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RESUMO 

 

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo contextualizar a necessidade de 

institucionalização de um sistema de avaliações estruturadas na educação infantil da 

Cidade do Recife ministrada por escolas comunitárias. Sistema esse, que trate a 

educação infantil em todos os seus aspectos, desde a estrutura física da escola, 

formação e capacitação dos docentes, desenvolvimento do aluno, nível nutricional 

do alimento oferecido na merenda até às ações complementares das escolas em 

relação aos pais e responsáveis.    A análise acurada de elementos conceituais 

como o Estado Gerencial adotado no Brasil e seus efeitos – alguns inclusive, ainda 

esperados; O Terceiro Setor – origem e dependência financeira em relação ao 

Estado; Subvenções Sociais – possibilidade legal e ausência de aferição da 

eficiência, eficácia e efetividade; aliados aos números da Realidade Recifense 

possibilitaram preocupantes conclusões do tipo: “Sem avaliações estruturadas resta-

nos a certeza de que estamos diante de uma situação onde todos são perdedores: A 

Sociedade – Porque não sabe o que está a financiar; A escola comunitária – Porque 

não exerce sua melhor missão; O professor – Porque não tem seu trabalho 

reconhecido; e as Crianças – Porque não obtêm a melhor formação”. Assim, frente à 

necessidade das Avaliações estruturadas e às reflexões em torno da elaboração de 

um modelo, procurou-se examinar - As diversas motivações para o uso deste valioso 

instrumento de controle e planejamento; As importantes contribuições do MEC e o 

favorável contexto local para a sua instituição. Ao final das análises, conclui-se que a 

concepção/institucionalização do sistema de avaliações estruturadas para a 

educação infantil da capital possibilitará dentre outras coisas, a correção de políticas, 

afirmação de valores, promoção de accountability e principalmente “conhecer para 

agir e agir para reverter” os indesejáveis índices da educação pública da Cidade do 

Recife.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Sistema de Avaliações; Educação Infantil; Escolas        

Comunitárias. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study (paper) is to contextualize the need for institutionalization of a 

system of structured evaluation in the education of children done by the community 

schools from the city of Recife. This system should see children education as a 

whole; the school´s facilities, the training and development of teachers, the student´s 

development, the nutritional level of the food offered to students in their meals and 

even the actions taken from the school in relation to parents and the ones 

responsible for the children. The accurate analysis of concepts such as:1– 

Managerial State adopted in Brazil and its effects- some of them expected. 2-The 

third sector- its origins and financial dependence in relation to the State. 3- Social 

grants - legal framework and the lack of efficiency and effectiveness measurement. 

This analysis, together with the numbers from Recife´s reality led to worrying 

conclusions such as: "The lack of structured evaluations results in a situation where 

everyone loses: The society- because it does not know what it is that it is financing; 

The school- because it does not fulfill its mission; The teacher- because he does not 

have his job acknowledged; and the children- because they do not get the best 

education." From the need of structured evaluations and the reflections on the 

creation of a model, I tried to examine various motivations in the use of this valuable 

instrument of control and planning; the important contributions from MEC and how 

favorable the local context is to the implementation of such evaluations. The paper, 

then concludes that the institutionalization of structured evaluation of children's 

education will make certain things possible, such as, policy revision, affirmation of 

values and promotion of accountability, which, in turn, will make it possible to start 

acting to revert the undesirable education indicators of the public sector schools of 

Recife.  

Key words: Evaluation, system of evaluation; Children's education, community 

schools.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho procura retomar a questão das avaliações estruturadas 

como meio de aferição da eficiência, eficácia e efetividade tão propaladas na 

concepção do modelo gerencial adotado pelo Estado brasileiro.  

O tema é desenvolvido sob a análise de uma das áreas mais debatidas 

da atuação estatal – a educação pública. E nessa área estratégica das políticas 

públicas, a educação infantil tornou-se uma modalidade que tem conquistado nos 

últimos anos uma atenção especial do MEC. Ambicionando uma contribuição mais 

relevante dentro da educação infantil pública de Recife, nos lançamos no intento de 

examinar minuciosamente àquela faixa da educação ministrada a partir das escolas 

comunitárias subvencionadas: terceiro setor.  

O objeto de estudo, a ausência de avaliação estruturada na educação 

infantil ministrada por escolas comunitárias subvencionadas, não pode ser 

confundido com a forma de melhor medir o conhecimento do aluno. Fato comum 

quando tratamos de avaliações em educação. Em verdade, está-se cuidando de 

algo muito mais amplo, a educação infantil em todos os seus aspectos, desde a 

estrutura física da escola, formação e capacitação dos docentes, desenvolvimento 

do aluno, nível nutricional do alimento oferecido na merenda até ações 

complementares das escolas em relação a pais e responsáveis.  

Duas preocupações motivaram a realização do estudo, a necessidade 

de aferição dos resultados da educação infantil e desse diagnóstico criar 

possibilidades de melhora no nível de seus resultados, atendendo às necessidades 

e expectativas dos envolvidos no processo educacional (professores, pais de alunos, 

entidades conveniadas e demais atores). Ademais, o conhecimento dos resultados é 

o primeiro passo na efetivação do moderno princípio da Accountability.  

Apresentam-se no estudo informações originadas a partir de 

cruzamento de dados de alguns órgãos como TCE/PE, IBGE, PNUD e a própria 

Secretaria de Educação do Recife dentre outros. Algumas comparações são pouco 

comuns a exemplo do que citaríamos: comparação da quantidade de alunos da 

educação infantil da capital com a população dos municípios pernambucanos; 
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comparação dos repasses das subvenções com as receitas próprias dos municípios 

de Pernambuco; comparação do número de alunos subvencionados com a 

população de diversos municípios além de outras.  

As análises não se limitaram aos dados coletados nos órgãos 

anteriormente citados. Realizou-se uma pesquisa nas escolas comunitárias que 

revelou impressionantes fatos da realidade desta parcela do Terceiro Setor.  

A escolha do tema origina-se do conhecimento empírico do autor 

quando de sua atividade profissional de auditoria, no controle externo, exercido no 

TCE/PE e das valiosas contribuições da orientadora. Traz desde seu projeto 

suposições que ao final do trabalho confirmaram-se, a saber: ausência de 

diagnóstico da situação das entidades subvencionadas e a inexistência de 

avaliações nos resultados dos projetos subvencionados relativos à educação infantil. 

Portanto não sendo possível a aferição da eficácia e eficiência destes gastos; que os 

repasses eram baseados em critérios formais e, os resultados não são aprimorados 

por que não são avaliados. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos tendo por objetivo, 

além dos anteriormente citados, responder às seguintes questões: 

√ Há avaliações sistêmicas e estruturadas na Educação Infantil do Recife? 

√ Tem o gestor da educação do Recife condições de aferir a eficiência e eficácia dos 

resultados obtidos a partir dos gastos com subvenções sociais para a educação 

infantil ministrada nas escolas comunitárias? 

As respostas a estas questões mostraram-se importantes para refutar 

ou confirmar as suposições do projeto. Ocorreu que, como veremos adiante, as 

suposições se confirmaram e outras constatações puderam ser feitas em relação à 

situação da educação Infantil da Capital.   

No capítulo 1 – Estado Gerencial, Terceiro Setor, Subvenções 

Sociais e a Realidade Recifense, realizamos reflexões a partir de elementos como 

o Gerencialismo ou modelo gerencial, adotado no Brasil; O Terceiro Setor; As 
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subvenções Sociais previstas na lei 4.320/64 e ainda a realidade recifense1. Em 

relação ao estado gerencial pudemos verificar que as bandeiras da eficiência, 

eficácia e efetividade ainda são mais aspirações que conquistas, sentimento que se 

alinha ao pensamento de Rezende2.  

No caso do Terceiro Setor, que na educação infantil do Recife se faz 

representar pelas escolas comunitárias, ocupa importância estratégica e por esse 

fato deveria ser tido como parceiro. Mas não é dessa forma que a conjunção 

funciona. Não vislumbramos qualquer esforço nessa direção por parte da PCR, além 

dos parcos e questionáveis repasses de subvenções. As dificuldades destas escolas 

não parecem sensibilizar a administração pública ao ponto de auxiliá-las na 

superação de suas dificuldades. Esse fato fica mais evidente com as estatísticas do 

capítulo 3 adiante comentado.  

Os números da realidade recifense apresentados ainda no capítulo 1 

apontam para a importância de se realizarem estudos sobre a Capital 

Pernambucana, mormente em áreas estratégicas da atividade estatal a exemplo 

daquela sobre a qual nos detivemos, a Educação. 

No capítulo 2 - Avaliação – Bússola da Ação Gerencial, registramos 

os principais aspectos teóricos desta disciplina chamada Avaliação. Dentre os quais 

destacaríamos os princípios, atributos e motivos/objetivos. Por outro lado, talvez as 

maiores contribuições apresentadas neste capítulo, tenham sido as experiências das 

universidades brasileiras, onde são trazidas considerações sobre o PAIUB – 

Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras e sobre o processo de 

avaliação da UNICAMP. O conjunto teórico do capítulo objetivou dar a consistência 

científica às reflexões feitas no capítulo 4. 

No capítulo 3 Pesquisa nas Escolas Comunitárias de Recife – A 

Visão dos Atores e a Percepção do Pesquisador, apresentamos as estatísticas 

                                                

1 Até a feitura deste capítulo, por realidade recifense entenda-se – os números obtidos nas 
comparações realizadas pelo autor para situar a Dimensão que a Educação Infantil podem revelar 
quando comparados aos outros elementos dos demais municípios. (gasto da educação infantil de 
Recife X receitas próprias de outros municípios; quantidade de alunos subvencionados X população 
de diversos municípios; dentre outros).  
2 REZENDE, Flávio da C. Razões da Crise de Implementação do Estado Gerencial: Desempenho 
Versus Ajuste Fiscal. Revista de Sociologia Política. Curitiba: n.19, 2002. p.111-121. 
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da pesquisa feita nas escolas comunitárias do Recife. Alguns números chegam a 

impressionar e a comprovar fatos que empiricamente eram previstos. Porém, outros 

números e observações chegam a causar indignação. 

No capítulo 4 Reflexões em Torno da Elaboração de Um Modelo de 

Avaliação, objetivamos materializar a pretensão de ir além do diagnóstico e da 

conscientização para a necessidade de ações urgentes do poder público. Nesse 

sentido, este capítulo voltou-se para as reflexões em torno da elaboração de um 

modelo a partir de aspectos teóricos basilares trazidos no capítulo 2 e outros 

acrescentados no próprio capítulo 4, considerando ainda os contextos do Recife e 

do estado de Pernambuco. 

Finalmente, na Conclusão, constatamos a necessidade de urgente 

elaboração e implementação de um sistema de avaliações estruturadas para a 

educação infantil do Recife. É preciso avaliar para conhecer, conhecer para agir, agir 

para reverter os indesejáveis números da educação da capital pernambucana. Sem 

avaliações resta-nos a certeza de que estamos diante de um jogo no qual todos são 

perdedores: a Sociedade, porque não sabe o que está a financiar; a escola 

comunitária porque não exerce sua melhor missão; o professor porque não tem seu 

trabalho reconhecido; e as crianças porque não obtêm a melhor formação.  
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CAPÍTULO 1 
ESTADO GERENCIAL, TERCEIRO SETOR, SUBVENÇÕES SOCIAIS 

E A REALIDADE RECIFENSE 
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1.1 Estado Gerencial: O modelo que se entende eficiente, eficaz e efetivo 
 

“No plano administrativo, a administração pública burocrática 

surgiu no século passado conjuntamente com o Estado liberal, 

exatamente como uma forma de defender a coisa pública 

contra o patrimonialismo. Na medida, porém, que o Estado 

assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais e 

crescia em dimensão, foi-se percebendo que os custos dessa 

defesa podiam ser mais altos que os benefícios do controle. 

Por isso nesse século as práticas burocráticas vêm sendo 

substituídas por um novo tipo de administração: a 

administração gerencial.” 3  

O Estado brasileiro vivencia um modelo que se afirma gerencial sob o 

argumento da eficiência, eficácia e efetividade. Este Estado que tem sua trajetória 

marcada por um patrimonialismo característico4, passou ao modelo burocrático e 

chegou praticamente na última década ao “Gerencialismo” ou modelo Gerencial. É 

importante esclarecer que, apesar do modelo gerencial praticamente preponderar na 

Administração pública a partir dos anos 90, as bases de sua existência no Estado 

nacional deu-se muito antes na década de 30. 

“...já em 1938, temos um primeiro sinal da administração 

pública gerencial, com a criação da primeira autarquia. Surgia 

então, a idéia de que os serviços públicos na 'administração 

indireta' deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos 

os requisitos burocráticos da 'administração direta' ou central. A 

primeira tentativa de reforma gerencial da administração 

pública brasileira, entretanto, irá acontecer no final dos anos 

60, através do Decreto-Lei 200, de 1967, sob o comando de 

                                                

3 PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO ESTADO. 

4 Por exemplo, poderíamos citar o provimento dos cargos comissionados, em nossa Administração 
Pública, no qual a meritocracia é considerada, via de regra, em segundo plano. Sendo o critério do 
parentesco o elemento norteador das escolhas. É interessante registrar que esta tendência vem 
diminuindo, porém de maneira ainda lenta. 
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Amaral Peixoto e a inspiração de Hélio Beltrão, que iria ser o 

pioneiro das novas idéias no Brasil.”  5 

O modelo burocrático é marcado em nossa história como a tentativa de 

substituição ao modelo patrimonialista que prevalecia na Administração pública no 

Estado nacional como afirma Bresser. 

“A administração pública burocrática foi adotada para substituir 

a administração patrimonialista, que definiu as monarquias 

absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram 

confundidos. Nesse tipo de administração o Estado era 

entendido como propriedade do rei. (...) a democracia só pode 

existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, 

distingue-se do Estado ao mesmo tempo em que o controla.”6 

Não é correto, porém, pensar que não temos algo do modelo 

burocrático ou mesmo patrimonialista nos dias atuais. Mas, é interessante atentar 

para o fato de que a reação da própria sociedade por uma atuação estatal mais 

eficiente, eficaz e efetiva tem feito com que o Estado se aproxime cada vez mais do 

referido Modelo Gerencial, ao menos em seu ideário. 

 
FIGURA 1 

 

Trajetória do Estado Brasileiro 
 

 
 

Por outro lado, seria ingênuo pensar ou mesmo admitir que o modelo 

gerencial brasileiro está totalmente consolidado, pois ainda enfrenta muita 

                                                

5 BRESSER PEREIRA, L. C. 1996. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do 
Serviço Público. Brasília, ano 47, v. 120, n.1, p. 7-40, jan-abr. 

6 BRESSER PEREIRA, L. C. 1996. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do 
Serviço Público. Brasília, ano 47, v. 120, n.1, p. 7-40, jan-abr. 
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resistência principalmente pelos resultados que ainda, na maioria dos casos, não 

são obtidos como bem frisou Rezende7: 

 “Orientar a burocracia pelo desempenho ainda constitui-se 

problema. A tão esperada accountability de resultados que 

norteia o paradigma gerencial ainda enfrenta resistência. 

Mudanças na cultura burocrática e elevação dos padrões de 

desempenho no nível micro-organizacional são casos raros. A 

burocracia continua a apresentar mais continuidade do que 

ruptura com os padrões tradicionais.”  

  Essas constatações de Rezende são potencializadas à medida que 

ocorreram alguns processos de privatização de serviços públicos, nos quais as 

repercussões tarifárias para a população mais carente mostraram-se 

verdadeiramente danosas. Exemplo em nossa história recente – as privatizações de 

algumas concessionárias de serviços públicos, quando os aumentos dos contratos, 

excluíram boa parte desses usuários. Assim, constata-se que apesar de o Estado ter 

diminuído de tamanho, os seus resultados ainda não confirmam o ideário de um 

Estado pequeno e ágil, uma das bandeiras do estado gerencial. 

1.2 Terceiro Setor na Administração Pública - Ferramenta da descentralização 
num modelo gerencial 

    O Terceiro Setor8 nos tempos atuais é facilmente encontrado nos 

estudos acadêmicos9, mas nem sempre foi assim. O surgimento da parcela do 

Terceiro Setor que é objeto de nossas observações. As escolas comunitárias, 

muitas vezes estabelecidas nas associações de bairro, nasceram em pleno regime 

totalitário e têm seus primeiros registros datados da década de 30. 

                                                

7 REZENDE, Flávio da C. Razões da Crise de Implementação do Estado Gerencial: Desempenho 
Versus Ajuste Fiscal. Revista de Sociologia Política. Curitiba: n.19, 2002. p.111-121.  

8 Ver BNDES. Terceiro Setor e Desenvolvimento Social. Brasília: AS/GESET. Relatório Setorial, nº 3, 
julho/2001. p.4. “O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir 
de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Nesta definição, 
agregam-se, estatística e conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de instituições, no 
qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e institutos empresariais, associações 
comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como várias outras instituições sem fins 
lucrativos.”   

9 Ver http://integração.fgvsp.br/bibliografia.htm , revista Integração da FGV. 
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Mas se por um lado esta parcela do terceiro setor tem seu surgimento 

neste período é inquestionável sua expansão a partir dos anos 60 com o advento 

“associativista” nas comunidades eclesiais de base. Mendes10 já destacava: 

“Na América Latina, as ONG surgiram já no final da década de 

50 como organizações de natureza político-social criadas por 

iniciativa de grupos de profissionais e técnicos caracterizados 

pela militância social, ou de grupos pastorais da Igreja Católica. 

Esses grupos informais desenvolviam trabalhos de formação e 

promoção de comunidades de base em setores marginalizados 

e tinham possibilidades de relacionamento com agências de 

cooperação européia, de procedência católica, que financiavam 

suas atividades.” 

  Na mesma linha o Presidente da ABONG Prof. Haddad11 asseverou: 

“A Igreja católica foi um dos espaços mais importantes onde os 

trabalhos de ação junto aos grupos populares, com as 

características acima descritas, ocorriam. Ali, os processos 

educativos baseavam-se na leitura dos textos bíblicos, 

adaptando-os à realidade do momento, sob a perspectiva da 

Teologia da Libertação. As famosas Comunidades Eclesiais de 

Base eram grupos de ação pastoral e de educação popular.” 

Em verdade, as escolas comunitárias e as associações de bairro não se 

denominavam como parcela do terceiro setor até mesmo porque esta terminologia, 

ao menos no Brasil, é recente e abrange outras formas jurídicas de atuação como as 

organizações sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP que há época não existiam. 

Falconer12, destacou esses traços do terceiro setor brasileiro quando 

descreveu: 

                                                

10 MENDES, Luiz Carlos Abreu. Visitando o “Terceiro Setor” (ou parte dele). Texto para discussão nº 647, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada. Brasília:1999 p.5. Disponível em www.ipea.gov.br  (Acesso em 01/03/2006).
 

11 HADDAD, Sérgio. As ONGS e a Educação. Disponível em http://integração.fgvsp.br/bibliografia.htm     
(Acesso em 29 de março de 2006). 



 

 

26 

 

“As organizações que compõem o terceiro setor 

evidentemente não são novas. Têm-se no Brasil, como 

exemplos tradicionais deste setor, as Santas Casas de 

Misericórdia e as obras sociais, e, como representantes mais 

recentes, as organizações não-governamentais resultantes dos 

novos movimentos sociais que emergem a partir dos anos 

setenta. Nova é a forma de olhá-las como componentes de um 

'setor' que pleiteia igualdade em relação ao Estado e ao 

Mercado. Um fato interessante e normalmente despercebido é 

que, no Brasil, o terceiro setor busca seu lugar ao sol ao 

mesmo tempo em que é proposta a parceria intersetorial que 

obscurece os limites entre os três setores. O terceiro setor 

nasce, aqui, sob o signo da parceria, enquanto nos Estados 

Unidos foi a tentativa de demarcar a diferença e proclamar 

independência dos outros setores que deu o tom do 

nascimento do terceiro setor.” 

    Se, por um lado, as possibilidades legais com as recentes reformas do 

aparelho estatal promovidas pelo Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, incentivaram as parcerias entre o setor público e este terceiro setor, as 

constatações de sua dependência financeira13 e limitada capacidade de 

desempenhar bem seu papel14 são conclusões comuns em estudos sobre este 

tema. O que já começa a criar certa preocupação em setores da sociedade civil e 

em alguns órgãos de controle face ao volume de recursos públicos destinados a 

estas ONG que ocupam cada vez mais espaços nos orçamentos estatais ano após 

ano.  

 

 

                                                                                                                                                   
12 FALCONER, A. P. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do papel das 
organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. Dissertação de (Mestrado) – Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 
13 LOPES, Rogério Lopes. Terceiro Setor: a organização das políticas sociais e a nova esfera pública. 
São Paulo em Perspectiva. 2004. p.60. “Um elemento característico das esferas públicas instituintes 
tem sido identificado nas ONGs. Ocorre que esta esfera não é tão pública como parece, à primeira 
vista, visto que as ONGs se articulam em torno de interesses públicos, mas geralmente se constituem 
em esfera privada, visando gerir necessidades públicas específicas ou atuar sobre elas utilizando 
recursos advindos geralmente de fonte pública.”   
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1.3 Subvenções Sociais – Financiando a prestação de serviço público 
O que vem a ser subvenções sociais? 
 

Denominam-se de subvenções sociais as transferências de recursos 

públicos a entidades públicas ou privadas para o custeio de suas despesas, tendo 

por objeto precípuo o desenvolvimento de atividades de assistência social, médica e 

educacional15. Neste trabalho, nossas atenções ficarão voltadas apenas para as 

subvenções concedidas para as escolas comunitárias, parcela do terceiro setor, e 

principalmente para a pré-escola. 

FIGURA 2 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Conforme afirmamos anteriormente, o momento da expansão dos 

movimentos de instituição das Associações Comunitárias, no Brasil, foi 

principalmente na década de 60 em que encontramos dentre outros elementos, a 

criação das chamadas subvenções sociais previstas na lei 4.320/64. 

Esta lei Federal implementada em pleno regime militar permitiu que a 

Administração Pública realizasse repasses financeiros às associações de bairro, 

creches e outras formas do que hoje chamamos terceiro setor. As áreas de atuação 

destas entidades deveriam ser saúde e/ou assistência social e/ou educação (objeto 

de nosso estudo). 

A publicização dos serviços públicos nascia sob o pressuposto de que:  

                                                                                                                                                   
14 Ver SUDAM/PNUD, Exclusão Social na Amazônia Legal: Relatório Analítico. Belém: SUDAM, 1997. 
15 LACERDA, Will Ferreira. Subvenções Sociais – Do projeto à Prestação de Contas. No prelo. 
Recife: Livro Rápido, 2005. 
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“serviços públicos não exclusivos podem ser realizados mais 

eficientemente se, mantido o financiamento do Estado, forem 

realizados pelo setor público não-estatal”.16 

O próprio texto de alguns artigos da lei 4.320/64 já revelava o espírito 

de um setor “não-público”, mais eficiente, senão vejamos: 

      

Lei 4.320/64 

“Art.16 – Fundamentalmente e nos limites das possibilidades 

financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a 

prestação de serviços essenciais de assistência social, médica 

e educacional, sempre que a suplementação de recursos de 

origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 

econômica.” 

