era destinada: especialistas, acadêmicos, técnicos dos municípios, prefeitos ou 

secretários. Os temas tratados foram diversos, desde a ideia central da idade certa para 

alfabetizar, a necessidade ou não de se ofertar material estruturado para professores, o 

entendimento dos dados das avaliações e do uso pedagógico deste instrumento, a discussão do 

significado de alfabetizar, o conjunto de conhecimentos e competências necessários para a 

criança ser considerada alfabetizada, dentre muitos outros tópicos.   

A dificuldade na construção das alternativas do PAIC na dinâmica das políticas 

públicas pode ser percebida na fala que Ivo Gomes proferiu no Seminário Final: 

 

[...] Mas nós encasquetamos de fazer esse trabalho por cima de muitas 

críticas e de muitas repreensões de pessoas, até amigas, que achavam que 

não poderíamos ter feito isso no ano passado por ser um ano eleitoral, 

poderia haver comprometimentos éticos, políticos. [...] Se não 

acreditássemos que vocês poderiam fazer alguma coisa para mudar as coisas, 

nós não teríamos nos desgastado tanto pessoalmente, brigamos, tivemos 

conflitos, noites sem sono, tentando superar antagonismos doutrinários, 

ideológicos, políticos, negociando. Não pensem que foi fácil a construção 

desse trabalho [...] (GOMES, 2005, grifo nosso).
171

 

 

Nessa dinâmica, percebemos novamente a forte atuação do empreendedor de políticas 

públicas, o que está em conformidade com os estudos de Kingdon. A habilidade de 

negociação e comunicação, características que o autor destaca para descrever este ator, é 

percebida na coordenação das ações e em muitas das falas de Ivo Gomes, além de ter o seu 

papel reconhecido por diversos atores que fizeram parte do processo, tais como Rui Aguiar, 

da UNICEF, e Francisco Elício, secretário executivo da UNDIME-CE.  

O principal resultado desse esforço pode ser retratado na emergência da ideia da 

alfabetização na idade certa, que esteve presente em todos os debates, os participantes foram 

sendo convencidos de sua importância e, por fim, formou-se um bandwagon. As diferentes 

falas, na sua maior parte encontradas nos eventos finais do Comitê, ilustram esse ponto, como 

nos exemplos a seguir:  
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 Ivo Gomes, Deputado Estadual, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 17.02.2005. 
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A minha concepção de leigo em educação talvez seja a mesma dessa turma 

aí do sertão. “Não, o cabra vai passando, vai-se recuperando, e lá na frente 

ele vai aprendendo”. Ora, se ele não aprendeu lá atrás, que era mais fácil, 

como é que vai aprender lá na frente? (CALS, 2005).
172

  

 

[...] a gente sabe que se a criança não começar a estudar na idade certa, ela 

vai começar levando problemas e nunca mais ela se recupera (ALENCAR, 

2005).
173

  

 

O cruzamento de dados de avaliação das crianças realizados pelos especialistas em 

avaliação da UFC também reforçaram a ideia de que é importante garantir a aprendizagem no 

início da escolaridade. No último evento organizado pelo Comitê, em fevereiro de 2005, Ivo 

Gomes assim proclamou aos representantes dos municípios presentes: “Não dá mais para 

pensar, já pensamos demais. Tem diagnóstico suficiente, pensamento suficiente, reflexão 

suficiente. O que nós precisamos é agir”.
174

 

O chamamento para a “ação” feito pelo empreendedor de políticas públicas resultou na 

política, conforme já apresentado, denominada de Programa Alfabetização na Idade Certa – 

PAIC, em 2005, iniciativa das instituições integrantes do Comitê, a APRECE e a UNDIME-

CE, com a parceria técnica e financeira do UNICEF. A adesão de 56 municípios nesta fase 

piloto do PAIC se refere exatamente à ideia da alfabetização na idade certa que se 

transformou em uma ação concreta. O fato de outros municípios não ter obtido uma “vaga” no 

programa por conta da limitação de recursos orçamentários reflete o grande número de 

apoiadores que a iniciativa recebeu.  

A avaliação realizada nesta fase de projeto piloto do PAIC indicou que não houve 

evolução em relação aos resultados apresentados na avaliação de 2004, realizada no âmbito 

das ações do Comitê. Esta situação confirmou a importância de se pensar em ações 

sistêmicas, ou seja, não bastava apenas avaliar e ter dados, era necessário investir em ações de 

intervenção para a melhoria da prática pedagógica. Assim, a necessidade de formação de 

professores, a importância da educação infantil e outras ações apenas reforçaram a 

importância de se implementar o rol de recomendações pensadas e elaboradas pelo Comitê. 

Kingdon identificou critérios que explicam porque algumas ideias são selecionadas e 

outras são descartadas na dinâmica da política pública. São elas: viabilidade técnica, 

congruência com os valores dos membros da comunidade de especialistas na área e a 

antecipação de possíveis restrições, incluindo restrições orçamentárias, aceitabilidade do 
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 Marcos Cals, Presidente da Assembleia, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 17.02.2005. 
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 Fabíola Alencar, Secretária de Educação de Crato, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 17.02.2005. 
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 Ivo Gomes, deputado estadual, notas taquigráficas do Seminário Final, 17.02.2005. 
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público e receptividade dos políticos (2006, p. 232). Assim, embora já houvesse clareza dos 

participantes sobre as alternativas, bem como viabilidade técnica, clima estadual favorável, 

receptividade dos políticos, a realidade deste período mostra que a restrição orçamentária foi 

o maior entrave para que as diferentes alternativas já discutidas, que compõem o pacote de 

“soluções”, não tivessem sido colocadas em prática em um maior número de municípios.  

 

6.1.5. A dinâmica da política pública e o crescimento do PAIC  

 

Para a análise sobre a construção das alternativas do programa estadual do PAIC, 

novamente os indicadores entraram em cena, pois estes contribuíram para ressaltar os desafios 

enfrentados pelos municípios cearenses. Além dos aspectos aprendidos na fase piloto do 

PAIC, a divulgação de um bom desempenho alcançado pelos alunos de Sobral no IDEB de 

2005 serviu de feedback positivo das políticas em curso no município e, por outro lado, o 

baixo desempenho em grande parte dos municípios cearenses reforçou a importância de se 

implementar propostas de melhoria da educação (CEARÁ, 2012, p. 66). 

Esses dados contribuíram para manter em evidência a importância de se promover 

melhorias no processo de alfabetização escolar, junto com as ações ainda em curso do projeto 

piloto do PAIC, como a realização de seminários sobre a utilização dos resultados e a 

elaboração de propostas pedagógicas, baseadas na real situação de cada criança ao longo do 

ano de 2006 (MARQUES, AGUIAR, CAMPOS, 2009, p. 290). 

A adoção do PAIC como política estadual em 2007 e sua estruturação “foi coordenada 

pela SEDUC, baseada nas pesquisas do Comitê, na primeira fase do PAIC e na experiência de 

Sobral” (CEARÁ, 2012, p. 66). Vale lembrar que a SEDUC, neste momento, era composta 

por pessoas que trouxeram toda a experiência e conhecimento vivenciado nesses eventos 

anteriores, conforme já apresentado.  

A alfabetização de todas as crianças até os sete anos de idade foi considerada uma 

prioridade estratégica do governo e a SEDUC assumiu a formulação e execução do PAIC. As 

ações que compõem os 5 eixos (gestão municipal, alfabetização, formação do leitor, educação 

infantil, avaliação externa) foram construídos a partir das aprendizagens e discussões já 

estabelecidas, com a participação ativa da comunidade de políticas públicas, as mesmas 

instituições e pessoas da época do Comitê, agora denominado de Comitê de Articulação. 

Nesta etapa, a participação das instituições ocorreu mais como uma função consultiva e com 
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menor poder de decisão,
175

 o que, para os formuladores da versão estadual do PAIC, foi uma 

valiosa parceria para compreender as diferentes realidades municipais. Mauricio Maia 

apontou a UNDIME-CE como o grande parceiro protagonista, pois foi a entidade que 

“validou as propostas e fornecia feedback, é a voz dos secretários municipais”.
176

 

Uma das soluções adotadas pelo PAIC estadual que vale destacar foi a elaboração de 

um material estruturado para o professor e, junto com este material, ofereciam-se momentos 

de formação para o seu uso. Esta foi uma estratégia que recebeu críticas da comunidade de 

especialistas, notadamente da academia, conforme já discutido anteriormente, mas foi a 

alternativa “selecionada” por priorizar a necessidade real dos professores alfabetizadores. 

Esse material foi elaborado pela SEDUC e ofertado para o 1ª ano do ensino fundamental. Para 

o 2º ano do ensino fundamental, adotou-se uma estratégia que englobasse os diferentes 

métodos de alfabetização e, ao mesmo tempo, conferisse maior autonomia para os 

municípios; foi, então, possibilitada a compra de livros de uma das seis editoras que 

participaram de licitação da SEDUC.
177

 Segundo os técnicos entrevistados, nos primeiros 

anos do PAIC, em torno de 70 municípios (38%, dos 184) escolheu o material didático que 

emprega o método fonético, enquanto as demais optaram pelo método sócio interacionista.
178

 

Esta estratégia possibilitou que a ênfase do PAIC não recaísse na guerra dos métodos, o que 

poderia inviabilizar qualquer proposta de solução para o problema do analfabetismo escolar. 

Outro aspecto a se destacar, também já comentado, é o papel de formulador de política 

exercido por Cid Gomes, pois foram suas as ideias de premiação e da mudança na 

redistribuição da cota-parte do ICMS para induzir os prefeitos a priorizarem o tema da 

alfabetização escolar. De acordo com o relato da coordenadora do COPEM, “o governador 

sabia que apenas o discurso de que a alfabetização é importante iria acabar, não teria 

sustentação ao longo do tempo” e, assim, pensou em um mecanismo de indução dos 

municípios. Na avaliação da equipe da secretaria, essa estratégia foi decisiva para o 

engajamento dos prefeitos (CEARÁ, 20120, p. 87). E a coordenadora pontuou: “nós temos 

consciência de que o PAIC nasceu fora da SEDUC, ele cresceu somando a cultura de outras 

políticas” (BACELAR, 2014).
179

 A solução adotada pelo Governo do Estado considerou os 
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 Consultar p 155, seção que descreveu os pontos de discórdia na formulação das alternativas neste período.  
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 Mauricio Maia, Secretário Adjunto de Educação, entrevista realizada em 07.04.2015. 
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 O PAIC adotou essa estratégia até o ano de 2013. Em 2014, os municípios utilizaram o material elaborado 

pela própria SEDUC, nos mesmos moldes do material de 1º ano, bem como os livros do PNLD, do MEC.  
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 Segundo entrevistas realizadas em 28.08.2014, com a coordenadora do COPEM e com a assessora técnica do 

PAIC, após quase sete anos de programa, praticamente não há mais municípios que trabalham com o método 

fonético, pois os municípios foram aderindo aos materiais que tem como base os princípios sócios-

interacionistas, o que facilitou também a entrada no PNAIC, pois o programa nacional é baseado neste último.  
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 Lucidalva Bacelar, coordenadora da COPEM, entrevista em 28.08.2014. 
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desafios da gestão na área de educação em que teve que compreender o novo papel a ser 

assumido, o de coordenador da política de alfabetização, e não simplesmente replicar uma 

“solução pronta” pensada em um município do interior cearense.  

Nesta etapa estadual do PAIC, não se identifica a dinâmica da política pública e os 

processos de caldo primordial, seleção de alternativas, soften up e bandwagon, com a 

participação da comunidade de especialistas em educação, tal como apresentado por Kingdon. 

Isso se explica em parte porque as soluções adotadas já tinham passado por esse processo na 

etapa anterior (fase do projeto piloto), e em parte porque as demais soluções adotadas 

(redistribuição do ICMS e instituição do Prêmio Escola Nota 10) chegaram pela ideia da 

liderança política. Os critérios que nortearam a elaboração da legislação dessas iniciativas 

podem ter sido objeto de discussão dos especialistas em finanças e economia, contudo esta 

Tese não buscou verificar esses detalhes por fugir do escopo de trabalho. O que importa aqui 

é destacar que, em ambas as iniciativas, percebem-se mudanças nos aspectos técnicos da 

legislação,
180

 sofisticando-os cada vez mais.  Na explicação do Secretário adjunto de 

educação do período, Mauricio H. Maia, “a lei deixou margem para que essas fórmulas 

possam ser atualizadas e revistas em decretos estaduais para que o estado possa ter capacidade 

de perceber as mudanças”
181

 (MAIA, 2015). Portanto, a preocupação dos formuladores em 

relação à necessidade de ajustar os critérios indica, mais uma vez, que as soluções não são 

prontas nem acabadas, mas é produto de constante processo de reflexão e questionamento por 

parte dos formuladores, revelando, dessa forma, a ocorrência de um processo de 

aprendizagem. 

Observa-se também que, no período em que o Estado assumiu o PAIC, o cenário de 

restrição orçamentária que caracterizou a fase anterior do PAIC já não se configurava mais 

como um entrave para que o programa alcançasse a agenda decisória. Pelo contrário, as 

propostas já discutidas e consensuadas pelos principais atores foram incrementadas ainda 

mais, seguindo o princípio de gestão pública de resultados que caracterizou o governo. 

Ademais, os contextos políticos e econômicos favoráveis ao governo Cid, apontado por 

Cunha (2012), impactou no cenário frutífero em que o PAIC se inseriu, além do momento 

oportuno de aprovação do FUNDEB, conforme já discutido anteriormente.  
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 Legislação sobre redistribuição do ICMS: Lei Nº14. 023/2007; Decreto n° 29.306/2008; Decreto 

n°29.881/2009; Decreto n°30.796/2011,  

Legislação sobre o Prêmio: Lei n° 14.371/2009; Lei n°14.580/2009; Decreto n°29.896/2009; Lei n°14.949/2011; 

Lei n°15.052/2011, Lei nº 15.246/2012, Decreto n°30.797/2011. 
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 Entrevista concedida em 07.04.2015 

http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/Decreto_n30.796_de_29_de_dezembro_2011.pdf
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Outros fatores contextuais da administração do primeiro governo Cid Gomes, 

levantado por Cunha (2012) merecem ser destacados: apoio hegemônico da Assembleia 

Legislativa, com ausência de uma bancada de oposição sistematizada, o que resultou em 

100% dos projetos do governo aprovados neste período; economia estadual em ascensão e, 

por fim, o fato de o Governo Estadual ser aliado do Governo Federal. Este último aspecto 

possibilitou o apoio do MEC na compra de livros específicos para o PAIC, rubrica de maior 

ônus financeiro do programa, conforme as informações do orçamento consolidado do PAIC 

entre os anos 2008 a 2010, encontrados em Ceará (2012, p. 181). 

Uma vez compreendido a dinâmica das políticas públicas, a próxima seção discutirá a 

junção dos três fluxos a partir da abertura da janela de política pública e o papel do 

empreendedor de políticas públicas.  

 

 

6.1.6. E as janelas se abrem para o PAIC  

 

Conforme apontado por Kingdon, as dinâmicas dos problemas, das políticas públicas e 

da política têm, cada uma, vida própria, mas nas janelas para políticas públicas há uma grande 

probabilidade de que ocorra sua junção. Essa conexão aumenta significativamente as chances 

de um tema ser elevado à agenda de decisão, ou seja, de ser alvo de deliberação e de fato 

ocorrer a implementação dessas ideias e propostas discutidas. A probabilidade de isso 

acontecer é muito alta caso as três dinâmicas, conjuntamente, “estiverem ligadas em um único 

pacote” (KINGDON, p. 238). Isto significa que a ocorrência de associações parciais, tais 

como soluções para problemas que não contam com receptividade política, ações que não são 

acompanhadas pelo reconhecimento do problema, ou política e problema que reconhecem a 

necessidade de uma ação, mas sem uma alternativa viável tendem a não provocar uma 

mudança na agenda. Ainda segundo o autor, as janelas podem se abrir tanto pelos eventos que 

ocorrem na dinâmica dos problemas quanto no da política.  

Ao analisarmos o caso PAIC, verifica-se que, num primeiro momento, a abertura da 

janela ocorreu na finalização das ações do Comitê no início de 2005, momento no qual o 

problema havia sido reconhecido (dinâmica dos problemas), as soluções já tinham passado 

pelo processo de amaciamento (dinâmica das políticas públicas) e era o início das novas 

administrações municipais (dinâmica política), configurando-se, portanto, o momento 

propício no qual ocorreu a conexão das três dinâmicas.  
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No segundo momento, a chegada do PAIC à agenda decisória do Governo do Estado 

no ano de 2007, ocorreu principalmente em função de mudanças na dinâmica da política, 

representada pela chegada do Cid Gomes e sua equipe ao Executivo estadual. Os municípios, 

que no momento anterior representavam os protagonistas na dinâmica da política, agora 

podem ser caracterizados como representantes do grupo de interesse, pela sua expectativa em 

receber o apoio do governo estadual diante das suas dificuldades em, sozinhos, enfrentar o 

problema histórico do analfabetismo escolar. Todavia, embora a dinâmica política se mostre 

como o maior fator explicativo, a janela para o PAIC se abriu por todo o contexto criado 

anteriormente, ou seja, pelas ações do Comitê Cearense, que congrega a dinâmica do 

problema e a dinâmica da política pública, somado à fase piloto do PAIC, que compõe a 

dinâmica das políticas públicas. Este cenário propício à abertura da janela levou o PAIC a ser 

alçada à agenda de decisão e, mais especificamente, a item prioritário dessa agenda.  

Esse contexto é muito bem reconhecido pela equipe técnica da SEDUC, como se 

observa no seguinte trecho: “teve o trabalho do Comitê, um piloto feito. Por isso a gente teve 

condições de começar mais rápido do que todos os outros programas da secretaria” 

(CAMPOS, 2015).
182

  

A figura 15 ilustra uma visão geral das dinâmicas identificadas e o momento da junção 

dessas dinâmicas para a abertura da janela para o PAIC:  
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 Marcia Campos, ex-coordenadora da COPEM, entrevista realizada em 09.04.2015. 
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Figura 15 – Visão geral das múltiplas dinâmicas no PAIC  

Fonte: elaboração própria baseada em Kingdon (1995). 
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A análise do conjunto de dados e informações, somados às entrevistas realizadas, 

evidenciam a importância das ações do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo 

Infantil e a liderança de Ivo Gomes nas diferentes etapas da construção do PAIC. 

Inicialmente, ocorreu o reconhecimento e a percepção do problema do analfabetismo escolar, 

o que permitiu sua entrada na agenda governamental e decisória dos municípios e, 

posteriormente, sua ascensão na agenda Governo do Estado, conforme discutimos ao longo 

das seções que compõem este capítulo. 

Todavia, a análise dos trabalhos do Comitê Cearense revela que, além de sua intensa 

atuação na caracterização do problema do analfabetismo infantil no Ceará (na dinâmica dos 

problemas), esses atores, que também são membros da comunidade de políticas públicas, 

tiveram papel de destaque no processo de especificação de alternativas (e que ocorreu na 

dinâmica das políticas públicas). Essa dupla atuação dos atores é um indicativo de que a 

dinâmica dos problemas e a das políticas públicas apresenta, ao menos neste caso, forte 

entrelaçamento e que, portanto, diferencia-se dos resultados encontrados por Kingdon em seus 

estudos de caso, ou seja, da relativa independência das dinâmicas.  

Além disso, a dificuldade que citamos anteriormente em diferenciar de forma clara e 

estanque os processos de reconhecimento do problema, caldo primordial, soften up e 

bandwagon, são um indicativo de que as soluções (na dinâmica das políticas públicas) não 

estavam prontas e aguardando um problema para se conectar. As características do PAIC 

foram construídas à medida que o problema do analfabetismo foi reconhecido, disseminado e 

novos atores e instituições foram incorporadas e convencidas da sua importância. Ou seja, 

este caso mostra que o processo não seguiu exatamente como Kingdon previu ao adotar a 

concepção conceitual do gargage can model. 

O presente caso mostra a importância de se compreender cada dinâmica para se chegar 

à conexão dessas, possibilitando afirmar que não há um único fator que explique a realidade 

observada, mas uma conjunção de fatores favoráveis que determinaram o seu resultado, qual 

seja, a entrada do tema na agenda do governo estadual e a formulação do programa.  

Os momentos analisados, ainda que em forma de fases, seguindo os eventos ocorridos 

em ordem cronológica, teve como único intuito tornar-se mais didático ao leitor. Apesar das 

diferenças encontradas em relação ao modelo proposto por Kingdon, verifica-se que seus 

estudos são adequados para se explicar a entrada do tema da alfabetização na agenda do 

Governo do Estado. Um olhar profundo do caso empírico revela a necessidade de maior 

aprofundamento analítico em alguns aspectos, tais como o “fator Sobral” e demais 

aprendizagens das políticas públicas, o contexto anterior encontrado no Estado, e também a 
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identificação dos valores que uniram e unem os atores e instituições em volta do PAIC. São 

exatamente esses tópicos que discutiremos a seguir, apoiados em dois modelos explicativos 

distintos, o modelo de coalizão advocatória e o neoinstitucionalismo histórico, e que 

complementarão a análise do PAIC. 

 

 

6.2 Os Subsistemas e as Crenças dos Atores do PAIC 

 

 

Como já discutido no capítulo teórico, Sabatier (1988) afirma que é no interior de um 

subsistema que se formam e atuam as coalizões, formadas por atores que compartilham um 

mesmo sistema de crenças. Na área de educação, observa-se a existência de diferentes grupos 

de coalizões com atuação nacional, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o 

Todos pela Educação (SIMIELLI, 2013). Também pode ser citada a atuação das coalizões 

lideradas pelo CONSED e pela UNDIME na discussão sobre as características do FUNDEB, 

durante a qual houve uma disputa por recursos e pela definição quanto aos níveis de ensino 

que iriam compor o novo fundo, que entraria em substituição ao FUNDEF (SANO, 2008). 

Para além da atuação nacional, o caso em estudo evidencia a possibilidade de se estudar 

coalizões de abrangência estadual. No interior do subsistema da política educacional cearense, 

os atores que atuam em defesa da garantia de uma educação básica de qualidade fazem parte 

de uma mesma coalizão e, no caso em estudo, as ações do Comitê Cearense possibilitaram 

que esses atores e instituições unissem seus esforços com outros atores que atuavam em 

defesa dos municípios, instância governamental que apresenta maior responsabilidade na 

temática da educação fundamental. Neste sentido, os valores e crenças desses diferentes 

atores é o elo mais forte que os uniu e possibilitou a junção de forças em prol da alfabetização 

das crianças cearenses. Conforme Sabatier (1988), as crenças envolvem valores prioritários, 

percepções sobre importantes relações causais, sobre o problema e sobre a eficácia dos 

instrumentos de políticas públicas. 

Nesta parte do estudo, será realizada uma análise para relacionar os elementos 

encontrados no caso empírico do Ceará com as três camadas do sistema de crenças. O modelo 

de coalizão advocatória não será objeto de aprofundamento neste estudo, pois a defesa no 

combate ao analfabetismo escolar não encontrou explicitamente uma coalizão contrária que 

disputou um espaço na agenda governamental. O embate, ainda que de forma tímida, ocorreu 
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junto aos defensores do analfabetismo adulto, que, embora muito legítima e necessária, foi 

perdendo espaço para o argumento de que, nas palavras dos protagonistas cearenses, “precisa-

se fechar a torneira em vez de se enxugar o chão”. O foco será, então, na análise da formação 

da coalizão principal e a compreensão dos valores e ideias que seus participantes compactuam 

e defendem. 

 

6.2.1. Os valores do núcleo profundo  

 

O núcleo profundo do sistema de crenças é caracterizado como o conjunto de 

princípios normativos fundamentais com os quais as pessoas se identificam, definindo os 

valores a partir dos quais o indivíduo irá interpretar o mundo. Esta camada é baseada nas 

convicções centrais profundas e, em grande parte, são produtos da socialização durante a 

infância, portanto, muito difíceis de mudar.  

A partir da análise dos documentos, das notas taquigráficas dos eventos realizados 

pelo Comitê e também das entrevistas para a Tese, o caso cearense evidencia como um de 

seus principais valores a defesa pela educação básica pública de qualidade como fator 

essencial para a democracia e uma sociedade mais justa. Princípios como a igualdade e a 

busca pela equidade são encontrados frequentemente nos argumentos dos atores que 

defendem o direito de todas as crianças aprenderem, independentes da sua origem social e da 

classe econômica da qual fazem parte.  

É possível perceber a presença desses valores nos depoimentos de diferentes atores, 

constante em documentos públicos governamentais, no relatório do Comitê Cearense e 

também nas entrevistas. Destacamos, a seguir, alguns trechos publicados no relatório Final do 

Comitê Cearense (CEARÁ, 2006), com grifos nosso: 

 

[...] Refundar a escola sobre estes dois pilares, o direito e a aprendizagem, 

significa dar um novo valor à democracia. Significa qualificar os novos 

homens e mulheres para uma nova sociedade, mais complexa e desafiante. 

Sem o mínimo – boa escola, aprendizagem significativa, domínio dos 

códigos da modernidade – esta nova geração continuará alimentando o ciclo 

perverso de desigualdade e atraso, que cada educador deve ter como objetivo 

superar (Patrício Fuentes, Coordenador do UNICEF para o Ceará, p. 14). 

 

[...] É necessário o engajamento crescente do poder público e de todos os 

segmentos sociais para reverter essa situação de desigualdade. A 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará está fazendo a sua parte, 

contribuindo para a conquista do desafio de oferecer um ensino de qualidade 

para que todos os cearenses possam de fato exercer seu direito de cidadão 

(Marcos Cals, Presidente da ALECE, p. 9). 
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[...] sem o engajamento de todas essas pessoas e instituições, solidariamente 

e desprovidos de qualquer vaidade, a escola pública não reverterá seus 

indicadores. Se isso não acontecer, o Ceará nunca deixará de ser um estado 

pobre e desigual (Ivo Gomes, Presidente do Comitê Cearense, p. 18). 

 

Os estudos que investigam os retornos sociais e individuais da educação no 

Brasil constatam que, cerca de 40% das diferenças de renda salarial são 

causadas pela desigualdade de distribuição do ativo educação. Para mudar 

isso é preciso garantir equidade na distribuição das oportunidades 

educacionais no Ceará, no nordeste e no Brasil (Nildo Luzio, Especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental do INEP, p. 12). 

 

Acreditamos que a democracia é a única forma de governo que, apesar de 

suas imperfeições, por preservar intactos os princípios da igualdade e da 

fraternidade, mantém abertos os caminhos para a construção da liberdade e 

da justiça entre os homens e as nações. [...] A trajetória da sociedade 

brasileira, no tocante à democracia e às suas vinculações com a educação, 

pode ser descrita, antes, pelas ausências e limitações. Indo direto ao cerne da 

questão, que é a construção de um sistema educacional inclusivo, universal 

e universalista no acesso, na qualidade e na busca da equidade social, 

podemos afirmar que, em quase 500 anos de formação social, chegamos, ao 

início da década de 90 do século passado sem que tivéssemos ainda 

garantido acesso escolar a todos os brasileiros que por definição legal 

deviam estar cursando o nível de ensino obrigatório (MAIA, VINAS, 

CAMPOS, equipe da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, p. 173). 

 

O analfabetismo, no Brasil, está situado numa camada social específica: são 

os filhos dos trabalhadores que na 2ª série ainda não aprenderam a ler e a 

escrever. Sem o enfrentamento destas desigualdades, no sentido de maior 

equidade das riquezas, as amplas, significativas e necessárias melhorias nos 

quadros educacionais continuarão limitadas, mesmo considerando-se que 

aspectos inerentes ao campo da escola merecem e têm análises e soluções 

específicas (Institucional Comitê, p. 150). 

 

o CCEAE [Comitê Cearense] cumpre um importante papel de agente 

mobilizador, na medida em que convoca todos os segmentos da sociedade 

cearense para esta “cruzada” em favor da inclusão educacional de milhares 

de crianças e adolescentes no universo do mundo letrado, condição de 

cidadania numa sociedade que se pretende justa e igualitária (Institucional 

Comitê, p. 22). 

 

Hoje, quase todo o ensino fundamental público está confiado às escolas da 

rede municipal, cujos professores e demais agentes pedagógicos se 

desdobram para oferecer um ensino de qualidade, apesar de tantos fatores 

adversos. Por decorrência disso, e por imposição de nossa consciência 

cidadã, é do município – e do movimento municipalista – que podem 

emergir algumas das melhores iniciativas para erradicar este grave problema 

(Flávio Araújo Barbosa, Presidente da UNDIME-CE, p. 13). 
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É a partir desse conjunto de convicções centrais profundas que derivam, então, as 

convicções centrais da política pública e que compõem o nível intermediário do sistema de 

crenças. Esta segunda camada é composta pelos posicionamentos fundamentais na política 

pública relativos às estratégias básicas para se atingir os valores principais na área de 

educação. A formação de coalizões ocorre a partir do compartilhamento das convicções deste 

nível, proporcionando a coordenação das atividades entre os membros.  

 

6.2.2. As convicções centrais do PAIC 

 

No Quadro 1, p. 55 do Capítulo que trata da revisão teórica apresentamos a estrutura 

do sistema de crenças desenvolvida por Sabatier e Jenkins-Smith (1993) e que, para as 

convicções centrais da política pública, traz uma lista com dez componentes, divididos em 

dois grupos – preceitos normativos fundamentais e preceitos empíricos –, que permitem 

caracterizar uma coalizão.  

Para o caso cearense, foi possível identificar a maioria desses elementos, resumidos no 

quadro a seguir.  
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Componentes Convicções Centrais do PAIC 

P
re

ce
it

o
s 

n
o

rm
a
ti

v
o

s 

fu
n

d
a

m
en

ta
is

 1. A orientação dos atores 

quanto aos valores básicos 

prioritários  

Há uma idade certa para a alfabetização 

Direito de aprendizagem a todas as crianças 

Regime de colaboração e parcerias com diversas 

instituições  

2. Identificação dos grupos 

ou entidades cujo bem-estar 

é uma preocupação central 

Crianças em processo de alfabetização 

Professores – valorização dos profissionais que atuam 

na alfabetização  

P
re

ce
it

o
s 

em
p

ír
ic

o
s 

3. Gravidade geral do 

problema 

Resultados muito baixos nas avaliações externas  

Os municípios não apresentam condições técnicas, 

humanas e financeiras de atacar os problemas 

educacionais de forma isolada 

4. Causa básica do 

problema 

As políticas educacionais não focalizam as crianças no 

período de alfabetização 

5. Distribuição adequada de 

autoridade entre os níveis 

de governo 

Respeitar a autonomia dos municípios, de acordo com o 

princípio federativo e, ao mesmo tempo, fortalecer a 

autonomia municipal para desenvolver capacidade de 

promover a alfabetização na idade certa 

6. Prioridade atribuída a 

diversos instrumentos de 

políticas públicas 

Focalização (alfabetização) 

Avaliação de aprendizagem, uso de metas e indicadores 

(Gestão pública por resultados) 

Acompanhamento e monitoramento dos processos 

relacionados aos cinco eixos  

7. Participação da 

sociedade x especialistas x 

políticos eleitos 

Ampla participação social: organizações da sociedade 

civil, organizações multilaterais, políticos eleitos do 

Legislativo e do Executivo, especialistas da academia 

Quadro 20 – As Convicções Centrais do PAIC 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os preceitos normativos fundamentais no PAIC 

De acordo com os autores do ACF, os preceitos normativos fundamentais presentes 

nas convicções centrais da política pública são os mais importantes para se caracterizar uma 

coalizão. O primeiro componente refere-se aos valores básicos prioritários que orientam a 

ação dos atores, ou seja, a definição das políticas públicas. A pesquisa identificou três 

características que são compartilhadas pelos atores que pertencem a diferentes organizações. 