Conforme registramos as bases do Estado gerencial brasileiro já 

haviam sido lançadas desde a década de 30 e ganhou força na década de 60 com a 

instituição do Decreto-Lei 200/67, primeira grande tentativa de reforma 

administrativa brasileira, como asseverou Bresser17.  

Mas, se por um lado a Lei veio a permitir o financiamento dos serviços 

públicos prestados por um setor não-público, de outro houve verdadeira negligência 

na institucionalização de instrumentos que viessem a estabelecer os critérios de 

avaliação de resultados, embora como lembrou Meirelles, o Decreto-Lei 200/67 

tenha trazido alguns mandamentos que contemplavam a eficiência na Administração 

Pública do Estado nacional.  

“Esse dever de eficiência, bem lembrado por Carvalho Simas, 

corresponde ao “dever de boa administração” da doutrina 

italiana o que já se acha consagrado entre nós, pela Reforma 

Administrativa Federal do Dec. Lei 200/67, quando submete 

toda atividade do Executivo ao controle de resultado (art.13 e 

                                                
16 FALCONER, A. P. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do papel das 
organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. Dissertação de (Mestrado) – Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 
 
17 OP. CIT. 
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25, V), fortalece o sistema de mérito (art.25, VIII), sujeita a 

Administração indireta a supervisão ministerial quanto à 

eficiência administrativa (art.26, III) e recomenda a demissão 

ou dispensa do servidor comprovadamente ineficiente ou 

desidioso art.100).”18 

 

Por outro lado, DRUCKER19 já alertava: 

“Nas organizações sem fins lucrativos não existe lucro. Mas 

também existe a tentação de negligenciar os resultados, de 

dizer: Estamos servindo a uma boa causa. Estamos fazendo o 

trabalho do Senhor. Ou estamos fazendo algo para tornar a 

vida um pouco melhor para as pessoas, o que é um resultado 

em si mesmo. Isso não basta. Se uma empresa desperdiça 

seus recursos sem resultados, em geral ela perde seu próprio 

dinheiro. Entretanto, em uma instituição sem fins lucrativos, 

trata-se de dinheiro alheio – dos doadores. As organizações de 

serviços são responsáveis perante os doadores pelo 

investimento do dinheiro onde haja resultados e pelo 

desempenho. Assim, esta é uma área que precisa ser 

enfatizada pelos seus executivos. Boas intenções levam 

somente ao inferno.” 

Diante desse fato, observamos a acomodação dos segmentos 

responsáveis pela cobrança de qualidade nestes gastos públicos, pois Órgãos 

repassadores (Prefeituras, governos de Estado dentre outros) e Tribunais de 

Contas, controladorias, e demais fiscalizadores ficavam adstritos ao princípio da 

legalidade, bastando desta maneira, cumprir os aspectos formais da lei, que as 

contas estariam aptas a serem aprovadas. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, ficou 

estabelecido, em nossa Constituição Federal, o Princípio da Eficiência entre os 

                                                
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 
p.90. 
 
19 DRUCKER, Peter. Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos: Princípios e Práticas. São 
Paulo, Pioneira, 1994, p.101.  
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princípios norteadores da Administração Pública. O próprio Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado – 1995 já propalava: 

“A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada 

predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 

cultura gerencial nas organizações”.  

Diante destes fatos, não podemos conceber nos dias atuais, 

financiamentos de serviços públicos que não sejam avaliados, sob pena inclusive, 

de estar-se ferindo o próprio princípio da legalidade, além do já tratado princípio da 

eficiência. Ademais, tratar igualmente os desiguais, fato que ocorre na ausência de 

avaliações, é ferir o princípio da isonomia. 

 

O que entender por eficiência, eficácia e efetividade? 

 

Aurélio Buarque20 traz eficiência e eficácia como sendo sinônimas, o 

que não deixa de ser verdade, quando estamos analisando sob a ótica do senso 

comum. De outra forma, analisando sob a ótica da Ciência Administrativa temos que 

a eficiência guarda estreita relação com os meios enquanto eficácia está relacionada 

aos fins (resultados) como observou Chiavenato. 21 

                                                
20 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da Língua 
Portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.720: “eficácia [Do lat. Efficace.] S.f. 
Qualidade ou propriedade de eficaz; eficiência. eficiência. [Do lat. Efficientia.] S. f. 1. Ação, força, 
virtude de produzir um efeito; eficácia. 2. Estat. Medida da significação da estimativa dum parâmetro, 
obtida com base em uma amostra, e que é igual ao cociente de variância da estimativa pela variância 
de um estimador de eficiência máxima. ◊ Eficiência de irradiação. Eng.Elét. Relação entre a potência 
irradiada pela antena e a potência total na entrada da antena.  
 
21 Ver CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à: TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO. 6ª edição. Rio 
de Janeiro: Campus, 2000, p.177-78: “Eficácia é uma medida de alcance de resultados, enquanto a 
eficiência é uma medida de utilização dos recursos nesse processo. Em termos econômicos, a 
eficácia de uma empresa refere-se à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade 
por meio do suprimento de seus produtos (bens ou serviços), enquanto a eficiência é uma relação 
técnica entre entradas e saídas. Nesses termos, a eficiência é uma relação entre custo e benefício, 
ou seja, uma relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido: é a razão entre o esforço e 
o resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício resultante. Emerson, um autor 
clássico, utilizou a expressão “engenharia da eficiência” como uma especialidade na obtenção e 
maximização da eficiência. Para ele, eficiência “é a relação entre o que é conseguido e o que pode 
ser conseguido”. Daí a expressão “percentagem de eficiência” utilizada para melhor representar 
aquela razão. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira (the best way) pela qual as 
coisas devem ser feitas ou executadas (métodos) a fim de que os recursos (pessoas, máquinas, 
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No mesmo sentido Tenório22, resume eficaz, ineficaz, eficiente e 

ineficiente conforme o quadro a seguir: 

 

Desempenho Avaliação 

Eficaz e eficiente Os objetivos propostos foram atingidos com a 

menor utilização dos recursos disponíveis 

Eficaz, mas ineficiente Os objetivos foram alcançados, mas com 

maior consumo de recursos do que o previsto 

Eficiente, mas ineficaz Os recursos foram utilizados conforme  

estabelecido, porém os objetivos previstos 

não foram alcançados 

Ineficaz e ineficiente Os objetivos não foram alcançados e o 

consumo de recursos ultrapassou o previsto 

 

Já a efetividade, temos que se relaciona ao impacto dos resultados 

obtidos ou como diria Tenório23, “É a capacidade de atender às expectativas da 

sociedade”. Alertamos, por oportuno, para o fato de que este trabalho não pretende 

enveredar pela discussão de efetividade ficando voltado para os aspectos da 

eficiência e eficácia. 

  Ainda com referência a eficiência, eficácia e efetividade, vivenciamos o 

momento em que as Auditorias de Natureza Operacional (ANOPs) começam a ter 

seu reconhecimento, ainda que de forma incipiente, em algumas Cortes de Contas 

do nosso país a exemplo do TCU e dos TCE/BA e TCE/PE. Estas espécies de 

auditorias têm sido bem aceitas pelos órgãos auditados, pois seu foco é a melhoria 

operacional destes e assim, uma maior satisfação dos usuários.  

 

 

                                                                                                                                                   

matérias-primas) sejam aplicados de forma mais racional possível. A eficiência preocupa-se com os 
meios, com os métodos e procedimentos mais indicados  que precisam ser devidamente planejados e 
organizados a fim de assegurar a otimização da utilização dos recursos disponíveis. A eficiência não 
se preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios. O alcance dos objetivos visados não 
entra na esfera de competência da eficiência; é um assunto ligado à eficácia.”   
 
22TENÓRIO, Fernando G. Gestão de ONGs – Principais Funções Gerenciais. 8ª edição. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 19. 
 
23 Op.Cit. p.20. 
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1.4 Realidade Recifense nas Subvenções Sociais 
 

 

  Na Cidade do Recife a adoção das chamadas subvenções sociais já é 

realidade há mais de duas décadas. O volume de recursos despendidos com tais 

espécies de aplicações tem ocupado importantes cifras nos orçamentos da capital 

pernambucana, ano após ano.  

Para ter-se idéia desses volumes, imaginemos que o montante de 

recursos obtidos com a arrecadação direta de tributos (excluídas as transferências, 

convênios e demais receitas) realizados pela maioria dos municípios 

pernambucanos, 160 dos 183 (restantes, excluída a capital) quando tomadas de per 

se, não atingiu as cifras dos recursos gastos no Recife, levou-se em conta somente 

os números da educação infantil aplicados em subvenções sociais, no exercício 

financeiro de 2004. Tomemos, a título de exemplo, os municípios a seguir, para 

ilustrar tais fatos. 
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  Apesar de estarmos diante de recursos realmente elevados, não 

olvidaremos em nossas análises e principalmente proposições feitas alhures, de 
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levar em consideração a qualidade dos gastos, mormente por se tratar de educação 

infantil. 

Mas não é somente o volume de recursos que revela a importância dos 

gastos com subvenções na capital pernambucana, se imaginarmos que uma parcela 

significativa da educação infantil, no Recife, é ministrada por entidades 

subvencionadas, principalmente em escolas comunitárias e creches, poderemos ter 

uma noção da importância do estudo que deve ser feito nesta modalidade de 

aplicações.  

O Gráfico 1.2, a seguir mostra a distribuição dos alunos atendidos 

pelas entidades subvencionadas da capital pernambucana, no exercício de 2004, 

nas diversas Regiões Político-Administrativas daquela cidade, bem como informa o 

número de alunos atendidos nas entidades selecionadas em nossa amostra. 

É interessante atentar para o fato de que os números a seguir estão a 

tratar apenas da pré-escola não estando, nos mesmos, incluídas as creches. 

 
GRÁFICO 1.2 
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 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Sec. de Educação da PCR 
 

  As subvenções em estudo ganham ainda mais importância quando 

observamos o número de alunos atendidos em escolas comunitárias 
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subvencionadas que, no pré-escolar, no ano de 2004 chegou a 66% dos alunos 

daquela faixa da educação. A constatação deste fato realça ainda mais a relevância 

de uma análise percuciente dos elementos que envolvem as atividades desta 

parcela do terceiro setor. Senão vejamos. 

 

 

        GRÁFICO 1.3 
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 Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base em informações da SEC. Educação 

da PCR e do INEP (censo escolar 2004) 

 

 

 

Tabela 1.1 

Alunos matriculados X Ano  

 

Ano  Alunos Matriculados (pré-escola)* 

2001 12.728 

2002 15.125 

2003 12.085 

2004 12.915 

2005 13.475 

* Rede pública Municipal de ensino 

Fonte: INEP /Ministério da Educação com base no censo escolar 2001-2005 

 

Os números da capital pernambucana conforme dito anteriormente são 

realmente interessantes e assustadores. Verificando conjuntamente os dados da 
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Tabela 1.1 com aqueles constantes no Gráfico 1.3, podemos ter realmente a noção 

das dimensões que as escolas comunitárias subvencionadas ocupam na educação 

infantil do Recife. Adiar reflexões em torno das avaliações destes gastos é correr 

risco de estar-se diante de financiamentos inadequados da educação dos mais 

necessitados. É negar o caráter transformador que a educação de qualidade pode 

promover. 

 

Tabela 1.2 

Alunos subvencionados atendidos por RPA  

Pré-escola em 2004  

 

REGIÃO Político-Administrativa24 Alunos atendidos na pré-escola pública  

(nas entidades subvencionadas) 

RPA-1 485 

RPA-2 1292 

RPA-3 1512 

RPA-4 1476 

RPA-5 2212 

RPA-6 1627 

    Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Sec. de Educação da PCR 
 

Estas divisões por RPA podem ser importantes para ações 

educacionais quando num planejamento mais amplo, se pretender inclusive mudar a 

realidade de algumas áreas específicas. Realidade esta apresentada, por exemplo, 

em seus IDH-M que, na Cidade do Recife, já está mapeado por bairros. Sendo a 

Educação um dos fatores a influir diretamente em seu cálculo, poderá a Secretaria 

                                                
24 Região político-administrativa. Na Cidade do Recife temos seis regiões que estão compostas pelos 
seguintes bairros, a saber: RPA 1 (Centro) – Bairro do Recife, Santo Antônio, São José, Boa Vista, 
Ilha do Leite, Soledade, paissandu, Cabanga, Ilha Joana Bezerra, Santo Amaro e Coelhos; RPA 2 
(Norte) – Torreão, Encruzilhada, Rosarinho, Ponto de Parada, Campo Grande, Hipódromo, Arruda, 
Campina do Barreto, Peixinhos, Cajueiro, Porto da Madeira, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba 
do Hemetério, Fundão, Linha do Tiro, Beberibe, Dois Unidos; RPA 3 (Noroeste) – Aflitos, Alto do 
Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, 
Monteiro, Parnamirim,  Poço, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Alto José Bonifácio, Alto José 
do Pinho, Mangabeira, Morro da Conceição, Vasco da Gama, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, 
Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro; RPA - 4 
(Oeste) – Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, 
Madalena, Prado, Torre, Torrões, vázea e Zumbi; RPA 5 (Sudoeste) – Afogados, Bongi, Mangueira, 
Mustardinha, San Martin, Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São 
Paulo, Sancho, Tejipió e Totó; RPA  6 (Sul) – Brasília Teimosa, Ibura, Cohab, Jordão, Boa Viagem, 
Pina, Ipsep e Imbiribeira. 
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de Educação realizar ações específicas com vistas à diminuição das gritantes 

diferenças nesse indicador que na Cidade do Recife varia desde a África à Noruega.  

“Há diferenças metodológicas entre o cálculo do IDH para os 

países e o do IDH-M dos bairros do Recife. Mas vale a pena 

comparar os resultados para enfatizar as disparidades internas 

da capital pernambucana. Assim, percebe-se que a distância 

de poucos quilômetros que separa Boa Viagem da Ilha Joana 

Bezerra é, do ponto de vista do desenvolvimento humano, tão 

grande quanto a que distingue a Noruega, campeã mundial do 

IDH, de países da África subsaariana como o Gabão.”25   

O Atlas do Desenvolvimento Humano do Recife traz alguns indicativos 

que podem sugerir ações direcionadas em algumas áreas, a exemplo dos quais 

poderíamos citar: 

- O bairro de Pau-Ferro com maior proporção de jovens na faixa de 18 a 24 anos 

analfabetos 24,62%, em contraposição no Hipódromo e Ilha do Leite, em que todas 

as pessoas nesta faixa etária são alfabetizadas. Ademais, Pau-Ferro tem taxa de 

analfabetismo de 29,8% (a mais alta do Recife); 

- No bairro do Recife há apenas 0,35% de chefes de domicílios com mais de 11 

anos de estudo contrastando com 76,54% do bairro dos Aflitos. 

Entendemos que a educação infantil, relacionada ao objeto de nossas 

análises, por ser a base da formação do indivíduo como bem observado no Plano 

Nacional de Educação, deve receber especial atenção quando se pretende modificar 

índices tão adversos quanto estes da Cidade do Recife. 

 

 

         

 

 

 

                                                

25 Atlas do Desenvolvimento Humano de Recife - 2005. PNUD/Prefeitura da Cidade do 
Recife/Ministério da Integração Nacional. Disponível em www.pnud.org.br  (Acesso em 01 de junho 
de 2006).  
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Plano Nacional de Educação 

“Se a inteligência se forma a partir do nascimento e se há 

'janelas de oportunidade' na infância quando um determinado 

estímulo ou experiência exerce maior influência sobre a 

inteligência do que em qualquer outra época da vida, descuidar 

desse período significa desperdiçar um imenso potencial 

humano. Ao contrário, atendê-la com profissionais 

especializados capazes de fazer a mediação entre o que a 

criança já conhece e o que pode conhecer significa investir no 

desenvolvimento humano de forma inusitada. Hoje se sabe que 

há períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o 

ambiente pode influenciar a maneira como cérebro é ativado 

para exercer funções em áreas como a matemática, a 

linguagem, a música. Se essas oportunidades forem perdidas, 

será muito mais difícil obter os mesmos resultados mais tarde.” 

    

 

Tabela 1.3 

Entidades subvencionadas em 2004 (Pré-escola) 

 

REGIÃO Político-Administrativa Entidades subvencionadas/2004(pré-escola)  

RPA-1 07 

RPA-2 15 

RPA-3 26 

RPA-4 17 

RPA-5 29 

RPA-6 22 

    Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Sec. de Educação da PCR 

 

Como podemos perceber na tabela 1.3, a distribuição de escolas por 

RPA não parece estar totalmente relacionada à necessidade educacional num 

determinado bairro, pois temos, por exemplo, a RPA-5 com 16 bairros e 29 escolas 

conveniadas da mesma forma a RPA-6 com 08 bairros e 22 escolas conveniadas. 

Por outro lado a RPA-3 com 29 bairros e somente 26 escolas conveniadas e a RPA-

1 com 11 bairros e somente 07 escolas conveniadas.  Assim, entendemos que como 

dito anteriormente, as necessidades de implementação de ações educacionais mais 

“planejadas (contundentes)” podem ser originadas a partir de indicadores 
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educacionais a exemplo daqueles constantes do Atlas Municipal. Mais ainda, 

acreditamos ser interessante, que a Prefeitura da Capital, através de sua Secretaria 

de Educação, procure outras parcerias de escolas comunitárias nas áreas carentes 

de maiores cuidados sociais.  

Realçando ainda a dimensão dos números da pré-escola na capital 

pernambucana, temos que se considerarmos todos os outros 183 municípios do 

Estado de Pernambuco e suas respectivas populações no ano de 2004, 

praticamente um em cada quatro municípios tem uma população inferior ao número 

de alunos matriculados na pré-escola (considerando as entidades subvencionadas 

mais as escolas municipais) o que mais uma vez aponta para a grandiosidade desta 

parcela de indivíduos. (ver Gráfico 1.4 que é apenas exemplificativo). 

Da mesma forma, comparando a população dos municípios 

pernambucanos somente com os alunos matriculados nas entidades 

subvencionadas (escolas comunitárias do Recife), teremos ainda que 7,65% dos 

municípios, ou seja, 14 dos 183 cidades restantes tinham populações totais 

inferiores ao número de alunos atendidos pelo terceiro setor na Cidade do Recife. 

(ver gráfico 1.5 que é apenas exemplificativo). 
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Apesar de estarmos comparando os números do censo 2000 com as 

matrículas da pré-escola do Recife no ano de 2004, e nesta análise haver uma 

defasagem de quatro anos, o número não muda muito. Dos 47 municípios que 

tinham população inferior ao número de matrículas da pré-escola da capital, apenas 

as cidades de Calçados e Santa Filomena modificaram essa realidade em 2005 

(censo projetado 2005 IBGE), e mesmo assim, se comparados às matrículas de 

2004, pois se os comparássemos com as matrículas de 2005 da capital, voltariam a 

ser inferiores em números absolutos. Ademais, as cidades de Frei Miguelinho e 

Mirandiba passariam nesta nova comparação (alunos matriculados na pré-escola 

capital X população dos demais municípios do Estado) a fazer parte do grupo de 

municípios com população total inferior, em números absolutos, aos alunos da Pré-

escola da Capital. 

 

GRÁFICO 1.5 
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  Fonte: Elaborado pelo autor com base no Censo 2000 (IBGE) e em dados da Sec. Educação PCR. 

 

Questões centrais do estudo 

Podemos afirmar que os recursos aplicados em subvenções 

destinadas à pré-escola ministrada pelo terceiro setor, escolas comunitárias, são 

suficientes para atender a contento todos os alunos desta faixa da educação? 
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É bem verdade que o montante de recursos despendidos com a 

educação infantil, através de subvenções sociais, alcança cifras bem elevadas, 

principalmente se levarmos em conta o conjunto de municípios de nosso Estado. 

Mas é importante ter em consideração que a necessidade da capital é muito superior 

àquelas necessidades dos demais municípios, pois sua população, nesta faixa 

etária, também é muito superior àquelas dos demais municípios pernambucanos.  

Assim, sem um estudo percuciente dos elementos que envolvem as 

subvenções não há como afirmar se há insuficiência ou excesso de recursos. Sem 

avaliação sistemática sobre elementos como: estrutura das escolas, qualificação dos 

docentes, capacitação continuada, ações complementares das escolas entre tantos 

outros, não se pode com precisão fazer qualquer diagnóstico.  

Por outro lado, os capítulos 2 e 4 têm a intenção de sugerir elementos 

que possam viabilizar respostas a estes e outros questionamentos. 

Por que a Prefeitura da Cidade do Recife escolhe subvencionar o terceiro setor ao 

invés de ministrar diretamente a educação de suas crianças? 

O sentimento de pertencimento que toma conta das populações das 

comunidades menos favorecidas em relação às escolas comunitárias é algo que não 

parece tão presente quando se está diante de repartições públicas da comunidade, 

ainda que estas sejam escolas, que a princípio, estariam a beneficiar os indivíduos 

daquele lugar. Fato disso são os atos de vandalismo menos presentes nas escolas 

da comunidade que nos equipamentos públicos/estatais locais. Outro elemento, 

ainda que derivado do anterior, é o custo menos elevado, pois sabemos que tanto as 

vantagens que são atribuídas a servidores municipais como os custos indiretos de 

uma repartição pública como segurança, manutenção dentre outros, majoram 

consideravelmente os valores empregados pelo município.  

Não é objetivo de nosso estudo sugerir que toda a educação deveria 

ser ministrada através de subvenções até por que não é esse nosso sentimento. O 

que percebemos é que deve haver um misto de público estatal e público não estatal 

e o ponto de equilíbrio entre essas iniciativas é que deve ser buscado, em um 

estado com graves limitações orçamentárias. 
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É inconcebível, por exemplo, que 66% da educação infantil conforme 

apresentado anteriormente, seja ministrada pelo terceiro setor. Verificamos neste 

indicador um desequilíbrio de iniciativa na oferta da educação infantil. A atividade do 

terceiro setor deve ser acessória e não principal. Este desequilíbrio torna-se ainda 

mais grave por tratar-se de atividade básica do Estado, qual seja, a Educação de 

seu povo.  

 

 

Uma luz no fim do túnel 

 

As estatísticas apresentadas sobre as questões do analfabetismo na 

Capital pernambuca mostram que medidas agressivas precisam ser tomadas como 

sugeriu Birdsall.   

“O aumento do nível médio de escolaridade exige uma política 

compensatória agressiva, para que possa alcançar os pobres. 

Na falta de um empenho específico, que force as escolas a 

funcionarem para os pobres, os aumentos gerais dos gastos 

em educação correm o risco de simplesmente reforçar a atual 

distribuição desigual de capital humano”. Acrescentou ainda a 

autora: “O problema está nos sistemas de escolas públicas 

ineficientes – dos quais dependem inteiramente os pobres – 

exacerbado pela proporção relativamente baixa de gastos em 

educação, nos níveis primário e secundário, os quais 

beneficiam sobremaneira os pobres.”26. 