A primeira característica em comum é a defesa da ideia da alfabetização na idade 

certa, ou seja, a importância de se estabelecer uma idade limite para que a criança aprenda a 

ler e escrever. Esse valor foi sendo comunicado e disseminado na época do trabalho do 

Comitê e muitos atores se identificaram com elas e passaram também a usar os mesmos 

argumentos. Algumas dessas falas já foram apresentadas nas seções anteriores, ao longo desse 

estudo, outros são destacados aqui para reforçar o argumento: 
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A criança da escola privada sai com 6 anos sabendo ler e escrever. Se eles 

conseguem aos 6 anos, como não garantir isso como meta? Temos como 7 

anos a idade limite para aprender (ELÍCIO, 2015).
183

 

 

[...] Para o UNICEF, o direito de aprender é ancorado no direito elementar 

de alfabetizar-se na idade certa. Nosso esforço no Ceará é que cada criança 

esteja plenamente alfabetizada aos 7 anos de idade (STAHL, 2012).
184

 

 

[...] compartilho plenamente a visão e os objetivos do PAIC de garantir, a 

todas as crianças cearenses, a aprendizagem da leitura e da escrita até os 7 

anos de idade. Mais que isso, considero essa a grande prioridade educacional 

cearense e, quiçá, brasileira (GOMES, 2012).
185

 

 

Nesta temática da alfabetização na idade certa, há que se reconhecer certa 

complexidade em se discutir os pontos que o envolvem. Apesar do termo “idade certa”, a 

mesma não se refere exatamente à determinação da idade de 7 anos – no caso do PAIC – 

como um limite para que as competências básicas de leitura sejam adquiridas, pois há a 

clareza de que para algumas crianças isso pode ocorrer aos 6, ou até mesmo antes, ou até 

mesmo depois, como ocorre com a política nacional que estabeleceu a idade de 8 anos.  

A crença maior que envolve os atores neste ponto é o consenso em relação à 

necessidade de se ter clareza quanto aos níveis de aprendizagem nas diferentes etapas de 

alfabetização, e que importantes conquistas cognitivas não podem deixar de acontecer nos 

anos iniciais da escolarização. Dito de outro modo, a crença comungada aqui é o fato de se 

reconhecer que para cada ano escolar é necessário que a criança apresente um 

desenvolvimento na aprendizagem, e que não precisa necessariamente estar associada a uma 

determinada idade cronológica, conforme bem explicou Rui Aguiar da UNICEF (vide fala na 

página 158). O estabelecimento de uma idade limite serve mais como um parâmetro para a 

definição das ações que serão empreendidas no âmbito da política pública. 

Outro aspecto normativo fundamental desta coalizão refere-se ao direito de 

aprendizagem a todas as crianças, sem distinção entre escola pública e escola privada e, 

portanto, sem distinção entre classes sociais, como indicam os trechos a seguir:  

 

Um dos argumentos mais fortes do fracasso da Escola Pública, que para mim 

é um argumento “nazista”, é de que a Escola não presta porque o aluno é 

pobre, porque o pai do aluno é analfabeto! [...] A Escola ruim não é 
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 Francisco Elicio, secretário executivo da UNDIME-CE, entrevista em 08.04.2015. 
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 Gary Stahl, representante do UNICEF no Brasil (CEARÁ, 2012, p. 15).  
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 Cid Gomes, governador do Estado do Ceará (CEARÁ, 2012, p. 13). 
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“consequência” da pobreza não, ela é a “causa” da pobreza! (GOMES, 

2004).
186

  

 

Hoje, em Sobral, eu posso dizer, sem dúvida, sem medo de estar exagerando, 

que o discurso dos diretores, dos professores e do pessoal das escolas é 

diferente. Uma coisa que inicialmente era umas das coisas difíceis era o 

paradigma de fracasso escolar dos meninos pobres. Isso aí começou a ser 

proibido se falar, para desviar do foco de que os meninos não aprendem 

porque são pobres, porque o pai é separado da família, porque o pai bebe, 

porque não sei o quê, ninguém quer saber disso, não! Vamos conversar com 

relação ao que está na nossa mão, ao que a gente pode fazer. [...] A gente 

foca muito mais a questão das nossas tarefas, dos desafios de entender 

melhor como é que a gente pode ser mais eficaz, mais competente, para 

melhorar, cada vez mais, nossos resultados que ainda são muito difíceis 

(COELHO, 2004).
187

  

 

[...] vou me reportar a um momento de uma conversa, a primeira que tive 

com o Deputado Ivo Gomes, onde ele dizia exatamente isso, que a nossa 

meta em Sobral, isso em 2001, era que 100% das crianças aprendessem a ler 

na 1ª série; e aí, eu, como bom estudioso dos problemas pedagógicos, lhe 

dizia: “Ivo, isso não é possível, porque primeiro não é tão rápido, segundo, 

porque tem muitos fatores fora da Escola que influenciam a situação dos 

meninos! Tem a família, tem não sei o quê, e isso não é possível!” Ele, 

despachado como é, dizia assim: “É, mas se fosse seu filho a meta era 

100%!” Então, eu acho que é um pouco isso que está precisando também na 

gente, é pensarmos que temos responsabilidades para com essas crianças! Se 

nós estamos no lugar de professor de uma escola, de diretor, de coordenador, 

ou estamos trabalhando na Secretaria de Educação, nós temos, para com 

essas crianças, a mesma responsabilidade que em casa nós temos para com 

os nossos filhos! (MAIA, 2004).
188

 

 

[...] busque incansavelmente o direito ao sucesso de todos e de cada um de 

seus alunos. Acreditamos que todos podem aprender e é nosso compromisso 

buscar os caminhos de uma efetiva educação pública de qualidade 

(BARBOSA, 2006).
189

 

 

A comunicação institucional do PAIC estadual também enfatizou bastante a crença do 

direito de aprendizagem a todas as crianças a partir da divulgação do lema “toda criança tem 

o direito de aprender a ler o mundo”. Nos vídeos institucionais elaborados anualmente, 

apresentavam-se os resultados e conquistas alcançados pelo programa, comemorando a 

evolução dos indicadores: em 2010, 141 municípios já apresentavam a média no nível 

desejável, ante 14 municípios nessa situação no início do programa, além da evolução da 

média de proficiência e demais indicadores apresentados de forma bastante didática. Todavia, 

chamava-se a atenção também para os desafios que ainda restavam, como o fato de, em 2011, 
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 Ivo Gomes, Deputado Estadual, nota taquigráfica da Audiência em Crato, dia 09.09.2004. 
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 Maria Isolda Cela A. Coelho, Secretária Municipal de Educação de Sobral, nota taquigráfica do Seminário 

Final, dia 18.02.2004. 
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 Mauricio Holanda Maia, nota taquigráfica da Audiência em Sobral, dia 03.09.2004. 
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 Flávio de Araújo Barbosa, presidente da UNDIME CE e Região Nordeste (CEARÁ, 2006). 
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haver 20 mil crianças em todo o Estado apresentando nível insuficiente de aprendizagem, e 

que diminuiu para 12 mil crianças em 2012. A narradora chamou a atenção para esse desafio: 

“Todas as crianças, mas todas mesmo, tem o direito de aprender a ler”
190

 (o negrito se refere 

à ênfase da apresentadora). 

A terceira crença que compõe o preceito normativo fundamental no item sobre a 

orientação dos atores quanto aos valores básicos prioritários se refere ao regime de 

colaboração entre os entes federados e parcerias entre diferentes instituições, estratégia 

que esteve sempre presente no caso cearense, desde a problematização do analfabetismo 

escolar com as ações desenvolvidas no âmbito do Comitê até as estratégias adotadas pelo 

PAIC, como política pública estadual. No fechamento do Comitê Cearense, a então secretária 

da SEDUC (do governo Lúcio Alcântara) destacou: 

 

[...] E nós só vamos superar problemas dessa natureza através de um esforço 

conjunto de todos! Isso significa dizer que o regime de colaboração é algo 

que extrapola mera relação Estado/Município, porque ele exige que cada ator 

do processo esteja diretamente envolvido (VIEIRA, 2004).
191

 

 

No segundo momento, na formulação do PAIC, identificou-se o preceito da 

colaboração na medida em que se estabeleceu com clareza as responsabilidades de cada ente 

federativo – Estado e 184 municípios – e, portanto, requer que se trabalhe de modo 

cooperativo. A cooperação entre os entes federados, bem como a colaboração de instituições 

da sociedade civil é um princípio presente historicamente no Ceará e será retomado e 

detalhado na próxima seção sobre o neoinstitucionalismo histórico.  

Nesta parte, interessa-nos ainda destacar a crença no poder da união dos representantes 

das diferentes instituições parceiras, com o protagonismo do UNICEF, em conjunto com 

entidades como UNDIME-CE, APRECE, APDMCE e as universidades públicas do Ceará. 

Vale lembrar também o significativo apoio financeiro do governo federal por meio do MEC. 

O segundo componente dos preceitos normativos fundamentais da política pública se 

refere à identificação dos grupos ou entidades cujo bem-estar é uma preocupação central. 

Neste trabalho, identificamos dois grupos: das crianças em processo de alfabetização, sendo 

este o público-fim, e o dos professores, o público-meio, profissional essencial para se atingir 

o sucesso da alfabetização das crianças.  
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 3º vídeo institucional do PAIC, 2011. Disponível em: <http://www.paic.seduc.ce.gov.br/>. Acesso em: 

05.05.2015. 
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 Sofia Lerche Vieira, Secretária de Educação do Estado, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 18.02.04. 
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No primeiro grupo, as falas que ilustram a preocupação direcionada às crianças em 

processo de alfabetização já foram bastante citadas e ilustradas ao longo deste trabalho, e 

também são amplamente encontradas nos eventos organizados pelo Comitê Cearense, tais 

como o destacado a seguir: 

 

[...] porque nós temos verificado que o direito das crianças em aprender não 

está sendo garantido e para o UNICEF, particularmente, nós advogamos que 

a criança tem prioridade absoluta e parece que esse direito fundamental não 

está sendo garantido no Ceará. [...] a criança que não foi alfabetizada no 

tempo certo ela leva esse problema para o resto da vida, nós não podemos 

mais fazer experimentos, a gente não pode considerar a escola pública como 

um laboratório! (AGUIAR, 2004).
192

  

 

Portanto, a preocupação central com a criança foi sempre lembrada nas discussões que 

ocorreram durante o momento do reconhecimento do problema e, como reflexo disso, a 

formulação das estratégias do PAIC também enfatizou essa centralidade: a ação dos cinco 

eixos são todos voltados para a aprendizagem das crianças. 

Em relação ao segundo grupo identificado, o dos professores, os organizadores do 

Comitê Cearense tinham, desde o início dos trabalhos, hipóteses que os relacionavam com as 

principais causas do analfabetismo escolar. A principal delas era em relação ao professor 

alfabetizador: seriam profissionais que não receberam formação adequada na sua graduação e, 

ao assumirem as suas classes não recebiam qualquer apoio da direção escolar e da Secretaria 

Municipal de Educação. Além disso, as classes de alfabetização em geral eram preteridas 

pelos melhores profissionais por demandar maior trabalho. Essas suspeitas foram totalmente 

confirmadas pelas três pesquisas realizadas no âmbito das ações do Comitê em 2004. Em uma 

delas, na pesquisa sobre as condições das escolas cearenses (Pesquisa II), a especialista da 

UFC assim conclui na ocasião da apresentação dos resultados: “Acho que já deu para terem 

uma ideia da escola que temos! E quando vimos a situação na qual estão inseridos os 

professores, sinceramente, eles estão fazendo milagres até! [...] Acho que eles estão fazendo 

muito, dentro da situação na qual estão vivendo”.
193

 A fala de outra especialista também vai 

no mesmo sentido:  

 

Há anos estou nessa área e não me vejo podendo alfabetizar alguém se 

estivesse dentro de salas de aula de muitas escolas do Estado do Ceará! Eu 

não saberia o que fazer se me colocassem com trinta meninos dentro dessas 

escolas, dentro dessas salas de aula, sem material, sem condições de 

infraestrutura. [...] Já fiz doutorado, mestrado, especialização em 
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 Rui Aguiar, representante da UNICEF, notas taquigráficas Audiência em Quixadá, dia 11.11.2004. 
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 Ana Célia C. Moura, professora da UFC, notas taquigráficas do Seminário Final, dia 18.02.2005. 



196 
 

 

 

alfabetização, mas não ia saber o que fazer, porque sou professora, não sou 

milagreira. O que a gente tem esperado é que os professores façam milagres 

sem condições nenhuma de trabalho, sem salários, sem acompanhamento, 

sem formação adequada, é impossível (MAMEDE, 2005).
194

 

 

Essa realidade das escolas, somada ao fato de que as instituições de formação de 

professores não prepararem adequadamente para o desafio da profissão levaram à conclusão 

de que “ninguém pode dar o que não tem para dar, aí chegam os resultados e o primeiro rosto 

para o qual os dedos apontam é para o professor, isso acaba com a autoestima do professor” 

(GOMES, 2015).
195

 

Assim, uma crença comum entre os membros do Comitê era sobre a necessidade 

essencial de dar atenção especial aos professores para possibilitar o desenvolvimento 

adequado do trabalho de alfabetização na sala de aula.  

O fato de os professores terem aderido ao PAIC foi considerado por alguns 

entrevistados como um fator fundamental para o sucesso do programa, pois de “alguma 

maneira, ia contra o pensamento da autonomia já estabelecida na sala de aula” (AGUIAR, 

2015).
196

 Ainda segundo o representante da UNICEF, a chave para esta adesão foi, além de 

um processo de comunicação eficaz do programa, o trabalho no âmbito do Comitê que não 

responsabilizou os professores pelo problema do analfabetismo, como ocorre em geral, 

quando esses profissionais são acusados pelos péssimos indicadores educacionais. Ao 

contrário, foi feito um esforço para chamá-los a se engajarem à causa, para que passassem a 

entender a missão para o qual estavam sendo chamados: “eu não sou responsável pelo 

problema, mas posso ser a solução”,
197

 ou, nas palavras de Ivo Gomes, “as professoras são as 

protagonistas da transformação”.  

A concepção sobre o papel e a situação do professor que os envolvidos na causa 

apresentavam também foi confirmada por um especialista da UFC, que citou a ocasião em que 

acompanhou o trabalho no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, no início do 

PAIC, quando o então secretário municipal, após apresentar os resultados do diagnóstico da 

avaliação das crianças convocou os professores e afirmou: “a responsabilidade até agora é 

minha, mas a partir de agora é nosso”.
198

 Outra professora da UFC, especialista em formação 

de professores do PAIC, também concorda e relatou a mudança de postura observada entre os 

professores nos momentos de formação: “No início, havia muitos questionamentos dos 
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professores: ‘o método é analítico ou sintético? Não aguento mais, cada um que aparece vem 

com um método’ engraçado que ninguém pergunta mais. No fundo, todos queriam mudar...” 

Ainda segundo a especialista, o fato de a equipe de formadores pertencer à universidade 

pública e não estarem vinculados a alguma empresa privada deu maior credibilidade a esse 

processo.
199

 

 

Os preceitos empíricos do PAIC 

Passamos, a seguir, à discussão dos preceitos empíricos presentes nas convicções 

centrais da política pública, a saber: gravidade geral do problema, causa básica do problema, 

distribuição adequada de autoridade, instrumentos de política pública e participação dos 

atores. Há ainda 3 outros itens (autoridade entre governo e mercado, habilidade da sociedade 

para resolver o problema, e preferências nas políticas públicas) que compõem a lista 

elaborada por Sabatier, mas que não serão discutidos neste trabalho pois não se mostraram 

relevantes para o caso. 

A gravidade geral do problema no caso cearense é destacada pelos baixos resultados 

nas avaliações externas de aprendizagem, do SAEB 2001 e a avaliação realizada pelo 

Comitê, que indicou que apenas 3% das crianças avaliadas estavam no nível recomendado de 

alfabetização. Exemplos reais de trechos dos alunos lendo, bem como provas entregues sem 

nenhuma letra escrita, ou com apenas um desenho, comparados à das crianças que tem 

oportunidade de estudar em uma escola privada compõem o acervo para ilustrar o quão grave 

é a distância de conhecimentos que os separam, já no início da escolaridade. 

Outra crença compactuada pelos envolvidos é a baixa capacidade dos municípios de 

agir diante do problema, ou seja, o principal ente federativo que tem a responsabilidade maior 

de ofertar o ensino fundamental inicial não possui condições técnicas, humanas e financeiras 

para atacar os problemas educacionais de forma isolada. Trata-se de uma visão compartilhada 

por muitos, desde os formuladores da política, da equipe técnica estadual e também dos 

representantes municipalistas. Já apresentamos algumas falas nesse sentido ao longo da Tese, 

e que complementamos com novos depoimentos:  

 

[...] todos nós secretários sabemos das dificuldades, sabemos que existe 

realmente dentro das nossas escolas o analfabetismo infantil [...]  não é só 

saber o tamanho do problema, é encontrar soluções... é o que a UNDIME 
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deseja, saber que o problema existe e qual é a solução, quem é que entra no 

grupo para encontrarmos solução (BARBOSA, 2004).
200

 

 

[...] Isso não exclui a responsabilidade do Governo, que deve ser muito 

grande, na coordenação desse processo, porque por aí afora está cheio de 

Prefeitos bem intencionados, de Secretários bem intencionados, mas eles não 

dispõem nem de informações que são preciosíssimas, muito menos de 

tecnologia para enfrentar o problema (GOMES, 2004).
201

  

 

O item seguinte do núcleo de convicções centrais das de políticas públicas de Sabatier 

e Jenkins Smith (1993) trata da causa básica do problema. A seção sobre o histórico das 

agendas governamentais mostrou que o Brasil tem-se debruçado à questão do analfabetismo 

há um bom tempo, todavia, a atenção maior era destinada a jovens e adultos que não tiveram a 

oportunidade de frequentar a escola. Assim, havia, até então, uma relativa ausência de 

políticas voltadas às crianças nos anos iniciais de sua escolaridade. O olhar dos atores 

cearenses ao analfabetismo infantil revela a principal mudança de posicionamento no 

entendimento da causa básica do problema, como bem ilustra a fala seguinte: 

 

Resolvemos priorizar as coisas, hierarquizar os problemas e ter foco, ter 

atenção especial às causas dos problemas e não às suas consequências ou 

então vamos estar sempre enxugando o chão enquanto a torneira está lá do 

outro lado jorrando água de forma abundante (GOMES, 2005).
202

 

 

Esse depoimento e outras inúmeras falas, já amplamente destacadas ao longo desta 

Tese, enfatizam a importância da atuação do Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar ao defender a nova visão da causa básica do problema e que foi 

fundamental para a formação de uma coalizão em prol da alfabetização escolar. Para Sabatier, 

uma crença torna-se crítica para caracterizar uma coalizão quando causas básicas do problema 

são consensuadas, pois estas influenciam na definição do conjunto de possíveis soluções e, 

assim, têm efeito sobre aqueles que as financiam.  

Assim, no momento em que foi reconhecido o problema do analfabetismo escolar 

como a principal causa da existência e perpetuação dos analfabetos adultos na sociedade 

cearense, a escolha de se “começar pelo começo”
203

 ao invés de se combater as suas 

consequências, foi o primeiro passo para se pensar em diferentes estratégias para combater o 

problema.  
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E, como já relatado, o fato de a equipe que assumiu o Governo do Estado em 2007 

acreditar nessas crenças fortemente, fortaleceu as ações do PAIC e levou à formulação de 

novas estratégias para o programa. O seguinte trecho ilustra o posicionamento do governo: 

 

Alfabetizar as crianças na idade certa é uma agenda prioritária do Ceará. É 

imprescindível que nós possamos vencer esse desafio, que possamos garantir 

outra rota para a escola. Porque o analfabetismo das crianças e o 

analfabetismo que persiste ao longo das séries iniciais impedem, barram 

qualquer chance de sucesso do processo de escolaridade das crianças e dos 

jovens, porque as grandes mazelas, de baixos índices de aprendizagem, os 

problemas relacionados ao abandono, à distorção idade-série, todos eles, tem 

uma estreita ligação com o problema de que o começo não é bem feito 

(COELHO, 2009, grifo nosso).
204

 

 

O próximo item que compõe o núcleo das convicções centrais do PAIC refere-se à 

distribuição adequada de autoridade entre os níveis de governo. Os compromissos assumidos 

pelos municípios ao aderir ao programa, na ocasião do lançamento do PAIC, e já detalhados 

no capítulo 5, constituíram “a base para a estruturação conceitual do PAIC que visa apoiar os 

municípios através dos seus cinco eixos” (CAMPOS, 2009),
205

 ou seja, a cooperação entre os 

entes que possuem autonomia ocorre na medida em que há clareza quanto ao papel a ser 

desempenhado por cada um e os objetivos são acordados e consensuados entre as partes. 

Importante lembrar a atuação do Comitê de Articulação do PAIC, com representantes de 

diferentes instituições que atuam nos assuntos de interesses municipais tais como a 

UNDIMECE, APRECE, APDMCE e que participaram ativamente do processo de formulação 

do PAIC, em todas as etapas do programa, formando, assim, uma ampla base de apoio para a 

política implementada pelo Estado. Essa participação viabilizou algumas mudanças como, por 

exemplo, na definição e destinação da bolsa para os gerentes municipais, na autonomia 

destinada à escolha do método de alfabetização pelos municípios, entre outros assuntos. Para 

a Secretária de Educação do Município de Russas: “O PAIC é um grande acerto do estado do 

Ceará. É um programa que viabilizou o regime de colaboração que está colocado na 

Constituição da forma mais respeitosa e digna possível.”
206

 Além disso, a preocupação em 

fortalecer a autonomia dos municípios e não criar uma relação de dependência, seja em 

relação aos consultores especialistas ou aos do Estado, esteve presente nos discursos e 

documentos do PAIC.  
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No quesito seguinte, o da prioridade atribuída a diversos instrumentos de políticas 

públicas, encontram-se três elementos principais no caso cearense: a focalização, a avaliação 

de aprendizagem a partir da adoção de metas e indicadores (gestão pública por resultados) e o 

acompanhamento e monitoramento dos processos relacionados aos cinco eixos.   

A focalização ocorreu ao se priorizar a atuação na alfabetização escolar. Várias falas 

ilustram a crença dos protagonistas para que esse instrumento de gestão fosse utilizado para se 

obter um resultado na ação governamental:  

 

[...] se formos agir de uma vez só na tentativa vã de resolver todos os 

problemas, pode ter certeza que no final dos quatro anos você terá trabalhado 

quilômetros e os seus resultados não serão nenhum (GOMES, 2005).
207

 

 

[...] ter a definição de prioridade, o que aprendemos muito com o Deputado 

Ivo, que a definição de prioridade tem que ser clara, porque as importâncias 

são muitas e a gente não dá conta de todas. Então, a gente vai cuidando, não 

pode abandonar uma coisa nem outra, mas tem que ter um foco prioritário. 

Se a gente não o definir, corre o risco de passar os quatro anos morrendo de 

trabalhar e não se dá um passo significativo. Não é resolver tudo não! Mas, 

pelos menos, que sejam dados passos significativos que deem para perceber 

que se está avançando (COELHO, 2005).
208

 

 

Essa focalização também ocorreu em função do entendimento de que mesmo sendo 

um problema dos municípios, é também do Estado, pois as crianças que frequentam as redes 

municipais de ensino chegarão ao ensino médio estadual seguindo “uma equação lógica, pois 

é o fluxo da criança no sistema, a visão de que a educação básica é contínua” (AGUIAR, 

2015).
209

 

A avaliação de aprendizagem, com o uso de metas e indicadores, e o 

acompanhamento e monitoramento dos processos relacionados aos cinco eixos também 

compõem um importante instrumento de política pública do PAIC e que encontraram respaldo 

nos atores envolvidos com a formulação do programa. A adoção de mecanismos típicos da 

gestão por resultados, principalmente a mensuração de impactos por meio da avaliação 

externa do rendimento dos alunos tem aumentado no Brasil, conforme estudo de Pacheco 

(2009). Entretanto, essa estratégia tem sido acompanhada por uma forte resistência na área, 

tanto por especialistas
210

 quanto pelos professores, que o veem mais como forma de pressão 

do que como um insumo para a melhora da qualidade da educação, cenário apontado por 
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Becker (2010). No caso do PAIC, constata-se a ausência de uma oposição mais firme e 

contundente, por parte de professores e acadêmicos à adoção de ferramentas de avaliação de 

desempenho.  

Aliás, no PAIC, a avaliação é o “carro-chefe” do programa, sendo que no Ceará são 

utilizados dois tipos de avaliação: a diagnóstica, chamada de prova PAIC, e a externa, por 

meio do SPAECE-ALFA. Na primeira, as equipes estaduais do PAIC, assessoradas por um 

especialista em avaliação da UFC, trabalham para que o próprio município desenvolva e 

aplique a prova nas suas escolas no início do ano. O intuito é a diagnosticar o nível de 

conhecimento das crianças para que as escolas possam elaborar seu planejamento didático, 

isto é, que possibilitem intervenções pedagógicas ao longo do ano. A segunda, o SPAECE-

ALFA, é realizado em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, e seus resultados tem a função maior de acompanhar 

a política em si do Estado, além de servir de base para a premiação das escolas e 

redistribuição do ICMS.  

Pode-se dizer que os instrumentos de avaliação e o processo de acompanhamento e 

monitoramento rotineiro das ações que a equipe do PAIC realiza em cada município, somado 

à atividade de monitoramento que as equipes municipais realizam junto às suas escolas, 

acabou por fortalecer uma cultura de avaliação e que se reflete na evolução dos resultados da 

alfabetização das crianças nos últimos anos.  

Essa concepção já tinha sido apontada pelo presidente da UNDIME-CE, antes mesmo 

de o PAIC se tornar política estadual:  

 

Não podemos deixar de reafirmar o papel dos dirigentes municipais da 

educação para o desenvolvimento de uma gestão que tendo por base uma 

cultura de avaliação, a utilização dos dados educacionais no planejamento, a 

valorização dos profissionais do magistério, o acompanhamento das práticas 

pedagógicas, bem como a relevância da literatura infantil e da cultura na 

construção do ser humano [...] (BARBOSA, 2006).
211

 

 

Por fim, o último item que forma o conjunto dos preceitos empíricos das convicções 

centrais do núcleo da política pública trata do grau de participação da sociedade, dos 

especialistas e dos políticos eleitos. De acordo com Sabatier e Jenkins Smith (1993), um 

importante elemento crítico que caracteriza a formação das coalizões está relacionado à 

participação (ou não) desses atores. No caso cearense, todos esses atores se uniram em prol 

de um objetivo comum, qual seja, a de garantir a alfabetização na idade certa.  
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Faz-se necessário realizarmos uma ressalva quanto ao uso do termo participação da 

sociedade em geral. Este item não foi o foco desta investigação, o que envolveria, por 

exemplo, entrevistar as famílias das crianças que frequentam as escolas cearenses. O que se 

pode afirmar é que houve uma ampla participação de um segmento mais especializado da 

sociedade, representando principalmente pelos professores e diretores escolares. Além disso, 

houve ampla cobertura da mídia na problematização da questão,
212

 bem como o esforço da 

SEDUC em fazer valer a regra de suspender o benefício da Bolsa Família como forma de 

garantir que os pais  mantivessem a assiduidade das crianças na escola.   

A especificidade da área educacional, em que muitas vezes a real situação da 

qualidade não é algo evidente ou explícito como em outras áreas de política pública pode, 

talvez, dificultar uma participação mais ampla dos pais.  

Por outro lado, o envolvimento dos técnicos municipais e dos professores, atores 

essenciais para a implementação da proposta do programa, foi alcançado pelo intenso 

acompanhamento e monitoramento da equipe estadual do PAIC, que se reflete inclusive no 

lema adotado pela SEDUC: “nenhum a menos”, em referência ao filme chinês de mesmo 

nome
213

 e que foi utilizado nos momentos formativos dos professores para passar a ideia de se 

perseguir a meta de 100% de alunos alfabetizados.
214

 

Ademais, a participação das várias instituições que fizeram e ainda fazem parte do 

Comitê retrata esse cenário cooperativo, como bem descreve representante da APDMCE: 

“Todos deram as mãos por acreditar que esse era o caminho certo. No início não foi nada 

oficial, foi se dando pelo compromisso; [...] PAIC é uma política de cooperação, essa frase 

traduz muito bem”.
215

 Opinião similar é dada pela especialista em alfabetização, que foi 

responsável pela elaboração de material estruturado do PAIC e da equipe de formadores: “Foi 

formando uma cultura de alfabetização, tinha pessoas aqui, ali, e que todos queriam resolver o 

problema.” (SIMONETTI, 2015).
216

 Mais do que junção de esforços, em muitos depoimentos 

e trechos das notas taquigráficas transparece um intenso envolvimento emocional:  
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O PAIC pode ter sido estratégico para o governo e os políticos, mas o 

programa foi além da estratégia política, para além dos votos, era um sonho 

de ver o Ceará alfabetizado. Acho que era um sonho de todos. Ninguém 

pensava que chegaria onde chegou, fomos caminhando com passos 

tranquilos, sem ter glamour, mas com vontade de acertar (SIMONETTI, 

2015).
217

  

 

Esse envolvimento pessoal com o tema é também reforçado pelo fato de a proposta do 

PAIC ter atraído pessoas que acreditavam na causa. Exemplificam-se assim casos de 

especialistas das instituições acadêmicas que se juntaram nas pesquisas desenvolvidas pelo 

Comitê, pois inicialmente os trabalhos foram realizados de uma forma voluntária; a 

remuneração, em forma de bolsa, ocorreu somente após o apoio financeiro da SEDUC, no 

decorrer do segundo semestre de 2004. A trajetória da coordenadora da COPEM em 2014 

também é ilustrativo: há 35 anos é servidora do Estado e sempre atuara no ensino médio, mas 

passou a colaborar com o PAIC ainda na fase de projeto piloto, apoiando o trabalho de forma 

voluntária por acreditar que este programa seria a grande solução para a melhoria do Ensino 

Médio.
218

 

A participação de políticos neste caso também é amplamente percebida, indicando um 

forte apoio político. Desde o surgimento da mobilização no Comitê, com o envolvimento do 

presidente da ALECE e demais deputados, seguida pela efetivação do PAIC nos municípios, 

com a participação de diferentes prefeitos. Todavia, é preciso destacar os dois principais 

políticos: os irmãos Gomes. Primeiro, o importante papel, e já amplamente discutido neste 

trabalho, do deputado Ivo Gomes na liderança do Comitê para a Eliminação do Analfabetismo 

Escolar. Depois, o protagonismo do seu irmão, Cid Gomes, eleito governador do Ceará, que 

assumiu o PAIC como programa estratégico de seu governo e participou de inúmeras ações 

junto a prefeitos e mesmo dentro da própria SEDUC. 

A coesão nas crenças entre os irmãos é encontrada desde o reconhecimento do 

analfabetismo das crianças como um grave problema a ser combatido, lá nos idos de Sobral. 

O pronunciamento de Cid Gomes, realizado aos jornalistas em janeiro de 2001, na ocasião da 

sua posse no seu segundo mandato na Prefeitura de Sobral, ilustra sua indignação perante o 

problema detectado no seu município:  
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A gente ainda encontra, hoje, alunos matriculados na 4ª série do Ensino 

Fundamental, pasmem, analfabetos, na rede municipal. Encontram-se hoje, 

matriculados na 4ª série, e eu não posso sair, e nem jogar a responsabilidade 

para outros gestores ou para outros administradores do setor, isso é 

responsabilidade ou deficiência da nossa, da minha administração (GOMES, 

2001).
219

 

 

De fato, entrevistas com a equipe do PAIC confirmam o envolvimento pessoal do 

governador com o programa, creditando a ele a ideia da redistribuição do ICMS e das 

diferentes premiações, a decisão de remunerar coordenadores municipais, a articulação com 

prefeitos e, ainda, o acompanhamento próximo de todos os indicadores referentes ao 

programa. Trata-se de uma postura bastante coerente com a indignação demonstrada sobre o 

problema detectado inicialmente em Sobral. 

Essas crenças e valores dos principais personagens, técnicos, especialistas e políticos 

que participaram ativamente do programa foram transformadas em ações concretas de apoio 

técnico aos municípios que, gradativamente, levaram a uma mudança nas ideias previamente 

estabelecidas. Como relatou Marcia Campos, “foi preciso trabalhar uma mudança de cultura, 

o PAIC no começo trouxe esse incômodo à tona, de fazer enxergar a realidade perversa de 

excluir, logo no início, o direito de aprender; foi um trabalho muito grande para mudar o 

discurso”.
220

 Essa percepção também foi observada no material institucional da SEDUC: “O 

PAIC despertou nos gestores e profissionais da educação a crença de que é possível 

alfabetizar as crianças na idade certa, independentemente de sua condição social” (CEARÁ, 

2012, p. 167).  

 

6.2.3. Aspectos secundários da política do PAIC 

 

A última camada de crenças do ACF trata das convicções de aspectos secundários, 

sendo esta composta por elementos administrativos, operacionais e informações que apoiam 

as decisões instrumentais sobre a implementação de uma política pública e é a camada mais 

sujeita às mudanças.  