Por outro lado, podemos notar que alguns indicadores parecem sugerir 

que “nem tudo está perdido”, vejamos o Gráfico 1.6, a seguir, no qual é apresentado 

um índice decrescente do analfabetismo no Recife. Mas, não queremos em hipótese 

alguma sofismar tudo que foi dito antes. Até porque, o quadro educacional é grave e 

medidas urgem para uma melhora significativa nos indesejáveis índices da 

educação na Cidade do Recife e em especial sua educação infantil.  

                                                

26 BIRDSALL, Nancy. Educação: Patrimônio do Povo. In: Edson Teófilo (Org.). Distribuição de 
Riqueza e Crescimento Econômico/Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estudos NEAD 2. Brasília, 
2000, p. 95. Disponível em www.nead.org.br (Acesso em 02 de maio de 2006). 
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     GRÁFICO 1.6 

 

 

PERCENTUAL DE PESSOAS COM 15 ANOS OU 
MAIS ANALFABETAS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ANO DE REFERÊNCIA

P
E

R
C

E
N

T
U

A
L

 D
E

 
A

N
A

L
F

A
B

E
T

O
S

PERCENTUAL DE PESSOAS COM 15 ANOS OU MAIS ANALFABETAS

 
  Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dados relativos  

      ao Recife.  

 

Em verdade, um índice acima de 10% de analfabetos nesta faixa da 

população ainda é preocupante e somente vem a reforçar o sentimento de que 

políticas públicas dirigidas a esta faixa etária têm que ser implementadas 

urgentemente para que estas pessoas possam ter chances de oportunidades ao 

longo de suas vidas. 

   O Estado gerencial brasileiro apesar de apresentar avanços tanto 

qualitativos quanto quantitativos em alguns segmentos da administração pública, 

enfrenta questionamentos de boa parte da comunidade científica que se debruça 

sobre sua gestão. A exemplo do que asseverou Rezende: 

 

“Entretanto, conforme sugerem um conjunto de estudos 

comparativos de avaliação dessas políticas públicas, as 

reformas gerenciais não produziram os resultados esperados, 

nem na sua proposta de ajuste fiscal nem no que se refere 

especificamente a criar um novo formato institucional para o 

funcionamento do Estado e de sua burocracia. (...) O caso 
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brasileiro foi um dos muitos casos em que o governo continua a 

exibir sérios problemas de desempenho e elevados custos, 

mas funcionando dentro de uma matriz institucional orientada 

pelo modelo não-regulado pelo desempenho”. 27 

Por outro lado, apesar dessas constatações, acreditamos que os novos 

paradigmas da Administração Pública destacadamente, a exigência de resultados, 

accountability de resultados, é estrada sem volta, na qual a própria escassez de 

recursos e as crescentes demandas sociais não admitem retrocesso. Desta forma, 

entendemos que a maturidade do Estado gerencial é algo que ainda está por vir. 

Nossa percepção, em relação a outro elemento de nossa análise o 

terceiro setor/escolas comunitárias, é de que a relação entre este último e a PCR 

deveria ser de parceria de fato28, em que a Administração municipal poderia melhor 

prover meios físicos e financeiros com o fito de aparelhar estas instituições não 

governamentais para uma melhor prestação destes serviços públicos. 

Especificamente ocupa importância estratégica na qualidade de vida de toda a 

sociedade, uma vez que a educação é senão único, o principal elemento que pode 

modificar a realidade das comunidades mais carentes de nossa sociedade. 

Por fim, os números da capital pernambucana reforçam a tese da 

necessidade de profundos estudos para que se possam elaborar e implementar 

políticas públicas mais contundentes na reversão da tamanha adversidade a que 

estão sujeitas as comunidades mais carentes de nossa capital.  

 

 

 

 

                                                

27 REZENDE, F. C. Administrative Reform, Permanent Failure, and the Problem of External Support: 
MARE and the Reform of the State Apparatus in Brazil. Ithaca. Dissertation (Ph.D on Public Policy). 
Cornell University, 1999. 

28 Que o conjunto das obrigações da PCR não se limite aos repasses esporádicos das subvenções, 
mas que vá além. No sentido do que é tratado no item 4.2 (capítulo 4), ou seja, apoio financeiro, 
administrativo e pedagógico. 
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2. AVALIAÇÃO: BÚSSOLA DA AÇÃO GERENCIAL 
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2.1 Considerações Iniciais 
 

Optamos por escrever um capítulo específico sobre avaliação por que 

entendemos que os conceitos que envolvem essa disciplina29 e que foram aqui 

tratados, constituem a base deste trabalho. Não pretendemos, porém, esgotar os 

conhecimentos que envolvem as avaliações. Primeiro por que seria necessário 

escrever um livro inteiro, se a exaustão do tema fosse nosso objetivo, o que não é o 

caso. Segundo por pensarmos que mesmo relacionando-se estreitamente com o 

objeto de nosso estudo, as avaliações não se confundem com o mesmo.  

Quanto aos motivos pelos quais não tratamos do tema avaliação no 

capítulo 1, que também traz conceitos basilares para o nosso estudo, esclarecemos 

que mesmo entendendo os conhecimentos sobre Estado Gerencial, Terceiro setor, 

Subvenções Sociais e ainda a Realidade Recifense, estudados naquele capítulo, 

como estratégicos, acreditamos que seria mais adequado tratar os conhecimentos 

sobre avaliação em capítulo específico e assim o fizemos.  

Por fim, registramos que algumas questões levantadas neste capítulo 

2, de forma generalizada, serão utilizadas com foco mais específico no capítulo 4, 

quando nos debruçarmos sobre as avaliações ou ausência delas, nas subvenções 

sociais da educação infantil ministrada pelas escolas comunitárias do Recife e as 

contribuições para a elaboração de um modelo. 

 
 
 
 
 

                                                
29 Utilizamos o termo disciplina sem maiores preocupações com as polêmicas sobre a questão de ser 
a avaliação uma disciplina, profissão ou transdisciplina que ocupam os estudiosos da matéria. Mas, 
nos alinhamos com o pensamento de Worthen, Sanders e Fitzpatrick que assim entendem: “No 
sentido tradicional, a avaliação pode não se qualificar como disciplina mesmo que pareça estar 
avançando na direção que a levará a ter esse status um dia. Como a maioria das profissões não são 
disciplinas per se, e sim áreas de prática aplicada que se baseiam em uma ou várias disciplinas, é 
muito provável que a avaliação não possa e não deva aspirar a ser nem uma profissão nem uma 
disciplina em sentido lato, mas que continue seu desenvolvimento como profissão e faça uma 
contribuição simultânea como transdisciplina.” Ver WORTTHEN, Blaine R., SANDERS, James R., 
FITZPATRICK, Jody L.; Tradução Dinah de Abreu Azevedo. Avaliação de Programas: concepções e 
práticas. São Paulo: Gente, 2004, p.91. 
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2.2 Delimitando o conceito de avaliação 
 

“O processo de avaliação disciplinada permeia todas as áreas 

do pensamento e da prática (...) Encontra-se em resenhas de 

livros acadêmicos, nos procedimentos do controle de qualidade 

da engenharia, nos diálogos socráticos, na crítica social e 

moral, na matemática e nas opiniões dadas pelos tribunais de 

apelação (...). É o processo cujo dever é a determinação 

sistemática e objetiva de mérito, propriedade ou valor. Sem 

esse processo, não há como distinguir o que tem valor do que 

não tem”. 30 

O ato de avaliar é algo tão presente em nosso cotidiano que o 

realizamos certamente dezenas ou mesmo centenas de vezes num único dia e 

muitas vezes nem nos apercebemos de que estamos a fazê-lo. Quando acordamos 

e escolhemos o alimento com o qual realizaremos nosso desjejum em verdade já 

iniciamos uma avaliação, quando antes mesmo, olhamos ainda deitados o relógio e 

decidimos se podemos ficar mais alguns minutos na cama, já estamos realizando 

avaliação e assim poderíamos citar diversas outras situações nas quais nos 

deparamos com a avaliação como algo interessante e necessário. 

Por outro lado, a dimensão com a qual pretendemos realizar nossas 

observações trata da avaliação sistematizada, revestida da maior objetividade 

possível. Não queremos, contudo, afirmar ser a avaliação uma disciplina neutra31 ao 

contrário a entendemos como tomadora de posição na determinação de valores e 

                                                
30 Scriven (1991) Apud. WORTTHEN, Blaine R., SANDERS, James R., FITZPATRICK, Jody L.; 
Tradução Dinah de Abreu Azevedo. Avaliação de Programas: concepções e práticas. São Paulo: 
Gente, 2004, p.56. 
 
31 Essa questão da ausência de neutralidade das avaliações em algumas circunstâncias configura-se 
como motivo de especial atenção ARRETCHE ao tratar do tema alertava: “não existe possibilidade de 
que qualquer modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas 
instrumental, técnica ou neutra. Nesta perspectiva, qualquer linha de abordagem das políticas 
públicas supõe, de parte do analista, um conjunto de princípios cuja demonstração é, no limite, 
impossível, dado que corresponde a opções valorativas pessoais. Neste sentido, o uso adequado dos 
instrumentos de análise e avaliação é fundamental para que não se confunda opções pessoais com 
resultados de pesquisa”. ARRETCHE, Marta T. S. TENDÊNCIAS NO ESTUDO SOBRE AVALIAÇÃO. 
In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: UMA QUESTÃO EM 
DEBATE. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2006, p.29-30.  
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méritos, algo frequentemente utilizado para embasar decisões. No mesmo sentido, 

Sobrinho32 ao dissertar sobre a conceituação de Hernest House assim concluiu: 

“...a avaliação não é neutra, nem é simplesmente uma 

descrição. Ela emite julgamentos e determina o valor, não de 

forma aleatória, mas de acordo com critérios apropriados. Tem, 

portanto, uma racionalidade; segue uma metodologia e deve 

explicar e justificar suas opções e resultados, pois tem 

interesse público, da sociedade em geral, como instrumento da 

democratização das decisões.” 

Diversos estudiosos focaram suas atenções no tema avaliação sob 

vários aspectos conceituais, uns dando ênfase à avaliação de instituições 

educacionais, alguns no controle de qualidade, tomada de decisão, formação de 

cultura organizacional e tantos outros. Assim, a conceituação da avaliação varia em 

alguns aspectos de autor para autor. Não nos arriscamos a dizer qual seja a melhor 

definição até porque acreditamos que cada uma tem sua utilidade, e sendo assim, 

não há a definição melhor em todos os contextos. Todavia, aquela com a qual mais 

nos identificamos foi a de Hernest House33 que assim definiu: 

 

“A avaliação se define normalmente como a determinação do 

valor de algo; em nosso caso, dos programas, políticas e 

pessoal educacionais, julgados de acordo com critérios 

apropriados que hão de ser, por sua vez, explicados e 

justificados. No melhor dos casos, a avaliação dos programas 

sociais e educacionais aspira a ser uma instituição para a 

democratização das decisões públicas, tornando possível que 

os programas e as políticas estejam mais abertos ao escrutínio 

e à deliberação públicos. Neste, sentido, a avaliação deveria 

servir aos interesses não só dos patrocinadores, senão 

também da sociedade nos diferentes grupos que compreende. 

                                                
32 SOBRINHO, José Dias. AVALIAÇÂO: Políticas Educacionais e reformas da Educação Superior. 
São Paulo: Cortez, 2003, p.48-49. 
 
33 SOBRINHO, José Dias. AVALIAÇÂO: Políticas Educacionais e reformas da Educação Superior. 
São Paulo: Cortez, 2003, p.48. 
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Porém, obviamente, a avaliação nem sempre cumpriu estas 

nobres aspirações”. 

Nas observações de House está explícito o moderno princípio da 

Accountability tanto do ponto de vista daqueles que o entendem no sentido da 

responsabilização, como da transparência que deve permear as ações dos 

responsáveis pelas políticas públicas.  

E dizemos que o princípio da Accountability é moderno não como 

referência temporal que se diria sobre o que é novo, mas como algo avançado. 

transparência e responsabilização – transparência no trato de coisas alheias, no 

sentido de dar satisfação – responsabilidade pelo que se fez ou se faz. 

Entendemos importante observar que House reafirma uma das 

definições de Scriven quando descreve que “A avaliação se define normalmente 

como a determinação do valor de algo”. 

É oportuno atentar para o fato de que uma avaliação devidamente 

realizada tende a promover a justiça, pois quando o valor de algo é corretamente 

determinado, cria a possibilidade de se tratar desigualmente os desiguais, o que 

configura uma das faces do princípio da igualdade. 

Outros conceitos também interessantes podem trazer como elemento 

central o uso para o qual as avaliações se destinam, mas como não objetivamos 

esgotar todos os aspectos conceituais, entendemos que os principais sentidos das 

avaliações serão devidamente tratados nos tópicos seguintes deste trabalho.  

 

2.3 Motivos/objetivos para implementação de avaliação sistêmica 

 

“Os estudos de avaliação de políticas e programas 

governamentais permitem que formuladores e 

implementadores sejam capazes de, objetivamente, tomar 

decisões com maior qualidade, maximizando o gasto público 

nas diversas atividades objeto da intervenção estatal, 

identificando e superando pontos de estrangulamentos e êxito 
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dos programas, e, por conseqüência abrir perspectivas 

racionais para implementar políticas públicas dotadas de maior 

capacidade de alcançar os resultados desejados pelos 

formuladores no plano da operacionalidade dos programas e 

políticas públicas, em qualquer área de competência do 

governo.” 34  

 

Poderíamos destacar como principais motivos para a implementação 

de uma avaliação sistêmica os seguintes: 

√ Dotar os tomadores de decisões com as informações necessárias para a escolha 

das melhores políticas ou mesmo mudança naquelas já em curso, proporcionando a 

capacidade de intervenção racional nos meios envolvidos no atingimento dos fins; 

√ aprimorar o sistema de aprendizagem organizacional35;  

√ afirmar valores. 

A atividade de avaliar traz consigo a característica de constituir-se em 

valiosa oportunidade de formação do conhecimento organizacional, inclusive de 

detectar e corrigir seus erros, como sugeriu Calmon36. Diante do que, entendemos 

como verdadeira incúria sua ausência na gerência de programas ou mesmo projetos 

na Administração Pública.  Há na avaliação a possibilidade de se pensar no 

desenvolvimento organizacional. Repensar conceitos, realinhar atitudes, 

procedimentos, projetar avanços, reforçar conquistas e reafirmar bandeiras.  

A necessidade, ou melhor, a chance de se conhecer de fato as 

comunidades, mormente aquelas menos privilegiadas de determinado sistema social 

                                                
34 NEPP, UNICAMP. Modelo de Avaliação de Programas Sociais Prioritários: Relatório Final. 
Campinas, NEPP. UNICAMP, 1999, p.37. 
 
35 CALMON, Kátia Maria Nasiaseni. Avaliação de Programas e a Dinâmica da Aprendizagem 
Organizacional. Revista Planejamento e Políticas Públicas, n.19, Brasília: IPEA, junho de 1999, p4. 
“Entenda-se por aprendizagem organizacional ‘o processo de detectar e corrigir erros’. Tal definição 
atribuída a Chris Argyris (1982) relaciona o processo de aprendizagem à capacidade da organização 
de buscar, sistematicamente, formas mais apropriadas para solucionar seus problemas e, assim, 
incrementar sua eficácia e sua eficiência”.    
 
36 Ver CALMON, Kátia Maria Nasiaseni. Avaliação de Programas e a Dinâmica da Aprendizagem 
Organizacional. Revista Planejamento e Políticas Públicas, v.1, Brasília: IPEA, 1989. 
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e a partir daí poder ofertar-lhe os serviços públicos a exemplo de serviços na área 

da educação, na medida e qualidade mais apropriadas, nos leva a pensar o quanto 

a avaliação estruturada (sistêmica) poderia contribuir nesse prodigioso feito. 

A avaliação permite, dentre outras coisas, que possamos, a partir do 

diagnóstico de determinada realidade ou situação, tomar a decisão que se apresente 

mais adequada. E nesse contexto, imaginemos quantos agentes públicos ou mesmo 

nós cidadãos comuns, em nosso cotidiano, não tomamos decisões que 

posteriormente mostram-se tão inadequadas por pura e simples falta de uma 

avaliação estruturada.  

Ao tratar das funções das avaliações Belloni, Magalhães e Sousa37 

assim asseveraram: 

“O outro objetivo – oferecer subsídio para a tomada de decisão 

– refere-se tanto à continuidade da política examinada, quanto 

a ajustes ou reformulação de suas ações, em face dos 

objetivos da própria política e/ou os dos setores atingidos. A 

formulação de subsídios para a tomada de decisão é 

endereçada principalmente aos setores governamentais, mas 

oferece também, aos demais envolvidos, elementos para suas 

próprias definições e estratégias.” 

Destarte, resta-nos a idéia que via de regra decide melhor quem dispõe 

de maiores informações sobre os elementos que compõem uma determinada 

política (considerando, iguais os demais aspectos à disposição dos tomadores de 

decisão). E nesse sentido um adequado sistema de avaliação pode desempenhar a 

contento esse mister. 

Por fim, temos o terceiro motivo qual seja, o de afirmar valores 

organizacionais. O professor Ristoff38 ao dissertar sobre os objetivos da avaliação 

institucional brilhantemente expõe da seguinte forma: 

                                                                                                                                                   

 
37 BELLONI, Isaura, MAGALHÃES, Heitor de, SOUSA, Luzia Costa de. Metodologia de Avaliação: Em 
Políticas Públicas. 3ª ed.São Paulo: Cortez, 2003, p.45.  
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“A palavra avaliação contém a palavra 'valor' e, por isso  

mesmo, não podemos fugir dessa concepção valorativa. 

Quando dizemos que avaliar tem a função de (a)firmar valores, 

estamos dizendo também que negamos a suposta neutralidade 

do instrumento e do processo de avaliação para admitir que 

eles são sempre resultado de uma concepção impregnada de 

valores, sejam eles científico-técnicos, didático-pedagógicos, 

atitudinais, éticos, políticos, ou outro. Assim que, quando por 

exemplo, organizamos um instrumento de avaliação do 

desempenho docente, e este instrumento põe perguntas, há 

sempre um valor desejado e indesejado subjacente a cada uma 

destas perguntas. Quando perguntamos, por exemplo, se o 

professor apresentou plano de ensino, estamos na verdade 

afirmando que apresentar plano de ensino é desejável. Quando 

perguntamos se o professor cumpriu o plano de ensino 

estamos de fato afirmando que cumprir o plano de ensino é 

desejável. Quando perguntamos se o professor foi assíduo e 

pontual, estamos, sem dúvida, afirmando que assiduidade e 

pontualidade são os valores que prezamos. Estas são formas 

mais escancaradas de apresentar o que muitas vezes se 

disfarça, se insinua e se espalha como neutro, mas a avaliação 

não é neutra como não é neutra e desinteressada a 

linguagem.” 

Assim, como as sobreditas palavras destacamos a importância e a 

oportunidade da reafirmação de valores como forma de desarticular 

comportamentos e atitudes indesejáveis ou principalmente reforçar aqueles 

almejados pela instituição e/ou seus atores.  

Ao apresentarmos os motivos pelos quais acreditamos ser a avaliação 

algo indispensável na Administração seja pública ou privada, seja na indústria ou na 

prefeitura de uma pequena cidade, não queremos absolutamente dizer que a 

avaliação é a cura de todos os males e nem que não há sérias dificuldades na 

institucionalização da cultura da avaliação. Até mesmo porque, não são raras 

                                                                                                                                                   
38 RISTOFF, Dilvo I. Avaliação institucional: pensando princípios. In: BALZAN, Newton Cezar e 
SOBRINHO, José Dias (orgs.).  Avaliação Institucional: teoria e experiências. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. p.46. 
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situações em que os processos avaliatórios criaram algum tipo de constrangimento, 

principalmente quando atrelados a regimes de conseqüências. Mas no mesmo 

sentido do que Simon a seguir expôs, entendemos ser preferível enfrentar as 

dificuldades que possam advir da atividade de avaliar que ficar à margem de seus 

benefícios.  

Ao dissertar sobre “As avaliações de nova geração” Simon39, assim 

expressou: 

“Não é que as avaliações consigam atender a todas as 

questões que preocupam; mas os problemas associados às 

avaliações parecem ser claramente preferíveis aos problemas 

associados à sua não existência, como a falta de parâmetros, a 

ausência de critérios, os desperdícios e injustiças na 

distribuição de recursos e a impossibilidade de estabelecer 

políticas consistentes para sistemas de educação de massa.”  

Diante dessa ausência de avaliação40 permite-se que serviços públicos 

sejam prestados em quantidades e especificações inadequadas. A ausência de 

avaliação ocasiona a falta de respostas a perguntas do tipo: 

- Será que a qualidade e quantidade dos serviços estão compatíveis com os desejos 

e aspirações do público alvo? 

- Qual os motivos que estão influenciando negativamente o desempenho da gestão? 

- A eficiência, eficácia e efetividade estão sendo atingidas? 

- Os recursos empregados são suficientes para o atingimento dos objetivos? 

- Qual o padrão que desejamos para os serviços recebidos e prestados? 

 

                                                
39 SOUZA, Alberto de Mello e (organizador). Dimensões da Avaliação Educacional. Petrópolis, Vozes, 
2005, p.31. 
 
40 Doravante quando tratarmos de ausência de avaliação estaremos a fazê-lo considerando o sentido 
científico da avaliação, ou seja, avaliação estruturada/sistêmica e não aquele tido pelo senso comum. 
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Estas e outras questões tão ou mais importantes podem ser 

respondidas por um adequado sistema de avaliação.  

 

2.4 Avaliação em um Estado gerencial com cultura de não avaliar 

 
Questionamos-nos sobre os motivos pelos quais entendemos ser 

imperiosa a implementação de uma cultura de avaliação na administração pública 

brasileira. Um Estado com pouca ou quase nenhuma cultura de avaliação. Quando 

estamos a falar em avaliação nos referimos àquela avaliação estruturada 

(sistemática).  

Queremos que nossas reflexões cheguem muito além dos aspectos 

das exigências legais, pois sabemos que há muito a legislação do Estado brasileiro 

prevê aspectos da eficiência, eficácia e efetividade41 – e nem por isso a cultura da 

Avaliação fez-se presente na administração pública brasileira. 

√ Como saber se estamos sendo eficientes, eficazes e efetivos se não 

realizamos avaliações estruturadas?  

√ Como sabermos se as ações, projetos, atividades estão no rumo 

certo se não medirmos sistematicamente o seu desempenho? 

Franco e Cohen42 já destacavam: 

“Avaliação de projetos sociais tem um papel central neste 

processo de racionalização e é um elemento básico do 

planejamento. Não é possível que estes sejam eficazes se não 

forem avaliados os resultados de sua aplicação. Por isso, 

dispor de avaliações ex-post de projetos em curso ou já 

realizados é fundamental para melhorar os modelos. Desse 

modo, a avaliação ex-ante permite escolher a melhor opção 

                                                
41 Ver conceitos no capítulo 1 do presente trabalho. 
 
42 COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando. Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis, Vozes, 1993, 
p.16. 
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dos programas e projetos nos quais se concretizam as 

políticas.”  

As observações aqui expostas pretendem se lançar sobre os aspectos 

qualitativos e quantitativos do objeto de nosso estudo “Educação Infantil ministrada 

pelas escolas comunitárias do Recife através das subvenções sociais” na linha 

conceitual de Demo43 que assim entende: 

“Não se trata, no entanto, de estabelecer entre qualidade e 

quantidade uma polarização radical e estanque, como se uma 

fosse a perversão da outra. Cada termo tem sua razão própria 

de ser e age na realidade como uma unidade de contrários. 

Ainda que possam se repelir, também se necessitam. 

A quantidade não é uma dimensão inferior ou menos nobre da 

realidade, mas simplesmente uma face dela. E a qualidade não 

precisa inevitavelmente significar enlevo, espiritualidade, 

divindade.” 

 

Assim frente a elementos quantitativos e qualitativos cada qual com 

sua relevância e peculiaridade, entendemos que um sistema de avaliação que venha 

a ser instituído para a educação infantil da capital pernambucana deverá trazer em 

seu bojo o equilíbrio entre esses elementos. Diante do qual, aspectos quantitativos 

não poderão ser privilegiados em detrimento dos aspectos qualitativos nem este em 

detrimento daquele. 

2.5 Estabelecendo diferenças entre Monitoramento e Avaliação 

Quando estamos a tratar de avaliação em nossas observações não nos 

referimos absolutamente a monitoramentos periódicos e estanques, mas a algo 

contínuo, sistêmico e interligado.  

Ao tratarmos de avaliação, dentro de um tema como a educação 

infantil, pode restar a confusão conceitual entre a aferição da aprendizagem do 

aluno e a própria avaliação da política pública objeto de nossas análises, e é nesse 

                                                
43

 DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 8 ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2005. p.3. 
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segundo sentido que queremos reafirmar nossas intenções neste trabalho. Desta 

forma, não há qualquer intenção de adentrarmos nas questões da avaliação 

acadêmica com foco na maneira de melhor avaliar a apreensão do conhecimento 

por parte dos discentes. 

Estamos sim querendo avaliar o conjunto dos elementos que compõem 

a educação infantil ministrada por escolas comunitárias na cidade do Recife, até por 

que, a mesma está sendo financiada com recursos públicos associados às 

entidades privadas. Mas é interessante frisar que entendemos que as outras 

modalidades de educação pública podem e devem ser avaliadas, porém neste 

trabalho não se constituem em objeto de nosso estudo.  

Defendemos uma avaliação que envolva o conjunto dos elementos que  

compõem este objeto e não parte dele conforme veremos no item seguinte. 

 

2.6 Avaliação em um modelo completo e não parcial 
 
 

Estamos sugerindo, no caso em estudo, que o modelo de avaliação 

que venha a ser elaborado para uso da Secretaria de Educação da Cidade do Recife 

seja um modelo completo e não parcial. Que se vá muito além da avaliação 

finalística exercida sobre o aluno. Um modelo que envolva todos os aspectos do 

processo desde a qualidade das salas de aula, conteúdo do kit escolar, qualificação 

dos docentes, qualidade nutricional da merenda até elementos como o nível de 

escolaridade dos pais dos alunos. A atividade educacional não pode ser realizada 

pela metade, tem que ser completa. E o contexto de avaliação o qual entendemos 

apropriado, para a política em estudo, se faz presente nas palavras de Demo44 que 

assim descreveu: 

“Avaliar significa compreender todas as dimensões e 

implicações do objeto ou política avaliada. (...) a concepção 

adotada demanda que o processo de avaliação contemple 

todos os aspectos sociais e políticos (conceitual, metodológico, 

                                                                                                                                                   

 
44

 DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 8 ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2005. p.3. 
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operacional) envolvidos na formulação e implementação de 

uma política setorial inserida no contexto das demais políticas 

setoriais e da política global de um governo ou de um período 

histórico definido; destaca também, a necessidade de serem 

contempladas as conseqüências (sociais, econômicas, 

políticas) das ações examinadas.” 

Existe um monitoramento periódico realizado pela Secretaria de 

Educação da capital, através de uma equipe de educadoras sobre alguns aspectos 

que envolvem as escolas comunitárias. Todavia, não entendemos este como o 

sistema de avaliação que é tratado em nosso trabalho. O que defendemos é uma 

avaliação multidisciplinar que envolva outros aspectos e ferramentas de aferição, 

mais rígidas. Estamos a sugerir algo mais abrangente como se o monitoramento 

existente hoje fosse um dos muitos elementos de um sistema mais amplo e 

completo. É importante que se observe que não estamos absolutamente propondo o 

fim dos monitoramentos atuais, mas sim que estes fossem utilizados parcialmente 

em algo mais complexo. Estamos assim a entender o que hoje existe como uma 

engrenagem das muitas que viriam a compor uma máquina bem maior chamada 

Avaliação. 

 

2.7 Avaliação Formativa X Avaliação Somativa 

 

Refletindo sobre o tema avaliação uma das questões que se nos 

apresentam como imprescindíveis, é a diferenciação entre avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nossas considerações neste aspecto, não pretendem neste 

caso, ir além do que já foi devidamente estabelecido por Scriven45. 

Desta forma, a avaliação formativa é entendida como aquela na qual se 

pretende melhorar um determinado programa ou mesmo obter dados para sua 

implementação. Já avaliação somativa tem por característica principal determinar o 

                                                
45 Scriven apud WORTHEN, Blaine R., SANDERS, James R., FITZPATRICK, Jody L.; Tradução 
Dinah de Abreu Azevedo. Avaliação de Programas: concepções e práticas. São Paulo: Gente, 2004, 
p.46. 
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valor para a tomada de decisão, que muitas vezes vem associada à continuidade ou 

interrupção de determinado programa. 

No intuito de consolidar as principais diferenças entre estas duas 

espécies de avaliação Worthen, Sanders e Fitzpatrick 46 através do quadro 2.1 assim 

resumiram: 

 

QUADRO 2.1 

DIFERENÇA ENTRE AVALIAÇÃO FORMATIVA E AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

 Avaliação formativa Avaliação somativa 

Objetivo Determinar valor ou qualidade Determinar valor ou qualidade 

Uso Melhorar o programa. 
Tomar decisões sobre o futuro do 

programa ou sobre sua adoção. 

Público 
Administradores e equipe do 

programa. 

Administradores e/ou consumidores 

potenciais ou órgão financiador. 

Quem faz 
Avaliadores internos com o apoio 

de avaliadores externos. 

Avaliadores externos com o apoio 

em certos casos, de avaliadores 

internos. 

Principais características 

Gera informações para que a 

equipe do programa possa 

melhorá-lo. 

Gera informações para que a 

equipe do programa possa decidir 

por sua continuidade ou os 

consumidores por sua adoção. 

Foco 
Que informações são necessárias? 

Quando? 

Que evidência é necessária para as 

principais decisões? 

Objetivo da coleta de dados Diagnóstico. Tomada de decisões. 

Medidas Às vezes informais. Válidas e confiáveis. 

Freqüência da coleta de dados Freqüente. Não freqüente. 

Tamanho da amostra Em geral pequeno. Em geral grande. 

Perguntas feitas 

O que tem funcionado? O que 

precisa ser melhorado? Como 

pode ser melhorado? 

Quais foram os resultados? Quem 

participou e em que condições? 

Com que treinamento? 

Quanto custou? 

 

Apesar das diferenças conceituais que se apresentam entre a 

avaliação formativa e a avaliação somativa, essa fronteira entre ambas é algo que 

                                                
46 Idem, p.50. 
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muitas vezes na prática tem se mostrado bastante tênue. Também é importante 

frisar que outros teóricos dedicados ao estudo da avaliação, a exemplo de Chen e 

Misanchuk, entenderam que essa classificação da avaliação entre formativa e 

somativa, proposta por Scriven, não era completa. Mas diante dessa divergência, 

entendemos que a classificação de Scriven mostra-se, ao menos, para o estudo que 

realizamos bem apropriada. 

 

2.8 Avaliação Interna X Avaliação Externa 

 

A diferenciação entre avaliação interna e externa torna-se importante 

diante das reflexões sobre o tipo mais apropriado para a Capital pernambucana. 

Interessante atentar para o detalhe de que esta caracterização conceitual, 

diferentemente dos muitos aspectos que envolvem o tema avaliação, é pacífica 

dentre os muitos teóricos que se debruçam sobre esta área de conhecimento. 

Por avaliação interna entende-se aquela realizada pela própria equipe 

que desenvolve o programa/atividade. Por outro lado, tomemos por hipótese a 

designação de uma equipe da Secretaria de Finanças para avaliar determinados 

aspectos de programas da Secretaria de Educação – estaríamos diante de uma 

avaliação externa se pensássemos no referencial da Educação. Contudo, se 

entendermos a Prefeitura como uma estrutura única, estaríamos diante de uma 

avaliação interna. 

A separação entre avaliação interna e externa é algo que, em algumas 

circunstâncias, configura-se frágil. Mas nem por isso menos importante, 

principalmente, quando às relacionamos com avaliações formativas e somativas. 

As avaliações somativas normalmente são realizadas por avaliadores 

externos e, nesse fato, reside a lógica de que alguém externo ao programa/atividade 

avaliada configura-se imparcial e assim capaz de desenvolver uma análise isenta 

sobre a continuidade ou descontinuidade de determinado programa. Estando, por 

conseguinte, menos passível às pressões que envolvem a atividade de avaliar as 

ações de outrem. Restando desta forma, maior credibilidade em suas conclusões. 
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De maneira análoga as avaliações formativas são, via de regra, 

realizadas por avaliadores internos. E nesse caso, o argumento foca-se no fato de 

que um indivíduo familiarizado com os programas/atividades sob análise, detém o 

conhecimento suficiente “Expertise” para propor melhorias no objeto da avaliação. 

Ao passo que uma avaliação realizada por sujeito externo estaria a desprezar este 

conhecimento adquirido.  

Essa lógica de associação de avaliação externa com avaliação 

somativa e por conseqüência a avaliação interna à avaliação formativa tem razão de 

ser. Conforme exposto, mas sob certas circunstâncias (limitações orçamentárias, 

limitações de pessoal qualificado, dentre outras) tem-se que realizar avaliações 

somativas com pessoal interno e avaliações formativas com pessoal externo. 

Em relação às avaliações formativas serem realizadas, em certos 

casos, por avaliadores externos, Worthen, Sanders e Fitzpatrick47 assim alertaram: 

“A abertura desse ponto de vista permite ao avaliador formativo 

externo ver questões ignoradas pelos avaliadores internos. 

Além disso, o avaliador externo pode mostrar-se útil ao 

avaliador interno por sugerir métodos adicionais de coleta de 

dados mais praticáveis ou mais efetivos em termos de custos 

para esse avaliador interno usar. A prudência aconselharia o 

uso de um avaliador externo como parte de toda avaliação 

formativa. Scriven (1972), embora reconhecendo a utilidade da 

avaliação formativa interna, também defendeu essa visão 

dizendo que 'agora me parece que um produtor ou avaliador da 

equipe que quer uma boa avaliação formativa tem de usar 

alguns avaliadores externos para obtê-la' (p.2).” 

Este sentido de ter o avaliador externo como algo desejável nas 

avaliações formativas é o que tem orientado as Auditorias de Natureza Operacional 

desenvolvidas hoje pelo Tribunal de Contas da União e que vem realizando-se 

também nos Tribunais de Contas de Pernambuco e da Bahia.  

 

                                                
47 WORTHEN, Blaine R., SANDERS, James R., FITZPATRICK, Jody L.; Tradução Dinah de Abreu 
Azevedo. Avaliação de Programas: concepções e práticas. São Paulo: Gente, 2004, p.55-56. 
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2.9 Sujeitos da Avaliação 

Optamos por trazer essa classificação que é defendida por Belloni, 

Magalhães e Sousa48 por entendermos interessante como complementação do item 

anterior. Assim para estes teóricos há duas espécies de sujeitos que se relacionam 

com as avaliações. Os sujeitos internos e os externos. 

Por sujeitos internos temos os formuladores das políticas públicas, os 

executores e ainda os beneficiários. É importante alertar que esta classificação 

considera como beneficiários somente aqueles diretamente envolvidos com a 

política, ou seja, o público ao qual a política visa imediatamente atingir.  

Em relação aos sujeitos externos são assim considerados os 

avaliadores externos e a sociedade. E nesse caso, ainda que os avaliadores 

externos sejam contratados pela administração são considerados sujeitos externos. 

 

2.10 Princípios Norteadores das Avaliações 

Com o intuito de dotar as avaliações de uma maior credibilidade junto 

aos diversos usuários das informações delas emanadas, o Joint Committee49 

instituiu que deveriam ser observados quatro atributos, a saber: Utilidade, 

Viabilidade, Propriedade e Precisão. Desses atributos são derivados 30 princípios.  

UTILIDADE 

Analisando estes princípios Chianca, Marino e Schiesari50 afirmam: 

“A colocação da 'utilidade' em primeiro lugar na lista de 

atributos é propositada. Pode-se dizer que é virtualmente 

consenso entre os avaliadores que um processo avaliativo só 

                                                                                                                                                   

 
48

 BELLONI, Isaura, MAGALHÃES, Heitor de, SOUSA, Luzia Costa de. METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO: EM POLÍTICAS PÚBLICAS. São Paulo: Cortez, 3ª edição, 2003, p.50-51. 
49 Comitê formado por 16 associações profissionais dos Estados Unidos (Joint Committee on 
Standards for Educacional Evaluation) que instituiu o The Program Evaluation Standards (Os 
princípios da Avaliação de programas). É importante registrar que este programa foi aceito além da 
Associação Americana de Avaliação pela Sociedade canadense de Avaliação e Associação Africana 
de Avaliação além de outras importantes organizações internacionais. 
50 CHIANCA, Thomaz, MARINO, Eduardo, SCHIESARI, Laura. DESENVOLVENDO A CULTURA DE 
AVALIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. São Paulo: Global, 2001, p.25. 
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pode ser considerado bem-sucedido se as informações 

geradas pelo processo avaliativo forem úteis para orientar a 

tomada de decisões. Não adianta a avaliação ser viável política 

e economicamente, ser é ética ou precisa em suas medições, 

se os resultados da avaliação não forem efetivamente 

relevantes para as pessoas envolvidas no programa.”  

Realmente se a principal função da avaliação é a orientação do 

processo decisório, não há que se falar em outros atributos se as informações 

geradas com esta avaliação não forem úteis. Ocorre que na prática nem sempre é 

assim, nos deparamos com exigências de informações que muitas vezes seus 

custos não justificam seus parcos benefícios. Fato muito comum na administração 

pública nacional o chamado “Excesso de Burocracia”, que no Brasil chegou ao ponto 

de exigir a instituição do Ministério da Desburocratização, face ao insuportável 

excesso de informações que eram exigidas dos usuários dos serviços públicos.  

VIABILIDADE 

O Atributo da viabilidade configura a exeqüibilidade ou possibilidade de 

ser realizada a avaliação.  

PROPRIEDADE 

Esse atributo visa coibir práticas ilegais ou antiéticas nos processos 

avaliatórios, evitando constrangimentos desnecessários aos envolvidos na 

avaliação. Todavia, não se está a apregoar que as avaliações sejam “eufêmicas” e 

que tenham que agradar a todos, mas que se utilizem de procedimentos legais e 

éticos para atingir seus objetivos. 

PRECISÃO 

Busca-se nesse atributo assegurar ao máximo a confiabilidade nos 

dados e informações tratadas no processo avaliativo e dele gerados. 
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QUADRO 2.2 RESUMO DOS ATRIBUTOS E PRINCÍPIOS DELES GERADOS51 

Atributo Princípio 

 Identificação dos interessados 

 Credibilidade do avaliador 

 Seleção de informações 

UTILIDADE Identificação de valores 

 Clareza dos relatórios 

 Disseminação e rapidez na produção de relatórios 

 Impacto da avaliação 

 Procedimentos práticos 

VIABILIDADE Viabilidade política 

 Custo-efetividade 

 Orientação para o serviço 

 Acordos formais 

 Direitos dos indivíduos 

 Relações humanas 

PROPRIEDADE Avaliação completa e justa 

 Disseminação de resultados 

 Conflito de interesses 

 Responsabilidade fiscal 

 Documentação do programa 

 Análise do contexto 

 Descrição de propósitos e procedimentos 

 Fonte de informações confiáveis 

 Informações válidas 

PRECISÃO Informações confiáveis 

 Informações sistemáticas 

 Análise de informações quantitativas 

 Análise de informações qualitativas 

 Conclusões justificáveis 

 Imparcialidade de relatórios 

 Meta avaliação 

                                                
51 Ver descrição em CHIANCA, Thomaz, MARINO, Eduardo, SCHIESARI, Laura. DESENVOLVENDO 
A CULTURA DE AVALIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. São Paulo: Global, 
2001, p.25-28. 
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Como podemos observar diversos princípios estão associados às 

avaliações alguns até lógicos em relação a outros. O mais importante é que se 

analise de forma acurada o programa/atividade ou mesmo a organização à qual se 

pretende avaliar e, a partir deste diagnóstico, institua um sistema de avaliação. No 

item seguinte trataremos de alguns cuidados que o avaliador ou responsável pela 

implementação do sistema de avaliação deve ter antes de se lançar neste campo. 

 

2.11 Precauções na Instituição de Avaliações 

 

Antes de se implementar qualquer processo de avaliação deve restar 

claro o que se quer avaliar? Por que avaliar? Quem são os atores ou envolvidos no 

processo avaliado? Qual a periodicidade da avaliação? Quem serão os avaliadores? 

Quais as informações necessárias e quais suas fontes? Dentre outras. 

As questões que envolvem o planejamento das avaliações a exemplo 

das acima descritas, podem criar uma falsa impressão de facilidade, o que muitas 

vezes não ocorre. Vianna52 comentando as preocupações de Scriven assim 

descreve: 

“...Scriven abordou temas de grande relevância, podendo ser 

destacados entre outros, igualmente significativos, os 

relacionados por exemplo, com a necessidade de participação 

em certos projetos de avaliadores que sejam peritos em áreas 

específicas, dada a impossibilidade de um único avaliador 

dominar todos os campos do conhecimento envolvidos em um 

determinado projeto, como seria o caso da avaliação de um 

currículo de língua nacional ou estrangeira , em que alguém 

com expertise precisaria integrar a equipe de avaliação, no 

campo de sua especialização...”  

 

                                                
52 VIANNA, Heraldo Marelim. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: TEORIA. PLANEJAMENTO. MODELOS. 
São Paulo: IBRASA, 2000, p.91. 
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Como podemos notar as preocupações de Scriven não são 

desprovidas de sentido, pois, boa parte de um sistema de avaliação, a depender do 

que se está a avaliar, pode englobar um grande número de especialistas e de 

diversas áreas do conhecimento. Tomemos por exemplo o objeto de estudo do 

presente trabalho, “Subvenções sociais na educação infantil em escolas 

comunitárias do Recife”. Um bom número de especialistas precisa ser consultado se 

pensarmos em um sistema completo. 

Com o objetivo de facilitar os passos na instituição de um sistema de 

avaliação, elaboramos o check-list com os principais aspectos que entendemos 

relevantes. A ordem das questões podem não ser necessariamente as aqui 

expostas, estando passível de variação com o programa/projeto ou entidade a 

serem avaliados. É importante esclarecer que não tivemos a pretensão de exaurir 

todos os questionamentos que envolvem o tema.  

QUADRO 2.3 

ASPECTOS RELEVANTES EM UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

√ Está identificado o objeto da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foram esclarecidos os motivos da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foram identificadas as vantagens e desvantagens da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foram identificadas as facilidades da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foram identificadas as dificuldades da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foi determinado quem conduzirá a avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Foram identificados os atores (stakeholders) do programa/projeto  (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Estão Identificados os tipos de especialistas necessários à avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Os questionamentos da avaliação foram elaborados (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foram selecionados os tipos de avaliador (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já foi determinada a forma de seleção dos avaliadores (    ) sim (   )Não (  ) NR 

√ Já está determinada a periodicidade da avaliação (    ) sim (   )Não (  ) NR 

NR – não relativo 
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2.12 Reflexões sobre avaliação a partir das experiências de 
universidades brasileiras 

  A partir da pesquisa bibliográfica em alguns processos de implantação 

de avaliações de universidades brasileiras, a exemplo da UNICAMP e do próprio 

PAIUB – Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras. Verificamos algumas 

ocorrências e a partir daí fizemos estas reflexões sobre aquelas que entendemos 

interessantes para a experiência da Secretaria de Educação da capital 

pernambucana, no caso em estudo – a ausência de avaliação nas subvenções 

sociais da educação infantil para escolas comunitárias. 

Advertência: 

  É importante que reste claro que não queremos apregoar a 

transposição de experiências. Primeiro por que somos críticos ferrenhos das receitas 

prontas – fórmulas mágicas e mirabolantes. Segundo porque sabemos que há uma 

enorme dificuldade de comparação entre as Universidades analisadas entre si. 

Maior seria essa dificuldade se quiséssemos compará-las a outros organismos como 

um programa de uma Secretaria de educação municipal. 

   Feitas essas considerações/advertências, esclarecemos que aquilo  

que nos move para esta explanação é a possibilidade de apreender com 

características que se aplicam de forma generalizada  a qualquer processo de 

avaliação. 

  O professor Sobrinho53ao tratar da compreensão da avaliação 

institucional das universidades traz alguns verbetes que considera interessante no 

processo.  Como forma de apresentação, elaboramos o quadro seguinte a partir das 

observações deste teórico, porém conforme dito anteriormente, apresentaremos 

somente aquelas observações que entendemos interessante para o nosso objeto de 

estudo.  

 

                                                
53 SOBRINHO, José Dias. Avaliação institucional, instrumento da qualidade educativa: a experiência 
da Unicamp. In: BALZAN, Newton Cezar e SOBRINHO, José Dias (orgs.).  Avaliação Institucional: 
teoria e experiências. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p.63-70. 
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QUADRO 2.4 

VERBETES E OBSERVAÇÕES 

Verbete (característica) Observação 

TOTALIDADE “A avaliação institucional deve ser uma ação sistemática 

e global, que ultrapasse amplamente as avaliações 

pontuais e corriqueiras da vida escolar... A avaliação 

deve ser radical, no sentido de um questionamento 

rigoroso e sistemático de todas as atividades... seus fins 

e seus meios... bem como gestão, infra-estrutura e 

condições gerais de trabalho.” 

INTEGRAÇÃO “A partir dessas unidades de análises menores, deve 

procurar a compreensão de áreas e estruturas mais 

abrangentes, para chegar a uma visão o quanto possível 

coerente, mediante posturas integradoras. Para além do 

entendimento das partes, avaliação deve conduzir à 

compreensão e construção de totalidades integradas”. 

PROCESSO “...a avaliação institucional também não há de se extinguir 

com a elaboração de relatórios e de diagnósticos, com o 

julgamento de resultados e ações já cumpridas. É um 

processo e como tal deve inscrever-se na vida total da 

instituição, isto é, realizar-se como cultura...” 