Sabatier e Jenkins Smith (1993) afirmam que os atores que fazem parte de uma 

determinada coalizão comungam dos mesmos valores pertencentes ao núcleo profundo, 

revelam grande consenso em relação às questões do núcleo da política pública e podem 

apresentar divergências em relação aos aspectos secundários. 
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De fato, as entrevistas realizadas com os principais protagonistas do PAIC revelaram 

que os discursos, em grande medida, mantém um padrão semelhante, o que indicou uma 

coesão forte de crenças e valores do núcleo profundo e do núcleo da política pública. As 

divergências surgiram em relação a algumas estratégias adotas pelo PAIC, manifestadas 

principalmente por parte de representantes da academia e de instituições parceiras, tais como 

a premiação das escolas e a entrada das editoras que forneceram material estruturado de 

alfabetização. Nesta última questão, o representante da UNICEF acredita que o melhor teria 

sido utilizar os livros do PNLD, o que acabou ocorrendo a partir do ano de 2014. Contudo, foi 

mantido o entendimento maior acerca da importância de se oferecer um material estruturado 

para apoiar o professor na sala de aula, conforme já explicado na discussão sobre as 

dinâmicas. De forma adicional, a especialista em alfabetização, e que foi responsável por 

elaborar os materiais estruturados do PAIC, explicou que a opção inicial da SEDUC pela 

contratação de editoras para fornecer os livros para o 2º ano do ensino fundamental foi devido 

à necessidade dos materiais serem acompanhados por cursos de formação de professores, e, 

como ela e sua equipe já estavam focadas no desenvolvimento do material e formação dos 

professores do 1º ano, não teriam tempo para expandir o atendimento para o nível seguinte.
221

 

E, em relação à política de premiação: 

 

A gente da área de avaliação em educação não gosta muito, mas não posso 

dizer que não teve seu papel, a recompensa financeira para um bom 

resultado. Criou-se o SPAECE-ALFA, e com isso a redistribuição do ICMS. 

Tem também a premiação para a escola diretamente, então tudo isso cria um 

ambiente de “nós queremos participar, nós queremos ganhar”. Não sei se é 

sustentável a médio, longo prazo, mas não posso negar que não houve uma 

parcela de responsabilidade dos resultados.
222

  

 

Aí, depois, o governador faz aquele Premio Nota 10, aí coloca outras coisas, 

para além do que foi pensada na SEDUC, a premiação... que eu acho que 

não deveria ser assim, mas se não fosse, no momento cultural e histórico que 

a gente vivencia, a gente sabe que vivemos uma cultura de competição, de 

exibição, e assim, termina ganhando para fazer o óbvio? Mas acho que esse 

incentivo foi um diferencial, para além do bem e do mal. Tudo isso 

encantou, os prefeitos com orgulho de ver seu município verde, estava sendo 

valorizados, os secretários interessados em mostrar eficiência, a escola 

também tem interesse em manter todos os alunos na escola se não perdia a 

bonificação e a família tinha interesse de deixar o filho na escola, para além 

de ser alfabetizado ou não, porque se não perdia o Bolsa Família. Então 

juntou a fome com vontade de comer. [...] Para os professores, eu dizia: a 

gente não faz para ser premiada, a gente faz porque é ético fazer. Nós temos 
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a obrigação de alfabetizar, então vamos pegar esse momento de glamour e 

vamos fazer!
223

 

 

Nossa preocupação era o ranqueamento, estimulando uns e desestimulando 

outros... Tirar isso hoje é um grande problema, há municípios que o foco está 

muito mais no correr atrás do prêmio do que preocupar se realmente está 

aprendendo.
224

 

 

Observa-se a partir dessas falas que, muito embora não concordem totalmente com as 

estratégias adotadas pelo governo sob a lógica de gestão pública por resultados, tais como 

bonificações financeiras e premiações, no fundo, todos reconhecem que foram justamente 

essas ações que ajudaram em muito o trabalho deles, no engajamento dos municípios, dos 

professores e das famílias. Dentre essas iniciativas, o evento de premiação da Escola Nota 10 

foi muito citada pelos diferentes participantes. A solenidade de entrega do prêmio, conhecido 

como o “Oscar da Educação”, é um evento que, segundo os entrevistados, reúne cerca de sete 

mil pessoas e os municípios organizam caravanas, confeccionam camisetas e faixas e criam 

gritos de guerra de motivação. Segatto (2014) verificou em dois municípios cearenses que o 

Prêmio, embora envolva valor menor do que a redistribuição da cota-parte do ICMS, tem 

maior relevância para as secretarias municipais. O depoimento abaixo ilustra esse “astral”: 

 

[...] emoção das festas do PAIC, é uma energia, sinergia que transcende a 

questão política; os municípios se organizam em caravanas, comunidade 

cearense aposta, é algo que contagia, realmente temos tido oportunidade de 

vivenciar isso (LEITE, 2015).
225

  

 

Assim, embora haja divergências e preocupações em relação a algumas ações do 

PAIC, estas podem ser consideradas aspectos secundários das políticas e que não levaram a 

um rompimento na coalizão. O fator mais preponderante que os faz unir, as instituições e os 

diversos atores, está no compartilhamento dos mesmos valores e crenças, mais 

especificamente do valor agregado à alfabetização escolar, situados no núcleo duro e no 

núcleo das políticas, tal como identificado por Sabatier e Jenkins Smith (1993). 

Para finalizar essa seção, segue um quadro-resumo dos elementos que foram 

discutidos até aqui.  
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Categoria Elemento Caso Cearense  

Crenças e 

valores dos 

atores 

Núcleo 

profundo 

Educação pública de qualidade como princípio para uma 

sociedade democrática, justa e igualitária.  

Núcleo da 

política 

pública  

Idade certa para alfabetizar;  

Direito de aprendizagem a todas as crianças;  

Regime de colaboração e parcerias com diversas instituições  

Foco em alfabetização 

Mensuração de desempenho 

Aspectos 

secundários 

Algumas estratégias adotadas no âmbito da gestão pública 

por resultados: premiação e distribuição do ICMS; 

Atendimento da formação de professores pela iniciativa 

privada (editoras) 

Quadro 21 – As Crenças e Valores dos Atores, seus elementos e as especificidades do caso 

Fonte: elaboração própria. 

 

O próximo passo será a análise do aprendizado das políticas públicas, também a partir 

dos estudos de Sabatier (1988) e da trajetória histórica, sob o olhar do Neoinstitucionalismo 

Histórico.  

 

6.3. Aprendizado das Políticas Públicas e o Legado das Políticas Prévias de Educação no 

Ceará 

 

O aprendizado das políticas públicas foi definido como as mudanças de pensamento 

ou de comportamento dos indivíduos, resultantes de uma experiência e ou nova informação, 

que se mostram relativamente duradouras e que está preocupada com a realização ou revisão 

dos objetivos de uma política pública. Na definição de Sabatier e Jenkins Smith (1993), esse 

aprendizado está também relacionado com a realização ou revisão dos preceitos do sistema de 

crenças, tanto individualmente, quanto de forma coletiva.  

Assim, quais informações e experiências prévias foram essenciais para que, 

inicialmente, o tema da alfabetização infantil entrasse na agenda e, depois, adquirisse a atual 

configuração do PAIC?  

Ao retomarmos a narrativa histórica, verifica-se que o fator “governo local como lócus 

de aprendizagem” é certamente o principal elemento a ser considerado na análise. Neste caso, 

o lócus a que nos referimos é o município de Sobral-CE, durante o primeiro mandato de Cid 

Gomes como prefeito (1997-2000), e o evento que deflagrou um processo de aprendizagem 

corresponde à “crise” vivenciada pelos gestores públicos em 2000, quando eles se depararam 
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com resultados considerados muito ruins – e não esperados – das avaliações externas das 

escolas municipais (realizada pela própria prefeitura e, depois, pelo Instituto Ayrton Senna).  

Como bem alertam os autores do sistema de crenças, para que ocorra um processo de 

aprendizagem nas políticas públicas é necessário o monitoramento das metas dos objetivos 

críticos que possam revelar falhas no desempenho. Ou seja, os resultados das duas avaliações 

citadas anteriormente revelaram aos participantes que as políticas públicas adotadas até então 

não estavam surtindo o efeito esperado, ou seja, as crianças não estavam adquirindo os 

conhecimentos esperados para suas respectivas idades. A divulgação dos resultados 

corresponde, então, ao evento foco que afetou a convicção central da política pública dos 

principais atores relacionados com a iniciativa governamental. 

Essa percepção levou a uma mudança na compreensão que os atores tinham sobre as 

relações causais, ou seja, a uma alteração nas convicções centrais da política pública. Como 

revelam os depoimentos dos gestores de Sobral – apresentadas ao longo deste trabalho –, a 

nova convicção assumida foi a de que a grande falha do sistema educacional estava em não se 

priorizar o início da escolaridade formal das crianças. Esta mudança de percepção levou os 

atores a defender a definição de uma idade certa para que a criança esteja alfabetizada e cuja 

concepção pode ser sintetizada no lema que passou a ser adotado e difundido: começar pelo 

começo (CEARÁ, 2006).  

A consolidação dessa aprendizagem ocorreu a partir da intensa adoção e 

monitoramento de indicadores por parte dos gestores de Sobral, bem como se passou a 

implantar uma cultura de responsabilização pelos resultados, com maior atuação do diretor 

escolar nos processos de gestão educacional, o que contribuiu para o registro da experiência e 

aprendizagem dos atores. Os bons resultados que os alunos do município apresentaram no 

Prova Brasil de 2005, assim como o reconhecimento do MEC – a partir da sistematização da 

experiência e publicação do livro (INEP, 2005), – também reforçaram o processo de 

aprendizado dos atores.  

Além disso, a eleição de Ivo Gomes para a Assembleia Legislativa e a implantação do 

Comitê para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, a partir de sua própria iniciativa e com o 

apoio de diversas instituições, contribuiu para a difusão das novas crenças e atitudes entre 

outros municípios cearenses. Os resultados das três pesquisas realizadas pelo Comitê e que 

mostraram o nível crítico dos alunos, bem como a realidade deficitária de muitas escolas e 

secretarias municipais de educação, contribuíram para reforçar a importância dos aspectos 

causais do problema do analfabetismo, ou seja, a de que é fundamental investir de forma 

adequada no começo da vida escolar e incorporar todos os alunos.  
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Somado a esses eventos, ainda há o importante período que denominamos de PAIC 

projeto piloto, iniciativa liderada pela Associação dos Prefeitos do Ceará e que contou com o 

apoio financeiro e técnico da UNICEF, e implementado em vários municípios do Estado. A 

elevada adesão dos municípios ao projeto piloto – e vários outros não puderam participar por 

conta de restrições orçamentárias – revela um intenso processo de disseminação das ideias e 

de fortalecimento do aprendizado, contribuindo para consolidar o sistema de crenças.  

Todos esses eventos que possibilitaram agregar informações técnicas e científicas 

sobre a política de alfabetização correspondem também à função esclarecedora da política 

pública, ou enlightment function, tal qual definido por Sabatier e Weible (2007). 

Assim, a experiência vivida na prática, desde o reconhecimento do problema na 

alfabetização de crianças no município de Sobral até o feedback positivo das mudanças 

implementadas, serviu de base para se enfrentar o desafio seguinte, o de tornar uma política 

estadual e atender a um universo muito maior de crianças. Além disso, a experiência de 

Sobral proporcionou tanto a base de conhecimento para a equipe do governo de Cid Gomes, 

agora na condução do Estado, sobre como atuar na temática da alfabetização quanto conferiu 

credibilidade para que todos os municípios aderissem à nova iniciativa apresentada pela 

Secretaria de Educação.  

Além dos fatos já analisados revelarem que ocorreu um processo de aprendizagem nas 

políticas públicas, a própria equipe da SEDUC tem ciência de que a experiência em Sobral foi 

fundamental para a criação do programa estadual. Ao publicar a sistematização da experiência 

do PAIC (CEARÁ, 2012), a equipe destinou um capítulo todo ao tema da criação de um 

modelo de colaboração para a alfabetização na idade certa e destacou, como um fator de 

diferenciação do novo programa, o conteúdo do item “Aproveitamento de aprendizagens de 

experiências prévias” (idem, p. 164). Ou seja, a publicação deixou explícita que a estruturação 

do PAIC como política pública estadual se beneficiou da experiência dos gestores da SEDUC 

no município de Sobral.  

À primeira vista, o PAIC lançado pelo Governo do Estado poderia passar a impressão 

de que se trata de uma iniciativa já existente e que ocorreu, portanto, uma simples replicação 

ou disseminação de política pública (SUGUIYAMA, 2008) ou, em outras palavras, afirmar 

que a solução para o problema já existia e a versão estadual do programa foi construída 

basicamente a partir da experiência de Sobral. Entretanto, o PAIC estadual é muito mais 

complexo e abrangente e, conforme bem caracterizou Lucidalva Bacelar,
226

 trata-se de uma 
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política que nasceu fora da SEDUC, mas que foi incorporado pela esquipe estadual e, ao 

mesmo tempo, foi agregando outras culturas, o que implica considerar a ocorrência de uma 

aprendizagem na política pública.  

Uma das principais mudanças no programa refere-se ao fato de se tratar agora de uma 

iniciativa estadual voltada para os municípios e que, portanto, deve considerar não somente a 

questão da autonomia dos municípios, mas também implica em incorporar mecanismos de 

indução dos governos municipais e de coordenação das ações do PAIC. Verifica-se, aqui, a 

busca por um regime de colaboração na educação, tema muito presente nas discussões atuais.  

Uma vez compreendidos os valores e as crenças compartilhados pelos atores nas 

diferentes camadas, passaremos, por fim, à última seção da categoria analítica levantada para 

esta Tese: o legado histórico cearense.  

 

6.3.1. O regime de colaboração e a força das parcerias  

 

Seguindo o olhar neoinstitucionalista histórico, pretende-se compreender os fatores 

que permitiram a manutenção de determinada trajetória institucional e histórica na educação 

do Ceará e que permita verificar a ocorrência de um processo de path dependence. A análise 

realizada nesta seção consistiu em identificar os elementos que determinaram a escolha da 

rota a ser seguida e reforçada pela política do PAIC. 

O principal aporte está no papel desempenhado pelas instituições, considerando o 

conjunto de regras e organizações, bem como no legado das políticas anteriores e que 

contribuíram para a formulação do PAIC. Este tipo de análise é importante ao consideramos 

que os atores – e as coalizões – não atuam somente com base nas suas crenças, valores e 

ideias, mas também pelo fato de suas iniciativas serem delimitadas e limitadas pelas normas 

existentes que, segundo a perspectiva neoinstitucionalista, apresentam certa estabilidade ao 

longo do tempo o que, ao mesmo tempo, reforça a trajetória que vem sendo seguida. 

As principais especificidades do estado cearense que contribuíram para a formação da 

agenda e da formulação do PAIC, e que serão analisados sob a ótica neoinstitucionalista de 

recorte histórico, são: 

 

1) O regime de colaboração, que se reflete como uma tradição histórica de atuação do 

Estado junto com os municípios em processos que envolvem a coordenação e a cooperação 

nas ações, bem como participação de diferentes organizações no apoio às políticas públicas; 
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2) A incorporação na administração pública dos princípios da gestão por resultados, 

principalmente a questão da avaliação por meio de indicadores e a criação de prêmios para 

destacar aqueles que atingiram desempenho diferenciado.  

 

No Estado do Ceará, muito antes de o regime de colaboração ser considerado um 

“tema da moda” nas discussões nacionais (CURY, 2008; SEGATTO, 2015) o Estado 

protagonizava importantes ações de coordenação junto a seus municípios, apresentando 

práticas concretas. 

Não por acaso, a famosa obra de Judith Tendler (1998), “Bom Governo nos Trópicos”, 

revelou para a comunidade acadêmica internacional o importante papel de coordenação 

desempenhado pelo governo estadual cearense junto a seus municípios baseados em quatro 

iniciativas de diferentes áreas de políticas públicas, durante os governos Tasso Jereissati 

(1986-1990) e Ciro Gomes (1990-1994).  

Na área educacional, Vieira e Vidal (2013) apontam que a experiência colaborativa 

entre Estados e municípios já data de um histórico de pelo menos 20 anos. O plano de 

desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará para o período 1995-1998, que orientou a 

administração do segundo governo de Tasso Jereissati (PSDB), explicitava a importância da 

autonomia escolar e a parceria com os municípios como o caminho para viabilizar o “regime 

de colaboração” entre União, Estado e municípios. 

No entendimento de Naspolini (1999), que foi Secretário de Educação do Estado do 

Ceará naquele período, o conceito de regime de colaboração tinha um sentido amplo:  

 

envolve a parceria entre União, Estado e municípios, executivo, órgãos de 

ciência e tecnologia, universidades públicas, meio de comunicação social e 

outras instituições que possam colaborar no projeto educativo. Esse processo 

requer sintonia vertical e horizontal, incorporando a participação do 

Legislativo, conselhos ligados à infância e adolescência e órgãos dirigentes 

de saúde, cultura e ação social, tanto para o planejamento quanto para a 

execução e a avaliação das atividades educacionais (NASPOLINI, 1999, p. 

145). 

 

Assim, na visão do secretário, era preciso articulação e parceria com todos os órgãos e 

instituições citadas. E instituições como UNDIME, APRECE, APDMCE, UNICEF já se 

faziam bastante presentes em eventos como os seminários de mobilização dos municípios 

para a elaboração do Plano Nacional e Estadual de Educação (NASPOLINI, 1999).  

Com o projeto de municipalização do Ensino de 1995 – lei n 12.452/95 –, o Ceará 

passou a apresentar um intenso movimento dos alunos da rede estadual para a municipal. Para 



212 
 

 

 

Naspolini (1999, p. 153), a lei pretendeu “construir uma parceria entre iguais, uma co-

responsabilidade dentro de um regime de colaboração”, um olhar diferenciado na história 

política e educacional do Estado do Ceará. Embora esse percurso de municipalização do 

ensino fundamental no Ceará tenha enfrentado alguns obstáculos na prática em relação ao 

planejado pelo Estado ao longo de sucessivas gestões, o papel de coordenador desempenhado 

pelo governo do Estado cearense, somado à indução pelo FUNDEF a partir de 1998, foi 

essencial para que os municípios assumissem a oferta de ensino fundamental, conforme 

estudo verificado por Gomes (2009). No caso do Ceará, este esforço resultou num quadro de 

uniformidade, sendo atualmente os municípios responsáveis por 99% das matrículas públicas 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Além da municipalização, ainda é possível citar outras ações em que o Estado do 

Ceará protagonizou o papel de coordenador da política educacional, como na realização de 

concurso único para o magistério em 1997 e no qual os municípios puderam participar, o que 

resultou em ganho de escala e, principalmente, em economia para os pequenos municípios 

(NASPOLINI, 1999). Outra ação importante foi a transformação das antigas Delegacias 

Regionais de Educação em Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação, no 

ano de 1996. Para as CREDEs, os dirigentes passaram a ser selecionados publicamente, o que 

acabou com a possibilidade de indicação política e que foi essencial para a criação de uma 

“rede de comunicação e apoio mútuo entre o estado e os municípios, contribuindo de forma 

decisiva para ativar a capilaridade do sistema escolar na busca de soluções conjuntas para 

problemas comuns” (VIEIRA e VIDAL, 2013, p. 1086). 

Ademais, para as autoras, a continuidade de oito anos da administração Jereissati 

levou a colaboração a um caminho sem volta, indicando um processo de path dependence 

baseado no feedback positivo, ou seja, a opção do Estado em dar continuidade e fortalecer 

esse relacionamento intergovernamental ocorreu pelo indicativo de que a cooperação foi uma 

escolha acertada. De fato, esse padrão de relacionamento continuou no governo seguinte, na 

gestão de Lucio Alcântara (PSDB), que governou de 2003 a 2006, e na qual são citadas 

iniciativas como o apoio à elaboração de planos municipais de educação, gestão integrada da 

escola e a incorporação da rede municipal de ensino na avaliação estadual SPAECE no ano de 

2004 (VIEIRA, 2007). Além disso, mesmo o governo enfrentando um período de parcos 

recursos e de o deputado Ivo Gomes ser da bancada de oposição, a SEDUC participou 

ativamente do Comitê, tanto na determinação do desenho das pesquisas quanto no 

financiamento de suas ações.  
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Todas essas ações desenvolvidas por governos anteriores requereram relacionamento 

das equipes técnicas estaduais com os municípios, construindo e reforçando, dessa forma, 

uma experiência positiva de colaboração, fator já apontado por estudiosos no tema 

(OLIVEIRA e SANTANA, 2010, VIEIRA e VIDAL, 2013; SEGATTO, 2015). Mais do que 

isso, Vieira e Vidal apontam que “a colaboração é uma construção histórica, cujo sucesso 

implica confiança e cooperação mútuas” (2013, p. 1080). De fato, há muitas falas de 

representantes municipais nos eventos organizados pelo Comitê para a Eliminação do 

Analfabetismo, em 2004, que atestam o bom relacionamento entre o Estado e os municípios 

cearenses na prática cotidiana.  

As entrevistas realizadas para esta Tese também confirmam essa visão peculiar sobre o 

papel do Estado, bem como a sua origem: “já vínhamos com essa visão de educação pública, 

que inclui Estado e municípios, isso veio com o professor Naspolini, uma pessoa com visão 

enorme de mundo, foi consultor da UNICEF antes de ser Secretário de Educação do governo 

Jereissati” (BACELAR, 2014).
227

 

Os elementos do legado das políticas prévias e o processo de path dependence resultou 

na elaboração e implementação do PAIC e que pode ser desmembrado em três aspectos 

principais: 

  

1) O quadro encontrado pelo governo Cid Gomes na educação, a de que 99% de 

matrículas do ensino fundamental inicial estavam sob a responsabilidade de um 

único ente federativo – o município –, possibilitou a organização e uniformidade 

nas ações, não sendo necessário diferenciar estratégias para a rede municipal e a 

estadual, cenário ainda encontrado em muitos estados brasileiros.  

2) A cultura de colaboração já instalada, com o relacionamento de confiança mútuo 

estabelecido, contribuiu para a adesão de 100% dos municípios como também no 

dia a dia da implementação das ações. 

3) A cultura de colaboração se estende para além dos entes federados, com a 

participação de diferentes entidades e instituições, permitindo uma ampla 

participação social na definição dos caminhos percorridos pela política pública.  

 

Portanto, embora a chegada do PAIC tenha concretizado e fortalecido o princípio do 

regime de colaboração, foi a especificidade da trajetória de colaboração construída 
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previamente no Estado que revelou, no início do governo Cid, um terreno bastante profícuo 

para, primeiro, determinar a escolha dentre as alternativas possíveis, seguida pela 

implementação das ações no dia a dia, levando ao sucesso da experiência. Trata-se, portanto, 

de fatores específicos da realidade cearense arraigadas no conceito de path dependence. 

 

6.3.2. Gestão pública por resultados 

 

Outro elemento relevante para se analisar a categoria de trajetória histórica está no 

governo baseado na gestão por resultados. No PAIC, o próprio nome “alfabetização na idade 

certa” indica uma meta a ser alcançada, além da avaliação de resultados ser um dos principais 

eixos que compõem o programa. Estratégias como premiação e incentivos financeiros para os 

municípios baseados em resultados da avaliação certamente integram essa caracterização. 

Para a ex-coordenadora da COPEM,  

 

o PAIC combinava direito com o governo, nós estamos na época de quebra 

das grandes narrativas; é gestão por resultado, mas também é processo: 

passo o ano todo monitorando, indo aos municípios, acompanhando. Então 

tem que trabalhar com processo e resultado. PAIC deu insumos e controle 

para acompanhar os resultados (CAMPOS, 2015).
228

  

 

Todavia, embora algumas entrevistas apontem que a gestão pública por resultados 

também foi trazida pela equipe de Sobral, o que não deixa de ser uma verdade, importante 

destacar que essa característica não era nova no Estado do Ceará. (TENDLER, 1998; 

MEDEIROS, ROSA e NOGUEIRA, 2009). 

Na área educacional, a melhor evidência deste argumento reside no fato de o Ceará 

possuir, desde 1992, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, o 

SPAECE. Trata-se de um dos primeiros estados da federação a criar um sistema próprio de 

avaliação do desempenho escolar. O SPAECE foi evoluindo ao longo do tempo, diferindo em 

termos de sua abrangência, nível e número de alunos participantes. Mas o objetivo sempre foi, 

desde a sua criação, o de subsidiar a formulação de políticas educacionais voltadas para a 

melhoria da aprendizagem com base no desempenho escolar dos alunos. Em 2004, como já 

citado, o SPAECE passou a incluir os alunos das redes municipais, sendo, assim, 

universalizado para todos os alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e do 3º ano do 

Ensino Médio. Neste ano, o número de participantes saltou de 14.600 alunos, em 1992, para 
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141.593 participantes.
229

 Em 2007, conforme a política de alfabetização do governo Cid 

Gomes, foi realizada pela primeira vez a avaliação de leitura dos alunos do 2ª ano do Ensino 

Fundamental, denominada SPAECE-Alfa, cujos resultados balizam a redistribuição dos 

recursos da quota-parte do ICMS destinado aos municípios. Além disso, no mesmo período, a 

avaliação foi expandida para as três séries do Ensino Médio, o que fez com que o número 

total de participantes do sistema de avaliação no Ceará atingisse entre 500 a 600 mil alunos 

anualmente.  

Esses dados mostram que, embora a gestão Cid Gomes tenha reforçado a ênfase em 

resultados, a cultura de avaliação já existia há tempos no estado. Vale reforçar que se trata de 

uma iniciativa que ocorreu na educação, uma área em que frequentemente se encontra forte 

oposição a avaliações em grande escala, principalmente pelo fato de ser associada ao ideário 

neoliberal. 

Essa cultura de avaliação que já existia no Estado facilitou a implementação das ações 

do PAIC junto a seus municípios e, principalmente, na adesão dos professores e técnicos 

municipais de educação. É também um fator favorável ao processo de path dependence se 

considerar que, ainda hoje, há muitos estados que não possuem um sistema próprio de 

avaliação, muito menos da cultura de gerenciar um sistema educacional por meio de 

indicadores e resultados, caso do Rio Grande do Norte, por exemplo.  

Outro elemento que ilustra a gestão pública por resultados é a institucionalização dos 

prêmios para os professores e escolas. Embora com diferentes nomenclaturas e critérios, a 

cultura de premiação no campo educacional esteve presente ao longo de diferentes gestões 

cearenses: Prêmio Alfabetizadora Cearense, Prêmio Desempenho Escolar (1995 a 2002); 

Prêmio Escola do Novo Milênio (2003); Prêmio Escola Destaque (2005-2006). O Prêmio 

Escola Nota Dez, que destina recursos financeiros a 150 melhores escolas, se diferencia 

principalmente ao ter como critério os resultados da alfabetização, coerente com a política do 

governo Cid Gomes em incentivar este nível de ensino.  

Interessante destacar que o caso cearense ora em estudo mostra que há aspectos 

incrementais nos caminhos trilhados pelo PAIC. Os feedbacks positivos das experiências 

prévias determinaram as rotas escolhidas posteriormente, ou seja, assim como a boa relação 

intergovernamental, a cultura de avaliação e premiação no estado foi reforçada e 

incrementada em busca de um cenário idealizado. A gestão por resultados que, a princípio, 

leva a uma competição, tem sido aprimorada para dar espaço também à colaboração. As 
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regras do Premio Escola Nota 10, na medida em que determina que a escola ganhadora só 

receba a totalidade do recurso financeiro após um ano de apoio à escola da região que tenha 

apresentado baixo desempenho, incentiva a colaboração.  

Apesar dos esforços dos formuladores em equilibrar os efeitos perversos da gestão 

pública por resultados, a experiência cearense também registra o principal risco apontado pela 

literatura, o da mensuração de desempenho se tornar um fim em si mesmo, desvinculado do 

objetivo maior, que é a melhoria do serviço público (PACHECO, 2009). No caso da educação 

cearense, Elicio (2015)
230

 aponta que há casos em que se observa “muito esforço para correr 

atrás do prêmio do que se preocupar se a criança está realmente aprendendo”. Notícias 

veiculadas na imprensa também informam casos de municípios que aplicam simulados 

semanalmente,
231

 o que, inevitavelmente, leva à redução curricular e acaba por excluir a 

formação cidadã do aluno. Esse é um aspecto que poderia ser aprofundado em outros estudos, 

pois não esteve presente nos objetivos deste trabalho.   

A seguir, apresentamos um quadro que procura resumir as duas categorias de análise 

discutidas, bem como as especificidades encontradas para o caso cearense.  

 

Categoria Elemento Caso Cearense  

Aprendizado 

das políticas 

públicas 

Informações e 

experiências 

Sobral como lócus de aprendizagem  

Pesquisas e eventos do Comitê 

Desenvolvimento do PAIC fase piloto 

Trajetória 

histórica 

Path 

dependence 

Regime de colaboração 

Gestão pública por resultados  

Quadro 22 – O Aprendizado das Políticas Públicas, a Trajetória Histórica, seus elementos e as 

especificidades do caso cearense.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Neste quadro final, apresentamos as últimas duas categorias de análise que guiaram a 

discussão deste trabalho: o aprendizado das políticas públicas e a trajetória histórica, duas 

variáveis que, em grande medida, representam especificidades históricas, culturais e políticas 

do Estado do Ceará.  

Verifica-se, neste capítulo, que o conjunto dos três modelos explicativos adotados foi 

adequado para a compreensão e análise do caso em estudo. A abordagem do MSF, que 

corresponde à principal vertente analítica adotada na Tese, mostrou-se relevante para 

identificar as diferentes dinâmicas no caso do PAIC bem como o processo de junção dessas na 

                                                           
230

 Francisco Elicio, secretário executivo da UNDIME-CE, entrevista concedida em 08.04.2015. 
231

 Ver, por exemplo, matéria disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidades-no-interior-

cearense-obtem-resultados-exemplares-7934705>. Acesso em: 22.04.2015. 



217 
 

 

 

abertura da janela para as políticas públicas. Ainda, mostrou a importância da atuação do 

empreendedor de políticas públicas e sua atuação em defesa da temática da alfabetização 

infantil.  

Alguns aspectos merecem destaque por não terem se apresentado exatamente como 

previsto pelo modelo de Kingdon (1995), destacando-se a maior interação entre o fluxo dos 

problemas e da política pública, principalmente pela atuação do empreendedor nas duas 

dinâmicas. Ou seja, o caso em estudo revelou que as dinâmicas não são assim tão 

independentes como proposto conceitualmente. Além disso, a construção do PAIC revelou 

que não havia uma “solução pronta em busca de um problema” tal como defendido pelo 

garbage can model, pois o PAIC foi sendo construído à medida que o reconhecimento do 

problema se expandia e conseguia novos defensores e também pelo fato de a equipe da 

SEDUC já ter vivenciado todo um processo de aprendizagem na política de alfabetização 

infantil; esta característica reforça também a pouca independência dos fluxos mencionada 

anteriormente.  

O modelo das Coalizões Advocatórias revelou que o compartilhamento das convicções 

centrais da política pública foi fundamental para a formação de uma ampla coalização em 

torno da temática da alfabetização na idade certa.  

Por fim, o Neoinstitucionalismo Histórico destacou, na trajetória histórica da educação 

no Ceará, a importância das relações intergovernamentais de cunho mais cooperativo entre o 

Estado e os municípios – base para a construção do PAIC – e o papel da gestão por 

resultados, com a adoção de sistemas de avaliação que remontam à década de 1990 para as 

escolas estaduais e o início da década de 2000 para os municípios.  

No próximo e conclusivo capítulo, retomaremos os objetivos iniciais propostos para 

esta investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A compreensão de como uma determinada condição social ganha relevância a ponto 

de ser considerado um problema público a requerer uma ação governamental e como 

determinadas propostas de solução ganham evidência em detrimento de outras, mobilizando 

atores e recursos nas diferentes instâncias de governo e organizações parceiras, foi possível 

pelo exame do Programa Alfabetização na Idade Certa do Ceará – objeto empírico da Tese – à 

luz das categorias analíticas oriundas dos modelos analíticos adotados: o Modelo de Múltiplas 

Dinâmicas, o Modelo de Coalizão Advocatória e o Neoinstitucionalismo Histórico.  

Dessa forma, os objetivos da Tese foram alcançados e a suposição inicial confirmada, 

qual seja, a de que a entrada do tema da alfabetização na idade certa na agenda do Governo 

Estadual do Ceará e a forma como a política foi sendo configurada e reconfigurada ao longo 

do tempo pode ser explicada a partir das lentes teóricas dos modelos adotados. Ao fornecerem 

instrumentais analíticos, o modelo híbrido adotado viabilizou o exame da realidade, do 

problema, dos atores, das crenças e valores, das coalizões e do processo de formulação sobre 

a temática, assim como a compreensão da trajetória de combate ao analfabetismo escolar.  