PEDAGOGIA “A avaliação é uma prática social de sentido fortemente 

pedagógico. Com isso quero sublinhar não só os seus 

aspectos técnicos e científicos, mas também o seu valor 

formativo, que são os componentes semânticos 

essenciais da pedagogia.” 

ORIENTAÇÃO FORMATIVA “A orientação formativa tem função instrumental e pró-

ativa: o processo de elaboração de conhecimento e de 

crítica, que constitui a avaliação, também produz no 

interior de seu próprio desenvolvimento a tomada de 

consciência da necessidade de transformação do 

processo mesmo de avaliação e de seus agentes, bem 

como projeta o que é necessário para a instituição.” 

QUALIDADE E ÊNFASE QUALITATIVA “Não estou sugerindo que haja uma oposição entre 

quantitativo e qualitativo. Trata-se, antes, de relação 

dialética. A ênfase significa que a prioridade é atribuída 

às possibilidades de intervenção pedagógica e formativa 

no processo”. 
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FLEXIBILIDADE “a metodologia deve comportar certos graus de 

flexibilidade e adaptabilidade, sem que isso jamais 

signifique concessões ou abrandamentos de princípios e 

objetivos coletivamente acordados. Dessa forma, o 

processo poderá passar por ajustes e acertos que 

signifiquem correção de rota, aperfeiçoamento ou 

adaptação que melhor assegurem a qualidade da ação.” 

CREDIBILIDADE “É de fundamental importância que a avaliação tenha 

plena credibilidade. É imprescindível que todos se sintam 

seguros quanto à direção traçada e confiem nos 

articuladores do processo. Falo aqui de uma legitimidade 

política e ética, que produz a confiança intersubjetiva, 

mas reafirmo também a necessidade da competência 

técnica,...dos conhecimentos especializados próprios da 

área de avaliação.” 

COMPARABILIDADE “cada instituição deve estabelecer as comparações entre 

os seus projetos e compromissos e aquilo que consegue 

realizar, entre o seu passado e o seu presente, entre 

aquilo que está sendo e aquilo que julga dever ser” 

PERMANÊNCIA A avaliação deve ser permanente e não temporal. Deve ir 

além da permanência das pessoas à frente das 

instituições. 

 

Como podemos observar todos os verbetes referidos pelo ilustre 

professor foram objeto de observações em diversos pontos de nosso trabalho e 

assim entendemos de fundamental importância em qualquer processo de avaliação 

estruturada que se deseje implementar. 

Outra contribuição que entendemos interessante para a orientação ou 

pelo menos alerta para as instituições que se lançarem no propósito de implementar 

um sistema estruturado de avaliação, é o estudo realizado pelo Professor Ristoff54 

quando da análise do PAIUB – Programa de Avaliação Institucional das 

                                                

54 RISTOFF, Dilvo I. Avaliação institucional: pensando princípios. In: BALZAN, Newton Cezar e 
SOBRINHO, José Dias (orgs.).  Avaliação Institucional: teoria e experiências. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. p. 37-51. 
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Universidades Brasileiras. Dentre outras observações, Ristoff acrescenta que os 

princípios que nortearam a formulação do PAIUB foram: 

1. Globalidade; 

2. Comparabilidade; 

3. Respeito à identidade institucional; 

4. Não premiação ou punição; 

5. Adesão voluntária; 

6. Legitimidade; 

7. Continuidade. 

 

É importante observar que os princípios lembrados por Ristoff55 

também foram objeto de análise nos verbetes de Sobrinho acima citados, exceção 

feita ao princípio da adesão voluntária. Inclusive o princípio da comparabilidade 

apresenta-se com o mesmo nome de um dos verbetes. 

Gostaríamos de destacar dois pontos das observações do Professor 

Ristoff: 

Primeiro - A divisão do princípio da legitimidade em – legitimidade política e 

legitimidade técnica. Entende o estudioso que a adesão voluntária estaria a garantir 

a legitimidade política enquanto a legitimidade técnica se expressaria de duas 

formas. 1. numa metodologia capaz de garantir a construção de indicadores 

adequados, acompanhados de uma abordagem analítico-interpretativa capaz de dar 

significado às informações; e 2. na construção de informações fidedignas, em 

espaço de tempo capaz de ser absorvido pela comunidade universitária. (no caso de 

seu estudo). 

Segundo – A conclusão do trabalho deste professor, feitas às devidas adaptações, 

aplica-se ao nosso objeto de estudo. O professor assim assevera: 

                                                

55 RISTOFF, Dilvo I. Avaliação institucional: pensando princípios. In: BALZAN, Newton Cezar e 
SOBRINHO, José Dias (orgs.).  Avaliação Institucional: teoria e experiências. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. p. 50-51. 
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“Para concluir, gostaria de enfatizar que o assunto 

'avaliação' é sabidamente complexo e que não há, pronto 

para consumo, um modelo ideal e único para o país. Creio 

que é inútil procurá-lo. Ele precisa ser por nós construído. 

Nosso desafio primeiro, hoje, é seguirmos em busca de uma 

linguagem comum para as universidades brasileiras – uma 

linguagem que nos permita repensar, e, se necessário, 

reconstruir as propostas hoje existentes no país. O PAIUB 

busca esta flexibilidade e esta linguagem comum, e isto, 

embora possa parecer pouco, é o grande primeiro passo de 

uma longa caminha; é o início do fim de babel. E mais: é a 

instalação da capacidade de as universidades se contraporem 

a avaliações simplistas e propagandísticas e a matérias 

jornalísticas que, com dados falsos e incompletos, denigrem a 

universidade brasileira”. (grifos nossos). 

Diante das exposições destes estudos a partir da experiência de 

nossas universidades entendemos que ficam algumas lições a serem aprendidas por 

aqueles que se propuserem ao mister de fazer instituir sistemas de avaliação em 

suas instituições, mormente, em instituições públicas.  
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CAPÍTULO 3 
PESQUISA NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE RECIFE - A VISÃO 
DOS ATORES E A PERCEPÇÃO DO PESQUISADOR 
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 Justificativa para a realização da pesquisa 
 

 

Inicialmente esclarecemos que o motivo maior que se nos apresentou e 

que justificou a realização da pesquisa junto às escolas comunitárias e seus atores 

(stakeholders) foi a necessidade de verificação do que intuíamos, pela nossa 

experiência empírica da realidade das comunidades recifenses. Mormente, as 

escolas comunitárias subvencionadas – Ausência de avaliação estruturada dos 

resultados na Educação Infantil do Recife. 

Objetivamos também diagnosticar a situação deste segmento visado 

por políticas públicas a partir das diversas óticas de seus maiores interessados, pais 

– professores – presidentes, sem olvidar das necessidades das crianças muitas 

vezes indevidamente analisadas em segundo plano nas diversas arenas palco 

dessas políticas. 

Outrossim, é importante alertar para o fato de que esta pesquisa não é 

algo solto nas entrelinhas deste trabalho. É sim a ferramenta que, relacionada direta 

ou indiretamente a todo o quadro teórico referido, se pretendeu utilizar como forma 

de reforçar ou rechaçar a necessidade de avaliações estruturadas e permanentes na 

Educação infantil56 do Recife. No caso em estudo, aquela ministrada em escolas 

comunitárias da capital e subvencionadas pela Prefeitura municipal.  

Por fim, esperamos que as informações aqui trazidas possam, 

provocando a reflexão sobre esta modalidade de serviço público, melhorar sua 

prestação e trazer benefícios aos pais, professores, entidades comunitárias e 

principalmente para as crianças por elas atendidas. 

 
 
3.1 Estatística da pesquisa 
 

Foram selecionadas dentre as entidades subvencionadas pela 

Prefeitura da Cidade do Recife no exercício de 2004, 14 entidades de um total de 

                                                

56 Utilizamos o termo educação infantil, mas em verdade em nossas observações foram 
desconsideradas as creches. 
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116, porém apresentamos dados de treze (13), destas entidades uma vez que não 

foi possível o estudo em uma das selecionadas, face à mesma encontrar-se fechada 

durante o período de nossas visitas. 

Estando a Cidade do Recife dividida em 6 (seis) regiões político-

administrativas – RPA, nossa seleção de amostra levou em consideração o número 

de entidades subvencionadas por região e ainda a quantidade de alunos atendidos 

em cada uma delas, conforme tabela 3.1, constante à página 74.  

3.1.1 Atores do Processo  
 
 

“Advogo uma ampliação do conceito tradicional de avaliação de 

políticas, programas e projetos de educação infantil. A 

avaliação constitui uma forma particular de pesquisa social que 

tem por finalidade determinar não apenas se os objetivos 

propostos foram atingidos (conceituação tradicional), mas 

também se os objetivos propostos respondem às necessidades 

dos participantes diretamente concernidos pela educação 

infantil: pais (especialmente mães), profissionais e crianças.” 57 

A ótica que entendemos mais interessante na avaliação de políticas 

públicas é aquela lembrada pela professora Rosemberg, no texto supra. Uma visão 

que não se restrinja à simplória comparação entre os objetivos traçados e aqueles 

atingidos. Mas uma visão que privilegie principalmente os Stakeholders (atores) 

diretamente interessados na política.  O que defendemos em verdade é o fim 

daquelas políticas que são planejadas e implementadas com os “hiatos” entre os 

anseios dos envolvidos e os objetivos dos tecnocratas. Que se entendendo 

iluminados, acreditam saber o que é melhor para os outros. Nossa percepção é de 

que os envolvidos na política têm que suas opiniões consideradas no momento tanto 

da implementação das políticas como antes na fase de sua elaboração. Desta 

forma, evita-se a ocorrência de políticas que mesmo atingindo os objetivos 

previamente estabelecidos, não atendem aos anseios dos stakeholders. 

                                                

57 ROSEMBERG, Fúlvia.  Avaliação de Programas, Indicadores e Projetos em Educação Infantil. 
Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: ANPED, n.16, 2001. 
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Feitas estas considerações, selecionamos como atores da educação 

infantil do Recife os professores, presidentes das entidades subvencionadas e os 

pais de alunos matriculados nas escolas comunitárias (subvencionadas).  

Em relação aos professores questionados, a quantidade variou com a 

presença dos mesmos no momento da visita uma vez que, para evitar qualquer 

manipulação de respostas ou até mesmo o uso indevido das informações prestadas 

pelos docentes, não fizemos distribuição antecipada de questionários. Desta forma, 

entendemos preservado o caráter científico da pesquisa junto àquela parcela de 

atores. O mesmo tratamento foi dispensado aos pais de alunos. Todavia, vale 

ressaltar que a quantidade de questionários aplicados sobre esta parcela 

pesquisada foi bem inferior ao de professores e se deu de forma aleatória.  

Por oportuno, entendemos que um estudo censitário deveria ser 

realizado pela Prefeitura do Recife, tanto em relação aos professores como em 

relação aos pais de alunos. Mas, por não ser o objeto precípuo deste capítulo, 

deixamos para comentar este fato, no capítulo 4 deste trabalho. 

Em relação aos presidentes de entidades ou coordenadores das 

escolas aplicamos os questionários àqueles que se encontravam na entidade, no 

momento da pesquisa. Desta forma, algumas entidades não apresentaram a opinião 

de seu representante máximo. 
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TABELA 3.1 

AMOSTRA SELECIONADA 

RPA58 ESCOLAS ALUNOS59 

 UNIVERSO AMOSTRA TOTAL  
ATENDIDO 

DAS ESCOLAS 
SELECIONADAS 

RPA 1 07 1 485 25 

RPA 2 15 2 1292 380 

RPA 3 26 3 1512 300 

RPA 4 17 2 1476 275 

RPA 5 29 3 2212 407 

RPA 6 22 3 1627 20860 

TOTAL 116 14 8604 1595 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Educação de 
Recife/Diretoria de Ações Educacionais Complementares. Exercício 2004. 

 

 

                                                
58 Região político-administrativa. Na Cidade do Recife temos seis regiões que estão compostas pelos 
seguintes bairros, a saber:   RPA 1 (Centro) – Bairro do Recife, Santo Antônio, São José, Boa Vista, 
Ilha do Leite, Soledade, Paissandu, Cabanga, Ilha Joana Bezerra, Santo Amaro e Coelhos; RPA 2 
(Norte) – Torreão, Encruzilhada, Rosarinho, Ponto de Parada, Campo Grande, Hipódromo, Arruda, 
Campina do Barreto, Peixinhos, Cajueiro, Porto da Madeira, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba 
do Hemetério, Fundão, Linha do Tiro, Beberibe, Dois Unidos; RPA 3 (Noroeste) – Aflitos, Alto do 
Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, 
Monteiro, Parnamirim,  Poço, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Alto José Bonifácio, Alto José 
do Pinho, Mangabeira, Morro da Conceição, Vasco da Gama, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, 
Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro; RPA - 4 
(Oeste) – Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, 
Madalena, Prado, Torre, Torrões, várzea e Zumbi; RPA 5 (Sudoeste) – Afogados, Bongi, Mangueira, 
Mustardinha, San Martin, Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São 
Paulo, Sancho, Tejipió e Totó; RPA  6 (Sul) – Brasília Teimosa, Ibura, Cohab, Jordão, Boa Viagem, 
Pina, Ipsep e Imbiribeira. 
 
59 É importante observar a relevância do número de alunos das escolas comunitárias do Recife em 
relação ao total das matrículas da educação infantil assunto tratado no capítulo 1 deste trabalho. 
 
60 Apesar de ter sido selecionada, a entidade Lar de Sandro da RPA 6 não foi objeto de nossas 
análises, face à impossibilidade de aplicar os questionários uma vez que a entidade encontrava-se 
fechada nas datas das visitas. Desta forma, este número que inicialmente era de 358 passou a 208 
alunos analisados naquela RPA. 
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TABELA 3.2 

Questionários Analisados 

Tipo de ator analisado Número de questionários respondidos 

Professores 31 

Pais e demais responsáveis 16 

Presidentes/coordenadores  10 

Total 57 

 
 
3.1.2 Estrutura da Pesquisa 
 

A pesquisa que realizamos junto aos stakeholders ficou estruturada da 

seguinte maneira: 

a) Formação acadêmica 

  Professores – O objetivo foi diagnosticar a qualificação dos docentes e 

a partir daí fazer algumas considerações, inclusive, sobre o fomento ao ingresso 

deste grupo em terceiro grau. Acreditamos interessante essa mensuração por 

entendermos esse grupo como estratégico no êxito da educação infantil, não se tem 

boa educação sem bons professores. 

  País de alunos – A mensuração da instrução neste grupo deu-se 

primeiro por ser estratégico em relação à completude do processo educacional. 

Ademais, o fortalecimento da relação: Prefeitura –Escolas – Pais pode sugerir 

inclusive políticas públicas para a melhoria do nível de instrução destes pais o que 

com certeza melhoraria todo o processo formativo das crianças. 

  Presidentes das subvencionadas – A qualificação deste segmento é 

fundamental para poder dotá-lo de condições mínimas para participar efetivamente 

da formulação de ações nesta área da política pública e na melhoria desta parcela 

do terceiro setor. 
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b) Estrutura e condições das escolas comunitárias 

Visão dos professores, pais e presidentes – configura-se necessária, 

pois o diagnóstico obtido a partir das diversas visões dos atores do processo tende a 

evitar o privilégio de determinadas ações em detrimento de outras tão ou até mais 

importantes que as primeiras. 

 

c) Questionamentos 

Realizamos os seguintes questionamentos: 

√ Há avaliações dos docentes por parte da PCR? 

Grupo questionado – professores. 

√ Há avaliações dos alunos por parte da PCR? 

Grupo questionado – presidentes 

√ Há processo de avaliação das entidades por parte da PCR? 

Grupo questionado – presidentes 

 

d) Sugestões para a melhora dos resultados obtidos com os alunos 

Aos docentes foram solicitadas sugestões para a melhora dos 

resultados com os alunos 

 

e) Apresentam-se as percepções do pesquisador em relação a: 

- condições físicas das escolas; 

- merenda escolar e material didático; 

- recursos financeiros das subvenções; 

- ausência de avaliação estruturada. 
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3.2 Formação acadêmica por segmento  
3.2.1 Professores 

Foram aplicados 31 questionários para os docentes das escolas 

comunitárias constantes da amostra selecionada. Em relação à “Formação escolar” 

foi apresentada uma questão com respostas do tipo fechada e as respostas 

apresentaram-se na distribuição constante do gráfico 3.1 e Tabela 3.3.  

GRÁFICO 3.1 

FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS PROFESSORES

3%3%

13%

81%
2 GRAU COMPLETO

2 GRAU 
INCOMPLETO

3 GRAU COMPLETO 3 GRAU INCOMPLETO

 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 

subvencionadas (escolas comunitárias). 

TABELA 3.3 

RESULTADO DA ESCOLARIDADE DOS DOCENTES 

Nível de escolaridade dos docentes Ocorrência na amostra Percentual da amostra 

1º grau incompleto Não houve 0,00 

1º grau completo Não houve 0,00 

2º grau incompleto 4 12,90 

2º grau completo 25 80,64 

3º grau incompleto 1 3,23 

3º grau completo 1 3,23 

Total 31 100 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 
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É importante que observemos o fato de apresentarem-se na pesquisa 

professores com segundo grau incompleto, o que aponta de per si uma situação 

preocupante, pois os alunos submetidos a um processo educacional realizado por 

professor com formação incompleta, podem ter um comprometido processo de 

desenvolvimento cognitivo. Ademais, a atividade educacional realizada por 

professores nesta condição, configura-se em situação ilegal por estar em desacordo 

com a legislação pertinente que exige no mínimo, o segundo grau completo. 

     

  Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

“Art.62. A formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidade e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício 

do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal.” 

Os dados apresentados ainda mostram um tímido número de 

educadores com o terceiro grau completo ou incompleto, o que apesar de não ser 

exigido pelas normas da educação infantil, constitui-se em situação desejável, pois 

estamos diante, via de regra, de um profissional mais qualificado para o exercício do 

magistério.  

 
3.2.2 Pais e demais responsáveis 
 

Selecionamos este grupo de atores por entendermos que compõem um 

segmento de importância estratégica no processo educacional das crianças, 

mormente, aquelas de menor idade. Outro fator que nos levou a analisar os pais e 

responsáveis, foi a ausência de diagnóstico deste segmento, o que dificulta de 

sobremaneira a implementação de políticas públicas que visem, no processo 

educacional, um maior engajamento do conjunto: 

“Prefeitura → Escolas Comunitárias → Pais de alunos”  
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A realidade apresentada em nossa pesquisa encontra-se no gráfico 3.2 

a seguir exposto: 

GRÁFICO 3.2 

ESCOLARIDADE DOS PAIS E 
RESPONSÁVEIS

19%

56%

6%

19%

Não alfabetizados  1 Grau incompleto

 2 Grau incompleto  2 Grau completo
 

 Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 

subvencionadas (escolas comunitárias). 

Como podemos notar o número de pais que apresentam grau de 

instrução correspondente ao primeiro grau incompleto é superior à soma dos demais 

níveis de instrução. Diante da realidade que se revela, nos números supra, 

entendemos que uma política de melhoria do nível de escolaridade dos pais e 

responsáveis pode ser implementada. Isso até mesmo como forma de incremento 

do processo educacional das crianças, uma vez que o nível de instrução dos pais, 

no mais das vezes, é um fator importante no desenvolvimento educacional das 

crianças a eles submetidas61. 

 

                                                

61 Atentar para o item 4.1.4 constante no capítulo 4 e em especial o estudo do IPEA respectivamente 
citado.  
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3.2.3 Presidentes e Coordenadores das subvencionadas62  

Este grupo de atores responde pela gestão e/ou coordenação da 

entidade subvencionada e configura-se em estratégico se imaginarmos um esforço 

conjunto em direção à melhoria de condições das escolas comunitárias do Recife 

através da implementação de políticas públicas. Desta forma, a capacitação deste 

contingente afigura-se como algo tanto interessante como necessário, no 

aparelhamento desta parcela do terceiro setor. 

Assim o nível de escolaridade deste grupo apresentou-se na forma do 

gráfico 3.3 a seguir exposto. 

 

GRÁFICO 3.3 

ESCOLARIDADE DOS PRESIDENTES/COORDENADORES DAS 
SUBVENCIONADAS

 3 Grau incompleto
10%

 3 Grau completo
20%

 2 Grau incompleto
30%

1 Grau incompleto
10%

 2 Grau completo
30%

1 Grau incompleto
 2 Grau incompleto
 2 Grau completo
 3 Grau incompleto
 3 Grau completo

 

 Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 Quando estamos a usar o termo “subvencionadas”, referimo-nos às Escolas Comunitárias. 
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3.3 Estrutura e condições das Escolas Comunitárias 
 

Em relação à estrutura e condições de funcionamento das escolas 

comunitárias os atores foram inquiridos através do seguinte quesito: 

“O que o Sr.(a) acha que falta nesta instituição para a melhoria do nível de 

aprendizagem das crianças?” tendo como opções – O espaço físico e equipamentos 

(carteiras, brinquedos, bebedouros...); merenda escolar; Não falta coisa alguma; 

outros, o que?...”. É importante esclarecer que era dada a possibilidade de cada 

entrevistado apresentar mais de uma resposta.” 

As respostas por seguimento ficaram dispostas estatisticamente como 

apresentadas nos subitens a seguir. 

 

3.3.1 Professores 

GRÁFICO 3.4 

ESTRUTURA E CONDIÇÕES DA 
ESCOLAS VISÃO DOS PROFESSORES

 Espaço Físico
e equip

43%

Merenda
9%

 Não Falta
coisa alguma

5%

Outros
43%

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 
 
 

Verificamos que a questão do espaço físico e equipamentos é tida pelos 

docentes, como um ponto importante a ser melhorado nas escolas comunitárias de 

Recife e, sobre este ponto comentaremos adiante quando tratarmos de nossas 



 

 

82 

 

percepções quando da realização das visitas às entidades pesquisadas. É 

importante esclarecermos que no item “outros” o respondente tinha que dizer quais 

são estes outros elementos que carecem de especial atenção se pensarmos em 

melhorias na infra-estrutura das escolas. Assim, dentro deste item constatamos a 

ocorrência de respostas onde eram apontados: salário das professoras, materiais 

didáticos, livros, materiais escolares de forma geral, capacitação, reconhecimento 

profissional e ainda maior atenção às demandas dos docentes.  

3.3.2 Pais e demais responsáveis  

GRÁFICO 3.5 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 

Como podemos perceber os pais/responsáveis entendem em sua 

maioria, que o espaço físico e equipamentos são os principais elementos que 

necessitam de uma atenção especial por parte dos gestores da educação infantil 

nestas entidades. Em seguida a merenda surge no segundo patamar de elementos 

a serem melhorados juntamente com o item “outros” o qual registrou como 

sugestões a melhoria do salário das professoras, material escolar e material de 

limpeza, como seus principais registros. O item “não falta coisa alguma” apresentou 

ESTRUTURA E CONDIÇÕES DAS ESCOLAS 
VISÃO DOS PAIS E DEMAIS RESPONSÁVEIS
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.e Equip

52%
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escolar
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índice bem reduzido em relação aos demais, o que aponta na direção de uma quase 

consensual necessidade de melhora nas condições das escolas comunitárias.  