A narrativa histórica dos principais eventos, empreendida no Capítulo 5, permitiu 

compreender a trajetória das ideias a partir dos diferentes eventos vivenciados pelos atores. 

Ainda, o capítulo detalhou as ações dos principais protagonistas, destacando como um 

empreendedor de políticas atuou para a consecução de seu objetivo, qual seja, o de levar suas 

crenças e valores para um maior número de atores e instituições relevantes na sua área de 

atuação e, assim, formar uma ampla base de apoio para o tema da alfabetização. Outro 

aspecto peculiar do caso consiste no espaço em que foi gestada a política estadual de 

alfabetização: a Assembleia Legislativa do Ceará. É um caso ilustrativo que mostra as 

potencialidades de ação do poder legislativo brasileiro.  

Recente resultado divulgado pelo MEC/INEP sobre a Avaliação Nacional de 

Alfabetização mostra que a questão da alfabetização escolar das crianças está longe de ser 

considerado um tema já resolvido. Em leitura, por exemplo, 22,2% estão no nível 1 – o que 

significa que 1 a cada 5 alunos não está no padrão mínimo esperado.
232

 Mais do que isso, 

seguindo o padrão de outros indicadores de demais áreas de políticas públicas, assim como os 

indicadores de educação de outros níveis de ensino, os dados da ANA indicam que as regiões 
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Norte e Nordeste são as que concentram os piores resultados do Brasil, com exceção do 

Estado do Ceará que priorizou o tema na agenda estadual. Há 11 anos, o Ceará, ao eleger o 

combate ao analfabetismo escolar como principal bandeira, encontra seus frutos e demonstra 

que as escolhas foram acertadas. Como verificamos neste estudo, a produção de soluções 

locais a partir dos problemas detectados influenciou a política estadual cearense e, mais 

recentemente, a política nacional de educação, trilhando um caminho inverso ao que, em 

geral, encontramos: políticas federais sendo adotadas pelos governos locais.  

Se no Ceará a iniciativa é um caso de sucesso, peculiaridades locais e contextos 

históricos e políticos que moldaram as estratégias utilizadas para o desenho da política, 

conforme discutimos na análise a partir dos preceitos teóricos do neoinstitucionalismo 

histórico, fazem com que a replicabilidade da experiência, tal como ela se apresenta, seja 

difícil. Ainda assim, há muitos aspectos que podem ser aprendidos a partir do caso estudado. 

Dentre os vários elementos, citamos: prioridade política ao tema, envolvimento pessoal das 

principais lideranças políticas do estado, esforços para a criação de um clima estadual 

favorável com a participação e apoio de uma base ampla de atores e instituições essenciais 

para a consecução das ações, além da importância de se dedicar esforços para o 

reconhecimento do problema e ter as soluções discutidas por todos, antes da sua efetiva 

implementação. São aspectos que, a partir dos modelos analíticos adotados, procuraremos 

sintetizar a seguir.  

A utilização do Modelo de Múltiplas Dinâmicas de Kingdon (1995) mostrou-se 

adequado para o caso em análise, pois praticamente todos os elementos que compõem cada 

dinâmica – problemas, política e política pública – foram identificados para o PAIC, 

tornando-se objetos de análise minuciosa no Capítulo 6. Não obstante, a investigação foi 

além, pois essas categorias não foram suficientes para explicar a contento os fatores que 

emergiram dos dados, tendo sido necessário recorrer a abordagens analíticas complementares 

disponíveis na literatura.  

Em síntese, afirma-se que o modelo desenvolvido por Kingdon contribuiu para o 

entendimento dos fatores que levaram à ascensão do tema da alfabetização escolar à agenda 

governamental estadual. A dinâmica do problema ressaltou a importância dos indicadores, 

eventos foco e feedback das ações governamentais como elementos capazes de chamar a 

atenção para uma determinada situação que pode, então, ser caracterizada como um problema 

e, posteriormente, alcançar a agenda governamental. As ações organizadas pelo Comitê 

Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar – Audiências Públicas, Seminários e 

Reuniões Plenárias –, ao longo do ano de 2004 e sob a liderança do principal empreendedor 
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de políticas públicas, Ivo Gomes, foram essenciais para que as instituições parceiras e, 

principalmente, os municípios, representados pelos prefeitos, secretários e técnicos, 

percebessem o analfabetismo infantil como um problema real das suas escolas. Os resultados 

das avaliações e os debates com especialistas em diversas áreas da educação foram essenciais 

para promover uma mudança no discurso dos gestores municipais encontrado de forma 

recorrente nas audiências públicas, qual seja, a de que o seu município já atuava no combate 

ao analfabetismo ao implementar programas de alfabetização destinados a jovens e adultos. 

A dinâmica da política pública revelou o processo de elaboração das alternativas de 

ação para o problema do analfabetismo infantil, bem como as etapas de sensibilização 

(softening up) e o efeito multiplicador (bandwagon). O Comitê Cearense debateu 

exaustivamente as principais soluções para o problema em diversos fóruns – Audiências 

Públicas, seminários e reuniões da Plenária –, constituindo-se na sopa primordial de políticas 

públicas. Nesses espaços foram consagradas as ideias que vinham sendo gestadas e 

implementadas em Sobral, com destaques para a importância da avaliação de aprendizagem e 

a ideia de que há uma idade certa para a alfabetização. Os processos elencados por Kingdon 

para essa dinâmica foram observados e explicitados a partir das falas dos principais 

participantes dos eventos do período e que pertencem a diferentes setores da comunidade de 

políticas públicas: especialistas, prefeitos, gestores municipais e membros de organizações 

parceiras que participaram do Comitê Cearense. O resultado desse processo foi a elaboração 

de um documento com as recomendações de ações para a alfabetização escolar, muitas das 

quais foram adotadas na versão estadual do PAIC.  

A discussão das alternativas de ação no governo estadual, após a eleição de Cid 

Gomes, foi liderada pelos gestores da SEDUC – que traziam na bagagem a experiência de 

Sobral – com a participação direta do governador e o apoio do Comitê de Articulação, um 

órgão consultivo formado por pessoas que haviam participado do Comitê Cearense. O 

processo de elaboração do PAIC como política estadual caracterizou-se como um período em 

que as ideias e soluções já discutidas foram ganhando corpo.  

É importante ressaltar que, no caso em análise, os processos que caracterizam a 

dinâmica da política pública e dos problemas ocorreram concomitantemente, sendo que não 

foi possível distinguir e separar, de forma clara, os elementos que pertencem de forma única a 

cada uma dessas fases, revelando que as dinâmicas não foram tão independentes como propõe 

o modelo. Ou seja, o processo de reconhecimento do problema, com a discussão dos 

indicadores de desempenho dos alunos, ocorreu ao mesmo tempo em que se discutiam as 

propostas de solução. Além disso, foi possível identificar os processos de sensibilização e do 
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efeito multiplicador também na dinâmica dos problemas, tendo se revelado crucial para a 

formação de um clima estadual favorável para a entrada do tema na agenda dos governos 

municipais cearenses. 

A dinâmica da política, por fim, considera que uma mudança na agenda 

governamental seria resultado de alterações no clima nacional – no caso em estudo 

consideramos o “clima estadual” –, nos grupos de pressão ou de turnover no governo. 

O principal elemento dessa dinâmica foi a eleição de Cid Gomes para seu primeiro 

mandato como governador do Ceará e significou também a entrada da temática da 

alfabetização escolar na agenda decisória. Além disso, a equipe que o auxiliou em Sobral foi 

conduzida para a Secretaria Estadual de Educação, incluindo a nomeação de Ivo Gomes para 

a Chefia de Gabinete. Isso reforçou a importância dada à temática, ao qual se soma o fato de 

integrantes do Comitê Cearense terem sido convidados a integrar o Comitê de Articulação, 

um órgão consultivo da SEDUC. O clima estadual também já estava propício, principalmente 

em função dos trabalhos realizados pelo Comitê Cearense. O interesse dos prefeitos cearenses 

reforça esse clima favorável e eles também podem ser considerados como parte do grupo de 

pressão pela implementação de um programa estadual na área da alfabetização infantil.  

A abertura da janela para a política pública – instância de convergência das três 

dinâmicas – ocorreu, então, com a eleição do novo governador, sendo um momento propício 

para que o tema entrasse na agenda governamental. Mais do que isso, a liderança política 

exercida pelo governador nas ações do PAIC permitiu a ascensão do tema da agenda 

específica da educação para a agenda governamental e decisória da gestão Cid Gomes. 

O caso do PAIC mostra, de forma clara, que não existia uma solução “pronta” para ser 

implementada, conforme pressupõe o modelo de Kingdon e que foi baseado nos estudos de 

Cohen, March e Olsen (1972),
233

 defensores da anarquia organizada e autores do modelo de 

garbage can. De acordo com esses estudiosos, as soluções estão prontas previamente e estas 

estão à procura de problemas que possam resolver. O exame minucioso do PAIC evidencia 

que as alternativas adotadas, embora baseadas na solução implementada em Sobral, no início 

do ano 2000, foram ganhando corpo e robustez a partir da realidade encontrada pelos gestores 

estaduais. Ou seja, esta Tese argumenta que as soluções não estão necessariamente prontas a 

priori e nem são estanques. Mas sim, que são resultados de um processo de construção e 

ajustes contínuos a partir da realidade encontrada. Este aspecto sobressai ainda mais na área 

social, pois ações adotadas previamente mudam a realidade e, assim, novas ações devem ser 
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tomadas, exigindo um processo de reflexão contínuo por parte dos gestores públicos. Essas 

escolhas, por sua vez, refletem as opções da coalizão, suas convicções de políticas públicas, 

bem como são influenciadas pela trajetória histórica.  

Kingdon não identificou, em seus estudos de caso, a experiência pessoal como um 

elemento primordial para o MSF. Entretanto, esta Tese identificou que a variável foi 

fundamental para explicar não somente a atuação do empreendedor de políticas públicas, mas 

também a dos principais protagonistas do programa, cujas ações foram fortemente baseadas 

nas suas experiências prévias.  

A constatação da relevância da experiência pessoal e que, portanto, se diferencia em 

relação aos estudos de Kingdon, pode ter como explicação a especificidade da área de 

educação, que requer um conhecimento técnico e das dinâmicas específicas para a 

compreensão adequada da área, aspectos encontrados em todos os membros acima citados.  

Ademais, é preciso aqui reforçar a especificidade da área educacional em análise. 

Kingdon, na construção do MSF, baseou seus estudos nas áreas de transporte e saúde, que 

apresentam peculiaridades próprias e que podem influenciar nos processos que ocorrem no 

interior das dinâmicas. Conforme o autor, em um setor como o de transporte aéreo, um 

acidente fatal pode rapidamente mobilizar os atores responsáveis pelo processo decisório, pois 

há um grande número de vítimas envolvidas e, portanto, logo seria caracterizada uma crise. 

Por outro lado, na área da saúde, para que um problema seja seriamente considerado seria 

necessário a ocorrência de vários eventos consecutivos para que uma crise fosse instalada 

(KINGDON, 1995, p. 95). Ainda segundo o autor, a percepção de uma crise teria forte 

influência, então, da “estrutura do setor” isto é, do número potencial de vítimas da área em 

consideração. Essa estrutura do setor seria também um fator explicativo do porque no setor de 

transporte aéreo não seria necessário um forte envolvimento de empreendedores, enquanto 

que sua importância seria maior na saúde.  

Avançando em relação às proposições de Kingdon, a partir do caso aqui analisado, 

poder-se-ia propor que a atuação do empreendedor de políticas públicas na área da educação é 

ainda mais importante, principalmente pela dificuldade de se caracterizar uma situação 

educacional como crise, pois esta não é facilmente visível, ou seja, a “estrutura do setor”, 

diferentemente do transporte aéreo e de saúde, não teria como produzir vítimas fatais, 

elemento considerando chave para a caracterização de crises; e, na ausência dessas vítimas, o 

papel do empreendedor se torna ainda mais importante. Nas palavras de Ivo Gomes, “as 

escolas são bonitinhas, mas ordinárias”, ou seja, apresentam uma infraestrutura adequada, 

embora não cumpram sua função de ensinar as crianças. Sobral somente passou a vivenciar 



223 
 

 

 

uma “crise” na educação nos idos do ano de 2000 a partir da análise dos resultados das 

avaliações de aprendizagem das crianças. Sem esses dados, os gestores responsáveis pela 

condução da política educacional do município acreditavam que faziam um bom trabalho na 

área, principalmente por terem aumentado o salário dos professores e por terem construído 

belas escolas.  

E, como Kingdon explicou, condições são definidas como problemas quando 

acreditamos que devemos fazer algo sobre ele, ou seja, envolve um elemento perceptivo e 

interpretativo. Assim, na área educacional, cuja situação de não aprendizagem dos alunos é, 

em geral, invisível aos olhos dos governantes e da sociedade, o surgimento de um grupo de 

pessoas que acreditam na causa e tem disposição para se dedicar ao tema tornou-se 

preponderante para a caracterização do problema do analfabetismo infantil. 

A trajetória construída pelos protagonistas cearenses ensina que as ações 

empreendidas no âmbito do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar 

foram fundamentais para que o tema do analfabetismo fosse de fato reconhecido como um 

problema real a ser enfrentado. Ao se empreender diversas ações, foi possível também clamar 

por uma ação conjunta das diversas instituições, formando uma base ampla de coalizão para o 

combate ao problema. Os dezoito meses de trabalho desenvolvidos pelo Comitê foram 

essenciais para o PAIC alcançar a agenda decisória do governo estadual, pois a necessidade 

de um programa desenvolvido pelo Estado já contava com o apoio articulado das instituições 

parceiras e o amplo interesse dos municípios, os principais implementadores do programa.  

Uma das fragilidades da abordagem de Kingdon (1995) reside no fato de seu modelo 

não apresentar uma explicação para que as diversas instituições tenham atuado em conjunto e 

com o intuito de se resolver um mesmo problema. Apesar de termos observado o processo de 

sensibilização e o efeito multiplicador, esses movimentos representam passos coordenados, 

mas não uma explicação para tal coordenação. A fim de esclarecer esses pontos, recorreu-se 

ao Modelo de Coalizões Advocatórias de Sabatier e Jenkins Smith (1993). 

O modelo da ACF nos auxilia a compreender os fatores que explicam a participação 

de diferentes instituições e atores e sua união em prol do tema da alfabetização escolar. A 

partir da identificação e diferenciação das convicções centrais profundas, das convicções 

centrais das políticas públicas e das convicções secundárias, foi possível clarear as principais 

ideias e valores dos protagonistas do PAIC e que possibilitaram uma convergência de ações.   

A análise do PAIC revelou a formação de uma ampla coalizão, composta por atores 

pertencentes a diferentes organizações e que compartilham de um mesmo sistema de crenças 

e, que, portanto, explica a coordenação das ações e seus esforços para fazer valer suas 



224 
 

 

 

convicções do núcleo da política pública. Apesar de o modelo considerar que a identificação 

de dois ou três componentes das convicções centrais da política pública é suficiente para se 

identificar uma coalizão, o caso do PAIC revelou que sete dos dez elementos foram 

identificados, sendo dois preceitos normativos fundamentais e cinco preceitos empíricos.  

Ainda conforme o modelo, os aspectos principais no rol dos elementos que compõem 

as convicções centrais da política pública referem-se aos preceitos normativos fundamentais e 

correspondem, no caso analisado, a cinco crenças: (1) a convicção de que há uma idade certa 

para a alfabetização; (2) a de que toda criança, independente de sua condição socioeconômica 

tem o direito de aprender; (3) a importância do regime de colaboração entre os entes 

federados e das parcerias com diversas instituições; (4) a preocupação com o bem-estar das 

crianças em processo de alfabetização (público-fim); e, por fim, (5) a atenção dada aos 

professores, profissionais que atuam na ponta do sistema e que são essenciais para o sucesso 

da alfabetização infantil. 

Todo o processo de discussão estabelecido pelo Comitê Cearense revelou, a partir das 

falas dos atores nas notas taquigráficas e também a partir das entrevistas realizadas para esta 

Tese, uma forte identificação de praticamente todos os atores com esses valores. A 

compreensão de que os atores caminhavam em uma mesma direção pode ser observada, por 

exemplo, no clamor dos prefeitos e secretários municipais pela continuidade do PAIC com o 

fim dos trabalhos do Comitê. 