3.3.3 Presidentes e Coordenadores das subvencionadas 

GRÁFICO 3.6 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 

 

Analisando o gráfico 3.6 acima, constatamos que o espaço físico e 

equipamentos constituem-se no principal elemento que carece de melhoras nas 

escolas comunitárias. Em segundo plano encontramos o fator “outros” que nos 

questionários analisados foram descritos pelos respondentes como recursos 

financeiros, recursos humanos e material didático. Por fim, aparece o elemento 

“Merenda escolar”. Cabe salientar que a opção “Não falta coisa alguma” não foi 

sequer citado pelos inquiridos. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA E CONDIÇÕES DAS ESCOLAS 
VISÃO DOS PRESIDENTES/COORD.
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3.4 Avaliação (Professores, Alunos e Escolas subvencionadas) 
  
 
3.4.1 Avaliação dos Professores  
 
 

Aos Professores foi perguntado: “Já foi avaliado (a) pela prefeitura do 
Recife?”.  As respostas dos professores ficaram assim dispostas: 
 

 
GRÁFICO 3.7 

 

AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELA PREFEITURA

19%

81%

Sim

Não

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 

 

Como podemos notar a maioria dos docentes afirma nunca ter sido 

avaliada pela Prefeitura. O que sugere a inexistência de um sistema de avaliação 

instituído. 

 
 
3.4.2 Avaliação dos Alunos 
 

Aos Presidentes/coordenadores das entidades foi perguntado: “O Sr. 

(a) tem conhecimento de que a Prefeitura avalia os alunos desta instituição?”.  As 

respostas ficaram assim dispostas: 
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GRÁFICO 3.8 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PELA PREFEITURA

Não
60%

Sim
30%

às vezes
10%

Não

às vezes

Sim
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades     
subvencionadas (escolas comunitárias). 

Na ótica da maioria dos presidentes/coordenadores das entidades os 

alunos não são avaliados pela PCR, cabendo registrar ainda, que houve o registro 

da avaliação eventual e por fim alguns que entenderam que há avaliações de 

alunos.  

3.4.3 Avaliação das entidades subvencionadas 

Aos Presidentes/coordenadores das entidades foi perguntado: “Já 

participou de algum processo de avaliação realizado por parte da prefeitura?”. As 

respostas ficaram constituídas da seguinte forma: 

GRÁFICO 3.9 
 

AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES PELA 
PREFEITURA

Sim
60%

Não
40%

Sim

Não

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa realizada junto às entidades 
subvencionadas (escolas comunitárias). 

 

Como podemos verificar a maioria dos Presidentes das entidades 

afirma haver avaliação da entidade por parte da prefeitura da Cidade do Recife. 
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Todavia, é importante atentar para o fato de que uma parcela significativa acredita 

não haver esta avaliação. 

3.5 Sugestões dos Docentes 

No questionário aplicado junto aos Docentes foi feita a seguinte 

pergunta de resposta aberta: “Que sugestões o Sr(a) daria para melhorar os 

resultados obtidos com os alunos desta instituição?”.  Como resposta a este 

questionamento obtivemos opiniões que em muito se assemelharam e foram 

bastante abrangentes senão vejamos63: 

“Eu daria como sugestão melhorar as condições dos equipamentos 
das escolas”. 

“Para melhorar os resultados obtidos eu sugeriria espaço físico e 
equipamentos”. 

“Mais capacitações para os professores, cursos, livros principalmente, 
para a turma de alfabetização para melhorar sua aprendizagem”. 

    “Diminuir a quantidade de alunos na sala”. 

“Melhorar as condições das bancas e materiais escolares” 

“Mais capacitações para as professoras (formação  continuada)” 

“A Prefeitura poderia melhorar as condições de pagamento dos 
professores, mandar mais materiais, como livro para as crianças e 
brinquedos criativos para eles”. 

“Acompanhamento psicológico” 

“Acompanhamento pedagógico” 

“Mais recursos dos órgãos competentes” 

“livros didáticos e brinquedos” 

“mais merenda” 

“Condições melhores para as crianças estudarem com um mínimo de 
dignidade como melhorar a merenda e mais materiais”. 

“Melhorar o nível das capacitações” 

“Espaço físico ampliado, reconhecimento profissional, material 
didático e melhorar a alimentação das crianças” 

 
 
 
 

                                                
63 Diversas respostas repetiram-se e por questões práticas apenas apresentaremos uma delas. 
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3.6 Percepções do Pesquisador 
 

Incluímos este item no trabalho pelas circunstâncias nas quais o 

mesmo foi desenvolvido. Salientamos inicialmente, que todas as entidades 

analisadas foram visitadas pelo pesquisador, desta forma, a percepção de condições 

físicas de funcionamento foi imediatamente observada.  Isto posto, acreditamos 

interessante seu registro. E nesse sentido apresentamos essa percepção nos 

subitens a seguir. 

3.6.1 Condições físicas das Escolas Comunitárias 

A grande maioria das instituições pesquisadas encontra-se instalada 

em um limitado espaço físico, onde em alguns casos, é difícil até a circulação dos 

alunos. Algumas escolas inclusive apresentam excessivo número de alunos por 

turma, o que de certo, dificulta o processo didático. A ventilação, iluminação, e 

carteiras escolares, em muitos casos, são inadequadas, sendo motivo de queixas 

contundentes das professoras e de alguns presidentes de entidades. 

“As carteiras escolares quebradas de algumas escolas públicas 

nos são doadas para serem reaproveitadas.”64 

“Aqui nem quadro negro temos, aquele que o senhor está 

vendo quebrado em cima da cadeira, já fui eu quem trouxe de 

minha casa”.65 

3.6.2 Merenda escolar, material didático e fardamento 

3.6.2.1 Merenda escolar 

Em relação à merenda escolar, em algumas visitas constatamos que é 

distribuída de duas maneiras nas escolas comunitárias. No primeiro caso, a 

merenda é fornecida de forma “preparada” acondicionada e entregue para ser 

servida nas escolas. A outra forma é a distribuição dos itens “in natura” devendo ser 

preparada pela própria merendeira da escola. A maneira como é distribuída varia 

conforme a RPA na qual a escola encontra-se inserida.  

                                                
64 Frase de uma dirigente de entidade pesquisada. 
65 Frase de uma das professoras inquiridas. 
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Em boa parte das escolas visitadas os presidentes das entidades 

mostraram-se insatisfeitos com o tipo e a quantidade de merenda que lhes são 

oferecidas. Fato corroborado pela pesquisa anteriormente apresentada, onde no 

item 3.3, 9% dos professores, 15% dos presidentes e 22% dos pais de alunos 

apresentaram-se desejosos da melhoria da merenda escolar. 

3.6.2.2 Material Didático e fardamento 

Constatamos que em diversas escolas são distribuídas camisas 

(fardamento) para as crianças. Porém, há muita insatisfação por parte tanto das 

professoras como dos presidentes destas entidades quanto ao período no qual são 

distribuídos estes materiais. Segundo alguns presidentes e professoras esta 

distribuição se dá em período bem posterior ao das escolas da rede oficial, inclusive, 

em quantidade e em certos itens de forma diferente. Entendem alguns entrevistados, 

que as escolas comunitárias estariam a receber as sobras da rede oficial.  

“Por que em nossas escolas somente recebemos camisas 

como fardamento?...enquanto lá, na rede oficial, eles recebem 

além das camisas o short, meias e sapatos...Por que só 

recebemos muito depois dos alunos de lá...Há dois tipos de 

escolas públicas?”66  

Em relação aos materiais didáticos constatamos a distribuição de kits 

contendo cola, lápis, borracha, lápis de cor e caderno. Porém, as observações dos 

professores e presidentes de algumas entidades são de que os kits a exemplo dos 

fardamentos demoram a ser distribuídos, e não são suficientes para as 

necessidades anuais dos alunos. Acabam logo nas primeiras semanas. 

3.6.3 Recursos financeiros das Subvenções 

Outro elemento que se apresenta como fator importante para o bom 

desempenho das entidades subvencionadas é o montante de recursos que lhes são 

destinados, normalmente deveriam ser proporcionais ao número de alunos 

atendidos conforme previsto na lei 4.320/64. Na prática isso não ocorre, uma vez 

que não é calculado o custo necessário por aluno/mês, acarretando repasses, 

                                                
66

  Frase atribuída a uma das presidentes das escolas comunitárias. 
 



 

 

89 

 

normalmente, insuficientes para a boa educação dos discentes.  Essa opinião, 

também se encontra muito presente nos relatos dos dirigentes das escolas 

comunitárias. 

Aos recursos em valores insuficientes acrescente-se o fato de os 

repasses quase sempre, não obedecerem ao cronograma parte integrante do 

convênio que é firmado entre a Prefeitura e as escolas comunitárias. Causando, 

diversos transtornos como falta de material de higiene, atrasos nos pagamentos de 

contas de energia elétrica, água e esgoto dentre tantos outros. 

Entendemos que seria de bom alvitre, que a Prefeitura do Recife 

procurasse melhor planejar os repasses e cumprir com os cronogramas previamente 

acordados, o que de pronto, facilitaria a administração das entidades 

subvencionadas.  

3.6.4 Remuneração e Formação acadêmica dos Docentes 

A remuneração dos docentes das escolas comunitárias é algo há muito 

descuidado pela administração municipal. Encontramos e não é exceção, e sim 

regra, professoras que recebem por retribuição ao seu labor frações diminutas do 

salário mínimo. E essa é uma irregularidade para qual a Prefeitura como 

convenente, não poderia de forma alguma, admitir ou mesmo proporcionar. A 

administração pública deveria ser a primeira a zelar pelo cumprimento das leis. 

Como imaginar professores desempenhando a contento suas 

atribuições sem a respectiva compensação? O próprio convênio deveria vedar tal 

prática, pois, se as professoras destas escolas não ministrassem essas aulas, as 

mesmas teriam que ser ministradas na rede oficial. Diante desse fato, está a 

Prefeitura a se beneficiar por via de algo ilegal (remuneração abaixo do mínimo 

constitucional). Há aqueles que afirmam se tratar de trabalho voluntário e, portanto, 

não remunerável. Ocorre que na prática sabemos tratarem-se estes recursos de 

verdadeira fonte de sustento deste contingente de profissionais.  

Destarte, entendemos que a questão deveria ser regularizada antes de 

tudo. Assim, iniciar-se-ia o primeiro passo em direção ao reconhecimento do 

trabalho dos educadores. 
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Outro fator não menos importante é a questão do reconhecimento, 

inclusive, citado na pesquisa (item 3.3.1) realizada junto aos docentes. 

Reconhecimento neste caso, não é somente remuneração e sim incentivo a cursos 

de capacitação principalmente, no caso das professoras, incentivo ao ingresso no 

terceiro grau, o que de certo daria um desejável incremento na qualidade da 

educação infantil na Cidade do Recife.  

 

3.6.5 Ausência de Avaliação Estruturada 

   Quando estamos a afirmar que não há avaliação estruturada não 

queremos absolutamente dizer que na há realização de determinados 

acompanhamentos e orientações às escolas. Porém, estes acompanhamentos 

espaços não se constituem em avaliação nas concepções trazidas ao longo de todo 

este trabalho.  

O que estamos a constatar é que não há um sistema de avaliação com 

rotinas pré-estabelecidas, com indicadores de desempenho devidamente definidos 

pelos envolvidos no processo (professores, pais, presidentes de entidades, 

implementadores das políticas). Não há uma definição formal dos padrões de 

desempenho a serem atingidos – não há metas, não há dados estatísticos sobre o 

desempenho das entidades. Há sim muito boa vontade de algumas equipes da 

Secretaria de Educação da capital, mas ciência não é feita apenas de boa vontade.  

Diante da ausência de um sistema de avaliação, não tem a 

Administração Pública condições de afirmar se as políticas neste setor são eficientes 

ou eficazes. Não há sequer o conhecimento do padrão de escola comunitária que se 

deseja, com elementos que compõem a educação, descritos de forma minuciosa. 

Não há o que perseguir, por que não está determinado. Não há como medir por que 

os indicadores não estão postos, ou melhor, não foram construídos. 

Estamos fazendo menção a uma avaliação que seja formativa, 

pedagógica, flexível e com credibilidade/legitimidade dentre outros atributos. Um 
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sistema que apresente uma avaliação construída pelos atores do processo na linha 

do que asseverou o Professor Ristoff67, e não um sistema posto de cima para baixo.   

Sem avaliação resta-nos uma certeza – Estamos diante de um jogo 

onde todos são perdedores: A Sociedade – Porque não sabe o que está a financiar; 

A escola comunitária – Porque não exerce sua melhor missão; O professor – Porque 

não tem seu trabalho reconhecido; e as Crianças – Porque não obtém a melhor 

formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67  Ver Capítulo 2  
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CAPÍTULO 4 
REFLEXÕES EM TORNO DA ELABORAÇÃO DE UM MODELO DE 

AVALIAÇÃO 
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4.1 Motivos para a instituição de modelo de avaliação 
 
4.1.1 Avaliação enquanto instrumento de gestão 
 

Pudemos verificar ao longo deste trabalho que há diversos motivos nos 

quais nos apoiamos para defender a elaboração e urgente institucionalização de um 

sistema de avaliações da educação infantil ministrada pelas escolas comunitárias 

subvencionadas pela Prefeitura da Cidade do Recife. É importante, entretanto, 

esclarecer que esta motivação tratada até então no capítulo 2 esteve associada ao 

caráter da avaliação enquanto instrumento da gestão de políticas públicas, no qual 

destacávamos: 

√ proporcionar subsídios para a tomada de decisões – Escolha das melhores 

políticas ou ajustamento no curso daquelas já em andamento; 

√ Promoção da accountability (transparência e responsabilização); 

√ Viabilizar o princípio da isonomia – pelo tratamento diferenciado das situações 

desiguais coadunado com a promoção da justiça; 

√ Aprimoramento do sistema de aprendizagem organizacional; 

√ Afirmação de valores  

Ademais, a base conceitual do modelo gerencial, adotado pelo estado 

brasileiro, reforça ainda mais a necessidade de conhecimento acurado dos 

resultados obtidos pela atividade estatal. 

4.1.2 Avaliação como determinação do Estado legal 

No contexto das constatações de nosso estudo “A ausência de 

avaliação na educação infantil ministrada pelas escolas comunitárias 

subvencionadas na Cidade do Recife”, além dos aspectos acima citados, remete-

nos à questão da legalidade na qual a administração está obrigada ao cumprimento 

dos princípios constitucionais da eficiência, eficácia e efetividade.  E neste sentido, 

estamos convencidos de que somente atinge os estágios da eficiência, eficácia e 

efetividade aquela atividade estatal submetida à avaliação.  
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  Não avaliar significa descumprir a Constituição. Assim não pode haver 

Estado legal sem avaliações. Por que sem avaliação não há como ser eficiente, 

eficaz ou mesmo efetivo. Não há como corrigir políticas, promover transparência 

(accountability) ou tratar desigualmente os desiguais (princípio da igualdade). 

  No caso específico da educação ainda em relação à legalidade temos 

as seguintes determinações: 

    Lei 9.394/96 (Diretrizes e bases da educação nacional) 

“Art. 4º. O dever do estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem.” 

Ora como garantir padrões de qualidade sem avaliação? Desta forma 

não conseguimos conceber uma gestão pública sem sistema de avaliação.  

4.1.3 Pelo caráter social do objeto da Avaliação – A educação enquanto 
instrumento de transformação 

 
        Plano Nacional de Educação 

“A educação é elemento constitutivo da pessoa e, portanto, 

deve estar presente desde o momento em que ela nasce, como 

meio e condição de formação, desenvolvimento, integração 

social e realização pessoal.” 

A educação é pacificamente tida como elemento de transformação 

social e não é sem motivos que ela ocupa cada vez mais espaço nas pesquisas 

científicas, mormente, nos países desenvolvidos. Entre muitas destas pesquisas, 

poderíamos citar a Perry Scholl Project frequentemente citada por aqueles que se 

debruçam sobre os efeitos positivos da educação infantil de qualidade, inclusive, sob 

aspectos econômicos. 

Felizmente, no Brasil, o MEC vem realizando diversos seminários e 

debates que têm originado várias e importantes contribuições acerca da educação 
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infantil68 a exemplo do que citaríamos: Política Nacional da Educação Infantil; 

Educação Infantil no Brasil: situação atual; Por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil; Critérios para um atendimento em creches que 

respeite os direitos fundamentais das crianças; Educação Infantil: bibliografia 

anotada; Propostas pedagógicas e currículo em educação Infantil. É importante 

destacar que diversas Universidades brasileiras colaboraram com essas iniciativas. 

 

4.1.4 Avaliar para conhecer – conhecer para agir – Agir para reverter 

“Os dados referentes aos níveis de escolaridade nas áreas 

pobres do Recife mostram que em 23,8% delas o grau de 

escolaridade predominante não vai além de três anos de 

estudo, encontrando-se nesta situação áreas já consolidadas 

(com mais de 10 anos de existência), como por exemplo, 

Brasília Teimosa, Dancing Days, Entra Apulso, Ilha das Cobras 

e Vila Vintém, localizadas em territórios onde se concentram os 

níveis mais altos de rendimento. Nas 76,3% restantes das 

áreas pobres, o grau de escolaridade varia entre quatro e sete 

anos de estudo. Uma situação, portanto, que está a merecer 

uma política agressiva, com ênfase na qualidade – requisito 

sobre o qual é indiscutível a necessidade de melhoria.”69  

A conclusão acima apresentada mostra a face perversa que a ausência 

de avaliação pode esconder. Precisamos em verdade avaliar para conhecer, 

conhecer para agir e agir para reverter.  

Ainda pensando a educação como fator de transformação social do 

indivíduo e por via de conseqüência da própria sociedade em seu conjunto. 

Concebemos o acesso de todos à educação de qualidade, como verdadeira medida 

de justiça social - exercício da ética na gestão pública. O que se está a argumentar é 

                                                

68 Restringimo-nos à educação infantil por estar diretamente relacionadas ao objeto de estudos do 
presente trabalho. 

69 ARAÚJO, Maria do Socorro. Velhos Desafios – Trabalhos para Discussão. nº 143. Fundação 

Joaquim Nabuco. Recife: julho, 2002, p.11. 
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o enfrentamento de uma situação muito comum em nosso País e oportunamente 

lembrada por nosso PNE que assim entende: 

“...é preciso evitar uma educação pobre para crianças pobres e 

a redução da qualidade à medida que se democratiza o 

acesso”. 

Em suas assertivas Kuhlmann70 já observou: 

“na sua história, as instituições pré-escolares destinaram uma 

educação de baixa qualidade para as crianças pobres, e isso é 

que precisa ser superado”. 

O IPEA em estudo71 realizado sobre Determinantes do Desempenho 

Educacional no Brasil chegou à seguinte conclusão. 

“Na verdade, as famílias com menos recursos são aquelas em 

que o volume de investimentos em capital humano ficará mais 

aquém do desejável, provocando um fenômeno ainda mais 

preocupante que o subinvestimento em si, que é o processo de 

transmissão intergeracional da pobreza. Uma vez que um 

indivíduo é tão mais pobre quanto menos educado for, aqueles 

nascidos hoje em famílias pobres serão provavelmente menos 

escolarizados e, portanto, tenderão a ser os pobres de 

amanhã.” 

Evitar uma educação pobre para crianças pobres somente é possível 

se estiver estabelecido um padrão, aquilo que se entende por ideal. É preciso que se 

tenha em mente que falar em qualidade do professor sem estabelecer um nível 

mínimo de formação exigível; alardear sobre qualidade física das unidades 

escolares sem fixar o padrão perseguido; decidir sobre resultado do aluno sem 

determinar o conteúdo mínimo do programa; falar em educação sem falar em projeto 

                                                

70 KUHLMANN Jr. Apud MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil. v.1. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006, p.17. 

71 BARROS, Ricardo Paes de et alii. DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

NO BRASIL. Texto para discussão nº 834, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de 

Janeiro: 2001, p.9. disponível em www.ipea.gov.br  (Acesso em 01 de maio de 2006). 
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pedagógico é como falar de arte sem artista, criatura sem criador. Enfim, é caminhar 

por estrada em que não se conhece o destino. 

 

4.2 As contribuições do MEC 

 

Conforme dissemos anteriormente o MEC tem desenvolvido diversas 

ações no sentido de reverter a questão da desigualdade entre os resultados obtidos 

em nosso país. E mais que isso, tem perseguido o nível de qualidade que tanto se 

entende como imperioso no desenvolvimento de nosso país. E foi nesse sentido que 

elaborou em parceria com o Comitê Nacional de Educação Infantil e com a UNDIME 

(União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), estabelecendo neste ano 

de 2006, a “Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero 

a seis anos à Educação”. 

QUADRO 4.1 

CONTRIBUIÇÕES DO MEC 

Desta iniciativa do MEC e seus parceiros podemos destacar72: 

 

Diretriz  
“A qualidade da Educação Infantil deve ser 
assegurada por meio do estabelecimento de 
parâmetros de qualidade.” 

Objetivo 
“Garantir a realização de estudos, pesquisas e 
diagnósticos da realidade da Educação Infantil no país 
para orientar e definir políticas públicas para a área.” 

Meta 
→ Divulgar permanentemente parâmetros de 
qualidade dos serviços de educação infantil como 
referência para a supervisão, o controle e a avaliação 
e como instrumento para a adoção das medidas de 
melhoria da qualidade. 
→ Divulgar permanentemente, padrões mínimos de 
infra-estrutura para o funcionamento adequado das 
instituições de Educação Infantil (creches e pré-
escola) públicas e privadas, que, respeitando as 
diversidades regionais, assegurem o atendimento das 
características das distintas faixas etárias e das 
necessidades do processo educativo quanto a: 

• Espaço interno, com iluminação, insolação, 

                                                

72 Utilizamos o termo destacar por que na verdade apenas estamos a apresentar as Diretrizes, 
Objetivos, Metas, Estratégias e Recomendações que guardam estreita relação com o tema que 
estamos a tratar neste item. Reforçando a informação de que outros destes elementos foram 
estabelecidos, porém não estamos a citá-los. 
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ventilação, visão para o espaço externo, rede 
elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário; 

• Instalações sanitárias e para higiene pessoal 
das crianças; 

• Instalação para preparo e/ou serviço de 
alimentação; 

• Ambiente interno e externo para o 
desenvolvimento das atividades, conforme as 
diretrizes curriculares e a metodologia da 
Educação Infantil, incluindo o repouso, a 
expressão livre, o movimento e o brinquedo; 

• mobiliário, equipamentos e material 
pedagógico; 

•  adequação às características das crianças 
com necessidades educacionais especiais. 

 
→ Somente autorizar construção e funcionamento de 
instituições de Educação Infantil, públicas ou privadas, 
que atendam aos requisitos de infra-estrutura. 

Estratégias 
“Elaborar padrões de infra-estrutura para o 
funcionamento adequado das instituições de 
Educação Infantil, considerando as características 
regionais.” 
“Desenvolver ações de apoio técnico à elaboração e à 
implementação dos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação, com atenção especial ao capítulo de 
Educação Infantil.” 

Recomendações 
“os profissionais da instituição, as famílias, a 
comunidade e as crianças participem da elaboração, 
da implementação e da avaliação de políticas 
públicas.” 

 

A integração das instituições ligadas à educação infantil principalmente 

aquelas responsáveis pela elaboração e implementação das políticas públicas a 

exemplo da iniciativa supracitada é mais que desejável – verdadeiramente exigível, 

se pensarmos uma educação pública de qualidade.  

Neste contexto, a avaliação é um instrumento imprescindível quando 

se pretende diagnosticar, estabelecer padrões, planejar, medir desempenho e 

corrigir o curso das ações para o atingimento dos fins. Dissertando sobre as 

avaliações em relação à educação Castro73 concluiu: 

“Não podemos pensar em uma educação séria e de qualidade 

sem um sistema de avaliação que monitore o que está 

acontecendo e o realimente com diagnósticos e sugestões de 

como e por onde melhorar.” 

                                                

73 CASTRO, Cláudio de Moura. Avaliar não é para amadores. In: SOUZA, Alberto de Mello e (org.). 
Dimensões da Avaliação Educacional. Petrópolis, Vozes, 2005, p.257. 
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É importante que se atente para o fato de que a qualidade não pode 

ser exigida exclusivamente das entidades que prestam serviços educacionais como 

se estas fossem unidades totalmente autônomas, das quais o poder público, em sua 

supremacia, pode exigir resultados independente de qualquer contexto. O conceito 

de qualidade que estamos a tratar é algo bem mais amplo no mesmo sentido tratado 

pelo MEC74 quando assim entendeu: 

“A qualidade não pode ser pensada exclusivamente em função 

do que é oferecido em cada instituição de Educação Infantil, 

pois depende do apoio e da orientação oferecidos pelo poder 

público. Dessa forma, um sistema educacional de qualidade é 

aquele em que as instâncias responsáveis pela gestão 

respeitam a legislação vigente, têm papéis definidos e 

competências delimitadas e apóiam financeira, administrativa e 

pedagogicamente as instituições de Educação infantil a ele 

vinculadas.” 

  

4.3 As tendências no mundo, Brasil e em Pernambuco 

 

Os Estados Unidos da América que desde a década de 60 

implementou sistemas de avaliação com as políticas instituídas por Kennedy e 

Johnson é reconhecidamente um dos países do mundo onde as avaliações mais 

evoluíram e conforme Worthen, Sanders e Fitzpatrick75 apresentava, à época, o 

seguinte quadro: 

“As condições eram favoráveis ao desenvolvimento conceitual 

e metodológico acelerado da avaliação, e os catalisadores 

foram a Guerra à pobreza e a Great Society (Grande 

Sociedade), as peças centrais dos governos dos presidentes 

norte-americanos John Kennedy e Lyndon Johnson. A agenda 

                                                

74 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. v.2. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006, p.18. 

75 WORTHEN, Blaine R., SANDERS, James R., FITZPATRICK, Jody L.; Tradução Dinah de Abreu 
Azevedo. Avaliação de Programas: concepções e práticas. São Paulo: Gente, 2004, p.66. 
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social subjacente a esses governos foi o esforço de equalizar e 

aumentar as oportunidades para todos os cidadãos em 

praticamente todos os setores da sociedade. Bilhões de 

dólares foram canalizados para programas de áreas de 

educação, saúde, moradia, justiça criminal, desemprego, 

deterioração urbana e muitas outras com o objetivo de 

assegurar oportunidades iguais para todos os cidadãos.” 

Atualmente os Estados Unidos dispõem de organizações com tradição 

em avaliação a exemplo do que poderíamos destacar o NAEP – National 

Assessment of Educational Progress e o Council of Chief State School Officers. 

Inclusive este último realizou um estudo recente, no qual informa que a quase 

totalidade dos estados americanos está reformulando seus sistemas de avaliação de 

desempenho escolar. 

No Brasil a história das avaliações iniciou-se praticamente com duas 

décadas de atraso, quando no ano de 1988, foi instituído o Sistema de Avaliação 

das Escolas Públicas – SAEP que foi substituído quatro anos depois pelo SAEB – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Sobre esse início nacional 

neste campo Sobrinho76 destaca: 

“A avaliação como estratégia de governo se fortalece 

sobretudo em virtude da adesão dos governos brasileiros ao 

neoliberalismo, desde 1990, e ganhou plena legalidade nos 

textos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) e no caudaloso conjunto de documentos legais, normas 

e práticas que decorrem dela.” 

Por outro lado é importante destacar o reconhecido avanço que as 

avaliações atingiram em uma década. Conforme se pode perceber hoje pela 

existência de avaliações na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação. 

É bem verdade que muito ainda há de ser aperfeiçoado e mesmo implementado, 

mas seria verdadeira miopia não enxergar os avanços alcançados pelo Brasil neste 

campo de estudo. 

                                                

76 SOBRINHO, José Dias. AVALIAÇÂO: Políticas Educacionais e reformas da Educação Superior. 
São Paulo: Cortez, 2003, p.74-75. 
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Em Pernambuco no ano de 2000 foi instituído o SAEPE – Sistema de 

Avaliação Educacional de Pernambuco em que: 

“pretendeu-se desenvolver uma estratégia de monitoria e de 
incentivos permanentes, centrados na melhoria da qualidade e 
do desempenho do Ensino Básico, em nosso Estado. Essa 
estratégia foi montada sobre a base de três eixos de atuação 
confluentes e interdependentes: 

- um sistema recorrente e periódico de monitoria dos 
indicadores da qualidade e do desempenho do universo das 
unidades escolares que ministram o Ensino Básico no Estado; 

- uma política de incentivo às escolas, em função da melhoria 
da qualidade e do desempenho; 

- uma sistemática de acompanhamento e apoio às unidades 
escolares que apresentam deficiências na avaliação de seus 
resultados.” 77 

Como podemos perceber o SAEPE, apresenta-se coadunado com toda 

a argumentação teórica do presente trabalho. Entendendo-se, “crucial para as 

políticas educacionais do Estado”, o SAEPE foi concebido para possibilitar: 

“a) dar maior transparência pública aos processos e resultados 
das atividades educacionais; 

b) subsidiar as escolas, de forma permanente e sistemática, 
com os resultados por elas obtidos, como insumo para 
aprofundar seu Projeto Pedagógico e as condições de gestão 
autônoma da unidade escolar; 

c) subsidiar as políticas das diversas instâncias de gestão de 
nossas redes de Ensino; 

d) focalizar a atuação do Sistema e das escolas, nos aspectos 
considerados críticos para a educação em nosso Estado; 

e) estabelecer uma estratégia de incentivos, em função da 
melhoria de seu desempenho e da qualidade de seus 
resultados e, 

f) por último, e talvez o mais importante, modernizar as 
estruturas de gestão de nosso Sistema Educacional, centrando 
sua atuação na melhoria da qualidade e do desempenho. ”78 

                                                

77 SAEPE 2002 – Relatório estadual. Disponível em www.educacao.pe.gov.br/saepe/shtml (acesso 
em 20/08/2006). 

78 SAEPE 2002 – Relatório estadual. Disponível em www.educacao.pe.gov.br/saepe/shtml (acesso 
em 20/08/2006). 
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Nestes elementos podemos perceber presentes todos os aspectos 

levantados anteriormente tais como: subsídios para a tomada de decisão; promoção 

da accountability; princípio da isonomia/igualdade; aprimoramento da aprendizagem 

organizacional e ainda afirmação de valores. 

4.4 Escolhendo o grupo 

O Estado de Pernambuco, conforme dito anteriormente, dispõe do 

SAEPE – Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, no qual se pretende a 

partir das competências educacionais do Estado, avaliar a educação daquele ente 

federado. As competências educacionais dos estados e dos municípios são 

diferentes e estão contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, na qual temos para os municípios a seguinte determinação: 

 

    Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

    “Art.11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

IV. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos 

do seu sistema de ensino, 

V – oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, 

com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em 

outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e 

com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino.” 

 

A avaliação que defendemos na linha conceitual de tudo o que 

argumentamos até aqui é aquela que envolva todos os aspectos da educação 

infantil. Desde a análise dos elementos tradicionais como estruturas das escolas, 

nível nutricional da merenda, materiais didáticos, formação dos docentes até outros 

como níveis de escolaridade dos pais e as ações complementares das escolas.  
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Desta forma entendemos que a equipe de avaliação deverá ser 

multidisciplinar e não ficar restrita aos monitoramentos periódicos da Secretaria de 

Educação ou aspectos legais das despesas. Assim, tem-se a necessidade de 

profissionais de diversas categorias a exemplo de pedagogos, nutricionistas, 

arquitetos, estatístico entre outros, ao menos na fase de elaboração do Sistema. 

Cabe-nos alertar para o fato de que na elaboração do sistema de 

avaliação é importante ter conhecimento das expectativas e aspirações dos 

stakeholders, evitando, desta forma, um dos grandes equívocos cometidos por 

grande parte dos gestores públicos quando da elaboração de políticas – o modelo 

top-down79. Entendemos que melhor seria a combinação de estilos (top-down e 

botton-up). Dessa forma tem-se a visão do gestor e dos envolvidos no processo 

(professores, pais e presidentes de entidades dentre outros).  

Neste contexto, estamos convencidos de que seria interessante que a 

PCR realizasse um estudo censitário nas comunidades mais carentes na cidade, 

com o objetivo de melhor conhecer suas características, desejos e aspirações. O 

que se nos afigura extremamente útil na elaboração de políticas complementares de 

educação, saúde e lazer para a população das mesmas. 

4.5 Parâmetros do SAEB 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica foi criado em 

1990 e trouxe reconhecidos benefícios para a disseminação da necessidade de 

avaliação da atividade educacional. Foi recepcionado em 1993 por todas as 

Secretarias de Educação Estaduais que dada as dificuldades do MEC, assumiram o 

compromisso de implementá-lo.  

Inspirou outras iniciativas de elaboração de sistemas de avaliação tanto 

nos estados como em alguns municípios. Todavia, as iniciativas de que se tem 

notícia tratam da avaliação a partir da 1ª série do ensino fundamental dentro do que 

é conceitualmente entendido como Educação Básica.  

                                                

79 Políticas do tipo top-down – relacionam-se àquelas políticas elaboradas com a visão predominante 
do gestor (comum nos EUA); políticas do tipo botton-up – relacionam-se àquelas políticas elaboradas 
com a visão predominante dos beneficiados (comum na Europa). Defendemos o modelo misto. 
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A profa. Pestana80 resumiu no quadro abaixo os enfoques, as 

dimensões, os indicadores e variáveis e ainda os tipos de instrumentos que 

embasaram a instituição do SAEB e assim apresentou: 

QUADRO 4.2 

Parâmetros do SAEB 
ENFOQUE DIMENSÃO INDICADOR/VARIÁVEIS INSTRUMENTO 

Atendimento 
• Taxas de acesso 

• Taxas de escolarização 

Acesso ao Ensino 
Básico 

Eficiência • Taxas de produtividade 
• Taxas de transição 
• Taxas de eficiência interna 

• Questionário de coleta do 
Censo Escolar do 
SEEC/MEC 

Produto Desempenho do aluno, em termos 
de: 
• Aprendizagem de conteúdos 
• Desenvolvimento de habilidade e 

competências 
 

• Testes de rendimento por 
disciplina 

 
 
 
 
Contexto 
 
 
 
 
 
 
Processo 

• Nível socioeconômico dos alunos 
• Perfil e condições de trabalho dos 

docentes e diretores 
• Tipo de escola 
• Grau de autonomia da escola 
• Matriz organizacional da escola 
• Planejamento do ensino e da 

escola 
• Projeto pedagógico 
• Relação entre conteúdos 

propostos/ensinados e conteúdos 
ensinados aprendidos 

• Utilização do tempo pedagógico 
Estratégias e técnicas de ensino 
utilizadas 

 

Questionários sobre: 
• Alunos 
• Professores 
• Diretores 
• escolas 

 
 
 
 
 
 
 
Qualidade, Eficiência, 
Equidade do sistema 
de ensino básico 

Insumo Infra-estrutura (adequação, 
manutenção e conservação):  
• Espaço físico e instalações 
• Equipamentos 
• Recursos e materiais didáticos 

• Questionário sobre 
condições da escola 

 

A idéia de apresentar o quadro da citada professora não foi no sentido 

de entender que o sistema que venha a ser implementado no Recife deva seguir a 

risca o modelo SAEB, mas apenas que seus aspectos servissem de referência. Uma 

vez que acreditamos que o sistema proposto “para avaliação da educação infantil 

                                                

80 PESTANA, Maria Inês Gomes de Sá. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – O SISTEMA NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
SOCIAIS: UMA QUESTÃO EM DEBATE. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2006, p.53-63.  
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ministrada a partir de escolas comunitárias do Recife” tem algumas semelhanças, 

mas também diversas diferenças em relação ao SAEB. 

4.6 Sugestão de Sistema de avaliação para a educação infantil do 
Recife 

 

Inicialmente gostaríamos de esclarecer e desta forma afastar qualquer 

dúvida sobre a possibilidade de instituição de um sistema de avaliação para a 

educação infantil. O artigo 31 da LDB assim estabelece: 

      

Lei. 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

“art.31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante  

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental.” 

 

Ora, o que a LDB está a vedar não é a avaliação do aluno da educação 

infantil e nem tão pouco a instituição de um sistema de avaliação para esta faixa da 

educação, mas somente está a proibir a avaliação com propósito de promover ou 

não o aluno ao outro nível da educação, ou seja, ele não pode ser “reprovado”.  

Desta forma não há qualquer relação com o objeto de nosso estudo. Mais é 

importante que se observe que o desenvolvimento do aluno deve ser medido e 

acompanhado. 

Um segundo ponto que gostaríamos de relembrar é que não estamos 

propondo uma forma de avaliar o aluno e sim algo muito mais abrangente. Estamos 

a propor um sistema para avaliar a educação infantil em todos os seus aspectos 

(estrutura física da escola; desenvolvimento do aluno; condições e nível nutricional 

do alimento oferecido na merenda; capacitação dos docentes; ações 

complementares com pais e responsáveis dentre outras coisas). 
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Assim, a concepção de sistema que defendemos desde o início deste 

trabalho guarda estreita relação com a observação realizada pelo MEC81: 

“Outros autores argumentam que a qualidade da educação não 

se mede somente pelos resultados obtidos pelos alunos nos 

testes de aprendizagem, mas também pelo processo educativo 

vivido na escola, que envolve aspectos mais amplos de 

formação para a cidadania, o trabalho e o desenvolvimento da 

pessoa.” 

4.6.1 – A Origem da constatação 

Durante a realização de nossa pesquisa acadêmica pudemos verificar 

a comprovação do que antes intuíamos sobre a realidade da capital pernambucana 

em relação à ausência de avaliação estruturada (sistêmica) dos serviços prestados e 

do resultado obtido na educação infantil ministrada por escolas comunitárias.  Ao 

iniciarmos este capítulo expusemos os motivos que nos fazem entender a 

imperiosidade deste instrumento, tanto nos aspectos da gestão pública analisada de 

per se, quanto àqueles relacionados ao caráter social do objeto da avaliação – 

Educação enquanto instrumento de transformação.  

4.6.2 – Sugestão da estrutura do sistema 

Não pretendemos neste item determinar os elementos que comporiam 

um sistema que viesse a ser instituído na capital, até porque este deveria ser 

construído levando-se em consideração a equipe multidisciplinar tratada no item 4.3 

deste trabalho, selecionada para a elaboração do sistema. Sem olvidar da 

imprescindível participação dos stakeholders do processo, principalmente 

professores, alunos, pais e presidentes das entidades. Feita esta consideração e, 

não querendo esgotar o tema, apresentamos a título de sugestão, alguns elementos 

que entendemos interessante num futuro sistema de avaliação da educação infantil 

ministrada por escolas comunitárias, que venha a ser instituído, a saber: 

                                                

81 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. v.1. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006, p.20. 
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- Estruturas das Unidades Escolares – Neste elemento poderiam ser avaliadas as 

questões referentes à área das salas de aula, ventilação, iluminação, espaço de 

recreação, equipamentos disponíveis, instalações sanitárias e de higiene pessoal, 

dentre outros.  

- Formação Docente – Aferir a formação dos professores além de atribuir 

pontuação à formação continuada pelo docente de forma a incentivá-lo na procura 

do seu constante aperfeiçoamento.  

- Eficiência Pedagógica – Aferir no caso do pré-escolar, o desenvolvimento do 

aluno diante dos recursos pedagógicos utilizados. 

- Ações Complementares – Verificar e atribuir pontuação as entidades que 

desenvolvem atividades complementares com os pais/mães de alunos com objetivo 

de melhorar seus níveis de escolaridade e por conseqüências de seus filhos. São 

importantes neste item dois aspectos: 

Primeiro – Em nossa pesquisa de campo constatamos um alto índice de pais/mães 

de alunos que apresentavam nível de escolaridade sofrível (56% - primeiro grau 

incompleto e 19% de não alfabetizados). Mas é importante atentar para o fato de 

que a entidade tem que ter capacidade legal e técnica para desenvolver atividades 

para complementação da escolaridade dos pais/mães dos alunos. 

Segundo – A importância da ação tratada no item primeiro foi devidamente definida 

pelo citado estudo do IPEA82 que assim asseverou: 

 

“é importante perceber que a escolaridade dos pais não 

apenas eleva a renda familiar de forma permanente mas, 

também, pode ser um importante fator na redução do custo da 

educação para os filhos e, portanto, aumentar sua demanda 

por escolaridade. De fato, como o apoio dos pais é sempre um 

insumo de grande importância na produção da escolaridade, 

                                                

82 BARROS, Ricardo Paes de et alii. DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

NO BRASIL. Texto para discussão nº 834, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de 

Janeiro: 2001, p.10. disponível em www.ipea.gov.br  (acesso em 01/05/2006). 
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quanto mais elevada a escolaridade dos pais, menores tendem 

a ser as dificuldades e os custos de aprendizagem dos filhos e, 

portanto, maior sua escolaridade”. Acrescenta o texto: “Pode-se 

pensar, por exemplo, que pais educados possuem um maior e 

melhor estoque de livros, podem auxiliar seus filhos em suas 

tarefas escolares, compreendem melhor as dificuldades que 

seus filhos enfrentam no ambiente escolar etc.” 

Entendemos oportuno registrar que os parâmetros estabelecidos pelo 

MEC83 podem devidamente nortear a elaboração do sistema de avaliação que venha 

a ser instituído para a educação infantil. As seções destes parâmetros estão assim 

dispostas: 

• Quanto à proposta pedagógica; 

• Quanto à gestão das instituições de educação infantil; 

• Quanto às professoras, os professores e demais profissionais que atuam nas 
instituições de Educação Infantil; 

• Quanto às interações de professoras, professores, gestores, gestoras e 
demais profissionais das instituições de Educação Infantil; 

• Quanto à infra-estrutura das instituições de Educação Infantil. 

   Como podemos observar há esta importante referência para aqueles 

sob os quais recaia a responsabilidade de instituir o referido sistema de 

avaliação. 

 

4.6.3 – A disponibilização dos resultados das avaliações 

A transparência dos resultados obtidos na gestão da coisa pública 

constitui-se em um dos mais modernos princípios da Administração pública 

(Accountability).  Afinal, quem gerencia o patrimônio alheio tem a obrigação de 

prestar contas e de forma clara. 

                                                

83 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. v.2. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 
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Mas se por um lado a avaliação como ato da gestão pública deve ser 

transparente, por outro, deve revestir-se de determinados cuidados para não expor 

desnecessariamente a imagem das instituições ou mesmo das pessoas. Assim, 

somente aquelas informações que tiverem alguma relevância para a gestão das 

políticas públicas devem estar disponíveis para consulta.  Respeitando-se sempre a 

privacidade alheia. Nunca é demais lembrar que o objetivo do sistema de avaliação 

é a melhoria da educação infantil e não a punição dos envolvidos no processo 

educacional. 

 

4.7 A idéia de um sistema geral 

Pode restar a idéia de um sistema de avaliação para a educação 

infantil do Recife que além de analisar a educação infantil ministrada pelas escolas 

comunitárias, analise também aquela ministrada pela rede oficial de ensino. Com 

relação a este fato, entendemos interessante e até mesmo oportuno, uma vez que 

se estaria a maximizar as avaliações naquela faixa do ensino. Porém, alertamos 

para dois aspectos: 

Primeiro – nosso estudo é restrito à questão das escolas comunitárias e assim 

entendemos que, mesmo que venha a ser instituído um sistema único de avaliações 

para a educação infantil, este deverá apresentar explícitas informações sobre as 

duas formas de ministrar a educação de modo que permita análises separadas que 

são interessantes em diversos contextos. 

Segundo – para a instituição de um sistema geral que contemple a educação infantil 

da rede oficial terá que ser realizado um estudo específico sobre esta forma de 

ministrar a educação. E neste, deverão ser consideradas as especificidades das 

escolas municipais, dos professores da rede oficial e dos demais elementos que 

diferem da escola comunitária.  

 
4.8 Um contexto que ajuda 
 

Os municípios brasileiros, conforme dito alhures, têm competência na 

área educacional tanto na faixa da educação infantil como no ensino fundamental, 
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podendo atuar nas demais faixas. Neste último caso, somente quando atingidos os 

percentuais mínimos constitucionais de aplicação em suas faixas de competência.   

Para o ensino fundamental o SAEPE e o SAEB, apesar de não serem 

sistemas municipais, avaliam sob alguns aspectos o ensino fundamental. Em nosso 

estudo verificamos a “Ausência de avaliação estruturada na educação infantil 

ministrada nas escolas comunitárias do Recife” uma vez que não há, um sistema 

instituído para as avaliações desta faixa da educação municipal. 

O Governo do Estado de Pernambuco dispõe de um programa 

chamado “Programa Estadual de Alfabetização”84. Trata-se de um programa do tipo 

guarda-chuva, pois abriga em sua estrutura dois programas autônomos: 

- Alfabetização de Pernambuco – engloba por sua vez o projeto Alfabetizar com 

sucesso – este programa tem por objetivo a melhoria da alfabetização das 1ª e 2 ª 

séries do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino, atendendo crianças de 7 

e 8 anos. E ainda o Projeto Alfabetização Cidadã – que tem por objetivos a 

alfabetização de jovens e adultos entre 15 e 24 anos que estejam fora da escola. 

- Programa de Correção de Fluxo Escolar Se Liga Pernambuco – Que tem por 

objetivo a alfabetização dos alunos de 9 a 14 anos de idade, que não foram 

devidamente alfabetizados nas séries iniciais do ensino fundamental e que 

apresentam distorção idade-série, além de promover a aceleração dos referidos 

alunos, depois de alfabetizados pelo programa. 