A coalizão formada não indica, entretanto, que esse processo tenha sido tranquilo, com 

opiniões coerentes e homogêneas entre todos os participantes. Tensões e conflitos existiram 

em torno dos métodos de alfabetização, da necessidade ou não de se elaborar um material 

estruturado para uso em sala de aula, entre outros pontos. Contudo, são aspectos contidos nas 

convicções secundárias da política e que, como previsto pelo modelo, não foram suficientes 

para a formação de uma subcoalizão ou de uma coalizão dissidente. Muito menos se observou 

a presença de uma coalizão contrária à necessidade de se desenvolver ações diante da grave 

situação de analfabetismo das crianças cearenses. O PAIC se situa, então, entre os poucos 

casos em que se identificou a presença de uma única coalizão.  

Outra contribuição de Sabatier se refere à aprendizagem nas políticas públicas, com 

destaque para os atores que foram protagonistas desde o empreendimento das mudanças em 

Sobral, destacando-se o então prefeito Cid Gomes e o secretário de educação Ivo Gomes, 

dentre tantos outros gestores municipais. O principal evento relativo ao aprendizado 

individual e que levou a uma mudança de atitude foram os resultados desastrosos das 

avaliações realizadas com as crianças sobralenses. A difusão das mudanças não ficou restrita 
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somente à equipe municipal, pois a eleição de Ivo Gomes para a Assembleia Legislativa do 

Ceará e que culminou na criação do Comitê Cearense, acabou por levar as novas crenças para 

todo o estado. 

Enfim, a trajetória dos atores e o processo de aprendizagem das políticas públicas ao 

longo de sua atuação profissional são fatores explicativos para responder adequadamente à 

pergunta da pesquisa. Entretanto, apesar de o ACF explicar a formação de uma coalizão a 

partir do compartilhamento de convicções e apresentar argumentos consistentes para o 

processo de aprendizado nas políticas públicas, deixa uma lacuna ao não explicar a contento 

algumas características que o PAIC adquiriu, principalmente nas questões institucionais e que 

fazem parte dos preceitos normativos: por que a opção pelo regime de colaboração? Ou seja, 

por mais que o governador e o secretário estadual de educação tenham a percepção de que a 

educação corresponde a um fluxo e que os alunos das redes municipais chegarão às redes 

estaduais, os modelos conceituais não explicam porque esse aspecto é um valor presente tanto 

na equipe estadual como nos municípios. Outra questão que merece um aprofundamento é a 

opção por uma gestão pública baseada em resultados e, com isso, a incorporação de objetivos, 

metas e indicadores para as políticas educacionais. Como foi possível que essa concepção, tão 

cara em uma área como a educação, tenha obtido êxito e ainda mais em todos os municípios?  

Até este momento, os modelos analíticos adotados dão ênfase à atuação dos atores e 

suas ideias para que ocorra uma mudança na política pública, iniciando-se pela entrada do 

tema na agenda. Contudo, ao se analisar um determinado programa governamental na 

educação, não se pode negar a necessidade de um olhar cuidadoso para os trabalhos prévios 

realizados na área educacional do Ceará e seu papel na configuração do PAIC. Para este 

desafio, recorreu-se à abordagem do neoinstitucionalismo histórico que, ao propor um 

horizonte temporal maior para a análise das políticas públicas, revelou que a cultura de 

colaboração entre estados e municípios no campo da educação é antiga e, além do mais, 

envolve também a participação de outras organizações da sociedade civil. Em relação à 

cultura de gestão pública por resultados, em particular a avaliação de rendimento de alunos, o 

Ceará possuiu o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, que remonta à década 

de 1990, tendo sido um dos primeiros estados a implementar um sistema próprio de avaliação 

e que envolve também a participação dos municípios desde 2004. São fatores que 

contribuíram para configurar as possíveis alternativas de ação do PAIC. Enfim, a criação do 

PAIC pelo governo estadual é uma iniciativa que reforça tanto o regime de colaboração como 

a gestão por resultados, caracterizando o path dependence nas políticas educacionais do 

estado. 
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Por último, a compreensão do caso enfatizou a atuação dos atores e o papel de suas 

ideias, sendo que a liderança política é um fator que se destacou na análise. Por outro lado, a 

capacidade do governo em formar uma burocracia técnica e competente, e que exerceu 

diferentes funções ao longo dos anos, também não deve ser relativizada. Os gestores públicos 

ocuparam variadas posições nas esferas municipal e estadual e puderam levar seus 

aprendizados para esses espaços, contribuindo, ainda para a formação de uma burocracia 

especializada nos municípios. Acrescenta-se também o importante papel desempenhado pelo 

representante da UNICEF na condução das ações do Comitê Cearense.  

Com este estudo, pretende-se contribuir para a melhor compreensão das etapas que 

compõem a formação de agenda e a formulação das políticas públicas a partir da análise da 

entrada do tema da alfabetização escolar na agenda governamental e decisória, bem como da 

especificação das alternativas de ação a partir do caso cearense. 

Para a ampliação dos espectros analíticos, uma das frentes que podem ser exploradas 

em pesquisas futuras se refere ao estudo da aplicabilidade do conjunto de modelos adotados 

nesta Tese para outras áreas de políticas públicas. A opção metodológica pelo estudo de caso 

único permitiu o aprofundamento do caso, mas ao mesmo tempo incorreu na limitação de não 

possibilitar generalizações. Assim, outros estudos semelhantes, na área educacional ou não, 

podem contribuir para o avanço dos modelos analíticos utilizados. Além disso, o estudo da 

fase da elaboração de uma política pública pode contribuir muito para os estudos de 

implementação e vice-versa.  

Por fim, enumeramos elementos para pensar a continuidade da política de 

alfabetização do Ceará, identificando-se alguns desafios. 

Para qualquer programa, um dos principais desafios é sua continuidade e, em relação 

ao PAIC, um aspecto positivo é que, mesmo com o fim do governo Cid, a iniciativa continua 

em operação e, mais ainda, a sequência da política deverá ser garantida pelo atual Secretário 

de Educação, o já conhecido Maurício Holanda Maia. Contudo, os desafios agora são outros. 

Além do foco excessivo em avaliação, realidade encontrada em alguns municípios, aspectos 

já apontados no capítulo de apresentação do PAIC, há outras questões que os gestores 

cearenses irão enfrentar.  

O primeiro se refere às relações intergovernamentais e o papel de cada ente, agora 

com a entrada do Governo Federal. A sobreposição do programa estadual PAIC com o 

programa nacional PNAIC deverá ser ajustada, pois os municípios acabam se 

sobrecarregando nas atividades de formação de professores. Num país federativo como o 

Brasil, as instâncias federativas apresentam desafios próprios e trabalhar em regime de 
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colaboração requer clareza desses aspectos. Não à toa, notícias recentes veiculadas na 

imprensa sobre o PNAIC indicam que o MEC irá reformular o programa, pois uma das 

constatações é que o atual desenho não contempla as iniciativas já existentes em alguns 

estados e municípios.
234 

 

Neste sentido, o excesso de avaliação também é uma preocupação, pois a mesma 

criança acaba sendo submetida a diferentes avaliações nos âmbitos municipal, estadual e 

nacional. Se, de um lado, a avaliação é um instrumento importante que deve apoiar as práticas 

pedagógicas nas salas de aula, seu excesso pode levar à redução curricular. É preciso atentar 

para que essa sistemática não mine o interesse e a curiosidade para o aprendizado, tão 

característico das crianças dessa idade. 

Outro aspecto se refere à alfabetização não como um fim em si mesma, ou seja, se é 

positivo e necessário o foco das políticas públicas nesta etapa inicial, é verdade também que a 

melhoria de qualidade da educação não se restringe apenas a este nível de ensino. Assim, 

como o próprio Ceará já percebeu, ao implementar o PAIC Mais, que estendeu suas ações 

para o 3º, 4º e 5º anos, o desafio agora é atingir o Ensino Fundamental dos anos finais (6º ao 

9º ano) e chegar ao Ensino Médio, nível de ensino essencialmente sob responsabilidade do 

governo estadual. Neste caso, os problemas encontrados e ações a serem tomadas serão 

outros, considerando as necessidades pedagógicas específicas do público a ser atendido. 

Neste momento em que finalizo a Tese, notícia veiculada na Folha de São Paulo
235

 

informa que o MEC, no âmbito do PNAIC, tem a intenção de lançar uma ação específica para 

melhorar os índices de alfabetização na Região Nordeste. A ideia de alfabetização na idade 

certa, da sua origem em Sobral, um município do semiárido nordestino, influenciou a agenda 

estadual cearense que, por sua vez, influenciou a agenda nacional e, agora, volta a influenciar 

os estados nordestinos. Um caminho longo, mas necessário. Concluo com a esperança de que, 

daqui a alguns anos, a questão do analfabetismo escolar não seja mais um problema público a 

ser enfrentado. 
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ANEXO B - Escala de leitura – Avaliação Nacional da Alfabetização 2014 

NÍVEL 1 

(até 425 pontos) 

Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de:  

● Ler palavras com estrutura silábica canônica, não canônica e ainda que 

alternem sílabas canônicas e não canônicas.  

NÍVEL 2 

(maior que 425 

até 525 pontos) 

Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente 

são capazes de:  

● Localizar informações explícitas em textos curtos como piada, parlenda, 

poema, quadrinho, fragmentos de narrativas e de curiosidade científica; em 

textos de maior extensão, quando a informação está localizada na primeira 

linha do texto.  

● Reconhecer a finalidade de texto como convite, cartaz, receita, bilhete, 

anúncio com ou sem apoio de imagem.  

● Identificar assunto de um cartaz apresentado em sua forma original e ainda 

em textos cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha.  

● Inferir sentido em piada e em história em quadrinhos que articula 

linguagem verbal e não verbal.  

NÍVEL 3 

(maior que 525 

até 625 pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes 

provavelmente são capazes de:  

● Localizar informação explícita em textos de maior extensão como 

fragmento de literatura infantil, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a 

informação está localizada no meio ou ao final do texto.  

● Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em textos como 

tirinha e poema narrativo.  

● Inferir relação de causa e consequência em textos exclusivamente verbais – 

piada, fábula, fragmentos de textos de literatura infantil e texto de curiosidade 

científica– com base na progressão textual; e em textos que articulam a 

linguagem verbal e não verbal – tirinha; sentido em história em quadrinhos 

que articula linguagem verbal e não verbal com vocabulário específico de 

textos de divulgação científica ou que exige conhecimento intertextual de 

narrativas infantis; o assunto de texto de extensão média de divulgação 

científica para crianças, com base nos elementos que aparecem no início do 

texto; o significado de expressão de linguagem figurada em textos como 

poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e 

tirinha.  

NÍVEL 4 

(maior que 625 

pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes 

provavelmente são capazes de:  

● Reconhecer relação de tempo em texto verbal e os participantes de um 

diálogo em uma entrevista ficcional.  

● Identificar o referente de pronome possessivo em poema; o referente de 

advérbio de lugar em reportagem; o referente de expressão formada por 

pronome demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para 

o público infantil.  

● Inferir sentido em fragmento de conto; sentido de palavra em fragmento de 

texto de literatura infantil; assunto em texto de extensão média ou longa, 

considerando elementos que aparecem ao longo do texto, em gêneros como 

divulgação científica, curiosidade histórica para criança e biografia.  

Fonte: MEC (2015, p. 5) 
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ANEXO C – Lista de estudos e reportagens 

Notícias na mídia sobre a educação em Sobral  

1) http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sobral-tem-27-colegios-de-primeiro-mundo-para-

criancas-pobres-5425065                

 

2) http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/04/foz-do-iguacu-e-sobral-se-destacam-em-avaliacao-

sobre-educacao-basica.html 

 

3) http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/sobral-e-exemplo-em-educacao-

1.344481      

 

4) http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/sobral-no-ceara-e-referencia-nacional-em-

educacao-infantil 

 

5) http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sobral-vira-modelo-nacional-de-gestao-imp-

,1158465 

O Estado de São Paulo, seção Fóruns Estadão Brasil 2018 – Educação; Sobral vira modelo 

nacional de gestão 25 de abril de 2014. 

 

6) http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/posters/0108.pdf 

 

7) http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18897:cidade-

cearense-surpreende-com-altos-indices-obtidos-no ideb&catid=379&Itemid=86 

 

8) http://jmunicipios.com/noticias/nacional/experiencia-de-sobral-no-ce-inspira-programa-de-

alfabetizacao-nacional/ 

 

9) http://www.cidadessustentaveis.org.br/biblioteca/biblioteca/wwwsbembrasilorgbrfilesixexperienc

iare58971866004tdoc (estudo alfabetização e matemática: a experiência de sobral-ce rossi e silva) 

 

10) http://www.fundacaolemann.org.br/arquivos//uploads/arquivos/SEMINARIO_Apresentacao_Fort

alecimento_da_gestao_escolar_Julio_Cesar_Alexandre.pdf 

 

11) Entrevista Mauricio Holanda Maia http://www.futura.org.br/jornalismo/entrevista-desvenda-

sobral-o-exemplo-cearense-em-gestao-de-educacao/  

 

12) MAIA, Mauricio Holanda Aprendendo a marchar: os desafios da gestão municipal do ensino 

fundamental e da superação do “analfabetismo escolar”  

http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=907 

 

13) http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/43/olhar-global-338992-1.asp 

 

14) http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2

015/11/1704915-semiarido-cearense-tem-escolas-publicas-com-nivel-de-paises-ricos.shtml 

(Notícia de 12/11/2015) 

 

Notícias sobre o PAIC e educação no Ceará 

1) http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidades-no-interior-cearense-obtem-resultados-

exemplares-7934705#coments 

 

2) http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/projeto-bonifica-alunos-professores-no-ceara-

7934721 

  

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/04/foz-do-iguacu-e-sobral-se-destacam-em-avaliacao-sobre-educacao-basica.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/04/foz-do-iguacu-e-sobral-se-destacam-em-avaliacao-sobre-educacao-basica.html
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/sobral-no-ceara-e-referencia-nacional-em-educacao-infantil
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/sobral-no-ceara-e-referencia-nacional-em-educacao-infantil
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sobral-vira-modelo-nacional-de-gestao-imp-,1158465
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sobral-vira-modelo-nacional-de-gestao-imp-,1158465
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/posters/0108.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18897:cidade-cearense-surpreende-com-altos-indices-obtidos-no%20ideb&catid=379&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18897:cidade-cearense-surpreende-com-altos-indices-obtidos-no%20ideb&catid=379&Itemid=86
http://jmunicipios.com/noticias/nacional/experiencia-de-sobral-no-ce-inspira-programa-de-alfabetizacao-nacional/
http://jmunicipios.com/noticias/nacional/experiencia-de-sobral-no-ce-inspira-programa-de-alfabetizacao-nacional/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/biblioteca/biblioteca/wwwsbembrasilorgbrfilesixexperienciare58971866004tdoc
http://www.cidadessustentaveis.org.br/biblioteca/biblioteca/wwwsbembrasilorgbrfilesixexperienciare58971866004tdoc
http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=907
http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/43/olhar-global-338992-1.asp
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http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704915-semiarido-cearense-tem-escolas-publicas-com-nivel-de-paises-ricos.shtml
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidades-no-interior-cearense-obtem-resultados-exemplares-7934705#coments
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidades-no-interior-cearense-obtem-resultados-exemplares-7934705#coments
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/projeto-bonifica-alunos-professores-no-ceara-7934721
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Estudos realizados sobre o PAIC na UFC 

Consulta em 08 de maio de 2015  

Base de catálogos UFC: 

http://www.tede.ufc.br e Pergamum: http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca 

 

1. ALVES, Marly dos Santos; MARQUES, Claúdio de Albuquerque. A avaliação como instrumento 

de melhoria da qualidade da alfabetização : uma análise da experiência do Programa Alfabetização 

na Idade Certa (PAIC). 2010. 72f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza-CE, 2010. 

 

2. RIBEIRO, Ana Paula de Medeiros; LEITE, Raimundo Hélio. A avaliação diagnóstica da 

alfabetização norteando os caminhos para o êxito do processo de alfabetizar crianças. 2011. 373f. : 

Tese (doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Fortaleza-CE, 2011. 

 

3. SILVA, Maria Leonir do Nascimento. Contribuições pedagógicas para avaliação em larga escala 
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