 

O Plano Plurianual do Estado de Pernambuco (PPA -2004/2007) tem 

como meta a redução da taxa de analfabetismo, no quadriênio, de 24% para 15% 

dos jovens acima de 15 anos de idade em consonância com o PNE. 

Ora, como vemos o Estado está realizando um esforço no sentido de 

corrigir falhas, no processo de alfabetização das crianças e jovens que deveriam ter 

sido atendidos na pré-escola. O Recife representa um contingente significativo dos 

                                                

84 TCE – Tribunal de Contas de Pernambuco. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
ALFABETIZAÇÃO. Resumo de Auditoria Operacional Nº 3, Recife, 2005, p.9. 
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alunos do Estado de Pernambuco que se não forem atendidos a contento nas séries 

iniciais, trarão problemas futuros à educação nas faixas em que Estado tem 

competência legal.  

Não foi por acaso que James Heckman e Flávio Cunha concluíram: 

 

“A evidência empírica de experimentos controlados (como 

Perry Preschool e Abecedarian) mostra que crianças pobres 

que receberam investimentos elevados na primeira infância 

tiveram maior educational attainment que os seus pares (a 

participação foi aleatorizada), em média receberam salários 

maiores, a probabilidade de engravidar durante a adolescência 

foi menor para as meninas participantes, e para os meninos 

que participaram existe uma brutal redução na probabilidade de 

cometer crime.”85 

Por outro lado o Relatório interministerial86 ao analisar a situação atual 

da educação infantil e a atuação do Governo Federal na área assim descreveu: 

“Os efeitos positivos de se freqüentar uma instituição de     

educação infantil sobre o desempenho educacional posterior há 

tempos vêm sendo evidenciados, inclusive no Brasil. Um 

exemplo são os resultados de avaliações como as conduzidas 

pelo SARESP (sistema de avaliação do ensino do Estado de 

São Paulo). No exame de 2004, com a participação de mais de 

5 milhões de alunos, a avaliação mostrou que, dentre as 

244.836 crianças da primeira série do ensino fundamental que 

                                                

85 HECKMAN, James et alii. Educação da Primeira Infância. Disponível em 
www.4.fgv.br/cps/simulador/infantil/apresentação/james_heckman_e flavio_cunha.htm (Acesso em 28 
de Agosto de 2006). 

86 Grupo de Trabalho formado por integrantes do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através da 
portaria 3.219 de 21 de setembro de 2005, criado com o objetivo de apresentar proposta para a 
transferência das ações de apoio financeiro ao atendimento às crianças de 0 a 6 anos em creches e 
pré-escolas atualmente desenvolvidas com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS, do âmbito do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS para o do 
Ministério da Educação – MEC. Brasília: 2006, p.4. 
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obtiveram nota máxima como conceito, somente 10,2% não 

tinham passado pela educação infantil.” 

 

Não são poucos os estudos sobre os impactos positivos que a 

educação infantil de qualidade causa sobre as faixas posteriores da educação e do 

próprio desenvolvimento dos indivíduos. Sendo bem interessante a maior relevância 

destes impactos nas crianças pobres, na linha das citadas afirmações de Heckman e 

Flávio Cunha.  

Outro aspecto que favorece a elaboração de um sistema de avaliação 

para a educação infantil da capital é a existência do SAEPE, no qual a Prefeitura do 

Recife poderia ter o custo de desenvolvimento de seu sistema reduzido caso 

optasse por realizar convênio de mútua cooperação com a Secretaria de Educação 

do Estado de Pernambuco. O Estado colocaria o pessoal do SAEPE para dar apoio 

técnico à PCR e esta bancaria os reduzidos custos do desenvolvimento do sistema. 

Esta parceria poderia ocasionar diversos benefícios, a saber: 

• Diminuição dos custos dos projetos de alfabetização do Estado87 e melhor 
desempenho dos alunos das séries posteriores (ensino fundamental e médio); 

• A possibilidade de melhoria na qualidade da educação infantil ministradas 
pelas escolas comunitárias; 

• Diminuição dos índices de analfabetismo (ações complementares das escolas 
comunitárias); 

• Integração dos dados gerados pelos dois sistemas - SAEPE e o da PCR (a 
ser elaborado). Viabilizando estudo para a implementação de ações de 
melhoria na educação ministrada tanto pelo Estado quanto pelo Município; 

As pesquisas sobre as repercussões da educação infantil, a exemplo 

daquela realizada por Heckman e Flávio Cunha citados anteriormente, sugerem que 

outros benefícios poderiam originar-se, “indiretamente” desta melhoria na educação 

pretendida com a integração das ações Estado/PCR. A saber: 

- Diminuição dos índices de violência; 

                                                

87 As diversas pesquisas científicas apontam para os benefícios da educação infantil, a exemplo 
daquelas anteriormente citadas. 
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- Diminuição de índice de gravidez na adolescência; 

- Melhoria da qualidade de vida das populações mais necessitadas.  

 

4.9 Um sistema que dê respostas úteis, claras e objetivas 
 
 

Esperamos que o sistema de avaliação que venha a ser instituído para 

a educação infantil do Recife (geral ou específico para as escolas comunitárias da 

capital), tenha condições de responder às recorrentes questões que urgem por 

respostas. Questões como as quais: 

√ Quais os níveis de eficiência e eficácia atingidos pelas escolas de educação infantil 

da capital? 

√ A PCR tem conseguido capitalizar o potencial das escolas comunitárias reforçando 

as fortalezas e neutralizando as fraquezas?  

√ Em que precisa ser melhorada a educação infantil do Recife?  

√ Qual seu diagnóstico? 

Por todo o exposto, reafirmamos nosso entendimento de que somente 

com um sistema de avaliação estruturado poderemos corrigir políticas, afirmar 

valores, promover accountability e principalmente conhecer para agir e agir para 

reverter os indesejáveis índices da educação pública na Cidade do Recife.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo gerencial adotado pelo Estado brasileiro na década de 90 e 

reforçado com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado trouxe consigo a 

concepção, ao menos em seu ideário, de um Estado eficiente, eficaz e efetivo. 

Esses atributos são facilmente identificados na legislação brasileira instituída a partir 

de então, com destaque para a emenda constitucional 19/98 que acrescenta a 

eficiência como princípio da Administração Pública. Mas é importante observar que 

legislações mais antigas como o Decreto Lei 200/67 já exigiam a observância da 

eficiência. Mas se por um lado o modelo gerencial traz as bandeiras da eficiência, 

eficácia e efetividade por outro passa a necessitar de ferramentas para que esses 

atributos sejam atingidos.  

O Terceiro Setor apresentou-se como opção para a diminuição da 

prestação direta de serviços pelo Estado. Mas à medida que as parcerias entre o 

setor público e o Terceiro Setor foram incentivadas as constatações da dependência 

financeira deste em relação ao Estado passaram a ser um fato constantemente nos 

estudos acadêmicos sobre o tema.  

Desde a década de 60, com o advento da lei 4.320/64, as parcerias 

entre o Estado e o terceiro setor88 passaram a ser previstas nas chamadas 

subvenções sociais. O requisito para que estas parcerias ocorressem era que a 

suplementação de recursos privados realizada por parte do Estado se mostrasse 

mais econômica aos cofres públicos. Deste fato surge um primeiro questionamento – 

Como saber se estas aplicações são mais econômicas? Como saber se os serviços 

públicos prestados pelo terceiro setor estão atingindo os requisitos de eficiência, 

eficácia e efetividade? 

No caso específico de nosso estudo, outros questionamentos surgem: 

Podemos afirmar que os recursos aplicados em subvenções destinadas à pré-escola 

ministrada pelo Terceiro Setor, escolas comunitárias, são suficientes para atender a 

                                                

88 Atentar para o fato de que esta nomenclatura ainda não era utilizada nesta época. 
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contento todos os alunos desta faixa da educação? Será que a qualidade e a 

quantidade dos serviços estão compatíveis com os desejos e aspirações do público 

alvo? Qual o padrão de serviço desejado? 

Por outro lado, observamos a acomodação tanto da administração 

pública – enquanto gestora dos recursos – órgão repassadores, Municípios, Estados 

e a própria União, como dos órgãos de controle, Tribunais de Contas, Controladorias 

e demais fiscalizadores.  

Este trabalho retomou as discussões acerca da aferição de resultados 

a partir da constatação da ausência de avaliações estruturadas nas subvenções 

sociais para a Educação Infantil ministrada pelas escolas comunitárias do Recife. E 

propondo-se a responder os questionamentos acima postos, apresenta-se assim 

estruturado. 

No capítulo 1 foram apresentados os conceitos basilares de nossas 

análises: Estado Gerencial – breve observação de sua evolução e seu ainda 

questionado cumprimento de ideário; Terceiro Setor – enquanto ferramenta da 

delegação no estado gerencial e a constatação de sua freqüente dependência em 

relação à administração pública; Subvenções Sociais – como forma de 

financiamento de serviços públicos e a limitada visão nos julgamentos de contas 

públicas, quando se resumem a observância de outros requisitos legais e formais, 

em detrimento da análise da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público. 

Neste capítulo ainda foram apresentadas estatísticas da realidade 

recifense, que em relação às subvenções sociais e aos números encontrados são 

preocupantes. Verificamos que no ano de 2004, 66% dos alunos da educação 

infantil pública de Recife estava nas escolas comunitárias, ou seja, aquela atividade 

que deveria ser acessória tomou dimensão de principal. O Terceiro Setor na 

educação infantil pública mostrou-se maior que a rede oficial de ensino público – fato 

no mínimo esdrúxulo.  

Outros números como o volume de recursos gastos – maior que as 

receitas próprias totais de 160 municípios pernambucanos; o número total de alunos 

da educação infantil do Recife superior à população de um em cada quatro 
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municípios do estado; o número de alunos subvencionados pela PCR é superior à 

população total de 14 cidades de nosso estado.  

Estes números, aliados às estatísticas do PNUD tais como: os 0,35% 

de chefes de domicílios do bairro de Recife com mais de 11 anos de estudo em 

contraste com os 76,54% do bairro dos Aflitos ou os 29,8% de índice de 

analfabetismo do bairro de Pau-Ferro, nos fazem ter a certeza de que uma 

revolução educacional no Recife tem que ser urgentemente viabilizada. E a 

avaliação estruturada – sistêmica é uma das ferramentas que certamente ocupa 

importância central neste contexto. 

O capítulo 2 apresenta os principais aspectos teóricos acerca das 

Avaliações. Suas motivações, sua importância no modelo gerencial, seus atributos e 

princípios (instituídos pelo Joint Committee on Standards for Educacional Evoluation) 

já aceitos em diversos países. Apresentam-se também as precauções e principais 

definições dos elaboradores de sistemas de avaliação – questionamentos do tipo: o 

que avaliar? Por que avaliar? Quais os atores envolvidos no processo avaliado? 

Qual a periodicidade da avaliação? Quem serão os avaliadores? Quais as 

informações necessárias e suas fontes?Dentre outras.  

Por fim, o capítulo em questão mostra-nos uma série de reflexões 

sobre os processos avaliativos a partir da experiência do Programa de Avaliação das 

Universidades Brasileiras – PAIUB e da experiência da UNICAMP. Essas 

experiências trazem importantes contribuições para os que se propõem a instituir 

sistemas de avaliações.  

Por sua vez o capítulo 3 revela os resultados da pesquisa realizada em 

13 escolas comunitárias subvencionadas pela PCR. O objetivo da pesquisa foi 

reforçar ou rechaçar a necessidade de avaliações estruturadas e permanentes na 

Educação Infantil do Recife. A pesquisa tratou de diagnosticar a situação das 

escolas comunitárias considerando a visão dos principais atores do processo: 

professores da educação infantil, presidentes das entidades e pais de alunos sem 

descuidar das questões ligadas às crianças.  
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Estando a Cidade do Recife dividida em 6 regiões político-

administrativas – RPA, a seleção levou em consideração o número de entidades 

subvencionadas por região e ainda a quantidade de alunos atendidos em cada uma 

delas.  Os números obtidos nesta pesquisa mostraram fatos interessantes a 

exemplo dos quais destacaríamos: 

• 12,9% dos professores encontram-se em situação irregular, ou seja, não têm 
o 2º grau completo, fato vedado pela LDB; 

• 56% dos pais entrevistados têm como grau de instrução o 1º grau incompleto 
e 19% apresentam-se não alfabetizados – o que pode comprometer o 
processo educacional das crianças; 

• 10% dos presidentes das entidades apresentam o 1º grau incompleto como 
nível de instrução, 

• 9% dos professores, 22% dos pais e 15% dos presidentes entendem que a 
merenda escolar precisa melhorar; 

• 43% dos professores, 52% dos pais e 62% dos presidentes das entidades 
apontam que o espaço físico e equipamentos precisam melhorar.  

• 43% dos professores, 22% dos pais e 23% dos presidentes compreendem 
que outros itens precisam de melhorias (salário das professoras, materiais 
didáticos, capacitação, reconhecimento profissional, recursos financeiros, 
material de limpeza – foram as principais ocorrências); 

• 81% dos docentes afirmam não serem avaliados pela PCR; 

• 60% dos presidentes registram que os alunos não são avaliados; 

• 40% dos presidentes informam que suas entidades nunca participaram de 
avaliações por parte da PCR; 

Destacam-se também as sugestões dadas pelas professoras para a 

melhoria dos resultados de seus alunos, entre as quais citamos: 

- “Diminuir a quantidade de alunos por sala”; “Condições melhores para as crianças 

estudarem com um mínimo de dignidade como melhorar a merenda e materiais”; 

“Espaço físico ampliado, reconhecimento profissional, material didático e melhorar a 

alimentação das crianças.” 
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Por fim, discutiram-se as percepções do pesquisador em relação às 

condições físicas das escolas, merenda escolar, material didático e fardamento, 

recursos financeiros das subvenções, remuneração e formação acadêmica dos 

docentes e, finalmente constata-se a ausência de avaliação estruturada e sistêmica 

das escolas.  

No capítulo 4 são expostos, de forma mais contextualizada com a 

realidade recifense, os motivos para a instituição de um modelo de avaliação. 

• Avaliação enquanto instrumento da gestão; 

• Avaliação como determinação do estado legal 

• Pelo caráter social do objeto da avaliação – a educação enquanto instrumento 
de transformação; 

• Avaliar para conhecer – conhecer para agir – agir para reverter. 

 

   São apresentadas ainda, neste capítulo, as contribuições do MEC na 

elaboração de um sistema de avaliação, as tendências no mundo, Brasil e 

Pernambuco e dentre outras coisas a verificação de um contexto local favorável a 

instituição do sistema de avaliações a partir da expertise do SAEPE e dos benefícios 

recíprocos entre a PCR e o Governo do Estado.  

Os números apresentados nos capítulos 1 e 3 analisados isoladamente 

ou em conjunto, demonstram uma face perversa da ausência de avaliação – a 

desinformação que atinge o gestor público e não possibilita que o cidadão tenha 

conhecimento dos resultados obtidos pelo estado. E nesse contexto o princípio da 

Accountability fica inviabilizado.  

Os capítulos 2 e 4 trazem questões bem específicas das avaliações 

onde estudos, observações e experiências são apresentados como contribuição 

para a elaboração de um sistema de avaliações sobre um modelo a ser instituído.  

Por fim, entendemos que os questionamentos feitos ao início das 

considerações – quanto ao atingimento ou não dos requisitos de eficiência, eficácia 

e efetividade; a suficiência ou não dos recursos aplicados; compatibilidade entre a 

qualidade e quantidade dos serviços prestados e os desejos e aspirações do público 

alvo; e o estabelecimento de padrões de boa qualidade, podem ser respondidos a 
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contento quando da instituição de um sistema de avaliações. Sem avaliar não há 

como responder. 

Em relação à necessidade da Cidade do Recife, os diagnósticos 

mostrados ao longo dos capítulos 1 e 3 apontam de forma contundente que é 

preciso conhecer para agir e, agir para reverter os indesejáveis números da 

educação de Recife e no caso de nossas maiores atenções a educação infantil 

ministrada por escolas comunitárias. 

Sem avaliação estamos diante de um jogo onde todos são perdedores: 

A Sociedade – Porque não sabe o que está a financiar; A Escola Comunitária – 

Porque não exerce sua melhor missão; O professor – porque não tem seu trabalho 

reconhecido; e as Crianças – Porque não obtêm a melhor formação.  

O interesse nos resultados deste trabalho manifestados por segmentos 

estratégicos de nossa sociedade a exemplo dos quais destacaríamos o Ministério 

Público Estadual, a imprensa e parte da comunidade científica, nos preenche do 

sentimento de dever cumprido. Porém, longe da acomodação diante do preocupante 

quadro de nossa educação infantil. 

Face à necessidade crescente de dados e informações sobre as 

comunidades mais carentes da Cidade do Recife, esperamos que este trabalho 

possa incentivar outros pesquisadores a se lançarem na missão de analisar e 

sugerir instrumentos de avaliação, tanto na educação como em outras áreas da 

gestão pública. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PRESIDENTES DAS 

ENTIDADES 

          

 
 
 

PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Diagnóstico das Entidades Subvencionadas pela Secretaria de 
Educação do Recife 

 
Instituição Pesquisada 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Endereço 
Rua: ________________________________________Nº_____________________ 
Bairro: ______________________________________________________________ 
CEP: ____________________Fone: ______________________________________ 
 
  
Entrevistado (a) 
 
1. Nome completo do (a) entrevistado (a) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

           
2. Endereço 
Rua: ______________________________________________Nº_______________ 
Cidade: ____________________________Bairro: ___________________________ 
CEP: _____________________Fone: _____________________________________ 

 
3. Formação Escolar 

 
� Não alfabetizado (a) 
�1º grau incompleto               �1º grau completo 
� 2º grau incompleto              � 2º grau completo 
� 3º grau incompleto              �3º grau completo  
� Pós-graduado 
Se 3º grau qual o curso?________________________________________________ 
 
       

  

CCUURRSSOO  DDEE  MMEESSTTRRAADDOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EEMM  

GGEESSTTÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  PPAARRAA  OO  

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOO  NNOORRDDEESSTTEE  --  MMPPAANNEE  
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4. Já participou de algum processo de avaliação realizado por parte da Prefeitura 
 
� Não 
           
� Sim          Quando?__________________________________________________ 
           
 
5. Seu filho (a) estuda ou já estudou nesta instituição? 
 
� Não Por quê?______________________________________________________ 

      ______________________________________________________  
 
� Sim por quê?_______________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
                        
6. Já foi procurada (o) pela Prefeitura do Recife para responder algum 
questionamento? 
 
� Não 
 
� Sim qual__________________________________________________________ 
                  __________________________________________________________ 
     
7. Em sua opinião em termos comparativos a maioria dos alunos desta 
escola/creche sai ao final do ano letivo no seguinte nível: 
 
� No nível das escolas da rede municipal 
� Abaixo das escolas da rede municipal 
� Não sabe comparar 
 
8. O que o (a) Sr. (a) acha que falta nesta instituição para a melhoria do nível de 
aprendizagem das crianças? 
 
� O espaço físico e equipamentos (carteiras, brinquedos, bebedouros...) 
� Merenda escolar 
� Não falta coisa alguma 
� Outro o que?_______________________________________________________ 
                   _______________________________________________________ 
  
9. Em sua opinião esta instituição: 
 
� Cumpre perfeitamente o seu papel 
� Cumpre parcialmente 
� Tem muito a melhorar 
     Em que?__________________________ de que forma?____________________ 
      ____________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
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10. O (A) Sr. (a) tem conhecimento de que a Prefeitura avalia os professores  desta 
instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

11. O (A) Sr. (a) tem conhecimento de que a Prefeitura avalia os alunos  desta 
instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

            
       

 
 
 

PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Diagnóstico das Entidades Subvencionadas pela Secretaria de 
Educação      do Recife  

 
Instituição Pesquisada 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Endereço 
Rua: ________________________________________Nº_____________________ 
Bairro: ______________________________________________________________ 
CEP: _____________Fone: _____________________________________________ 
 
Entrevistado (a) 
 
1. Nome completo do (a) entrevistado (a) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
           

2. Endereço 
Rua: _______________________________________________Nº_________ 

 Cidade: ____________________________Bairro: ______________________ 
 CEP: ____________________Fone: ________________________________ 

 
3. Formação Escolar 

 
� Não alfabetizado (a) 
� 1º grau incompleto              �1º grau completo 
� 2º grau incompleto              � 2º grau completo 
� 3º grau incompleto              �3º grau completo  
� pós-graduado 
Se 3º grau qual o curso?________________________________________________ 
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4. Motivo pelo qual escolheu esta instituição para colocar seu filho nesta 
    instituição 
 
� Proximidade de casa 
� Alta qualidade do ensino 
� Falta de opção melhor 
� Outro               Qual?_________________________________________________ 
           
5. Acha que seu filho (a) sairá bem preparado desta instituição? 
 
� Não por quê?______________________________________________________ 

             ________________________________________________________ 
 
� Sim por quê?_______________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
                        
6. Já foi procurada (o) pela Prefeitura do Recife para responder algum  

Questionamento? 
 
� Não 

 
� Sim qual__________________________________________________________ 
                  __________________________________________________________ 
     
7. Em sua opinião em termos comparativos a maioria dos alunos desta 
escola/creche sai ao final do ano letivo no seguinte nível:  
 
� No nível das escolas da rede municipal 
� Abaixo das escolas da rede municipal 
� Não sabe comparar 
 
8. O que o (a) Sr. (a) acha que falta nesta instituição para a melhoria do nível de 
aprendizagem das crianças? 
 
� O espaço físico e equipamentos (carteiras, brinquedos, bebedouros...)  
� Merenda escolar 
� Não falta coisa alguma 
� Outro o que?_______________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
  
9. Em sua opinião esta instituição: 
  
� Cumpre perfeitamente o seu papel 
� Cumpre parcialmente 
� Tem muito a melhorar 
     Em que?__________________________ de que forma?____________________ 
      ____________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
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10. O (A) Sr. (a) tem conhecimento de que a Prefeitura avalia os professores desta 
instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 

11. O (A) Sr. (a) tem conhecimento de que a Prefeitura avalia os alunos desta 
instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

12. Se lhe fosse oferecida uma vaga em escolas da rede municipal (oficial) O (A) Sr. 
(a) trocaria seu filho(a) de escola? 
 
� Não Por quê?______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 
                ______________________________________________________ 

 
� Sim por quê?_______________________________________________________ 
      _______________________________________________________ 
       _______________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DAS 

ENTIDADES 

          

 
 
 

PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Diagnóstico das Entidades Subvencionadas pela Secretaria de 
Educação do Recife  

 
Instituição Pesquisada 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
Rua: ________________________________________Nº_____________________ 
Bairro: _____________________________________________________________ 
CEP: __________________Fone: _______________________________________ 
 
Entrevistado 
 
1. Nome completo do (a) entrevistado (a) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

           
2. Endereço 
Rua: _______________________________________________Nº______________ 
Cidade: ____________________________Bairro: ___________________________ 
CEP_____________________ Fone: _____________________________________ 

 
3. Formação Escolar 

 
� 1º grau incompleto              �1º grau completo 
� 2º grau incompleto              � 2º grau completo 
� 3º grau incompleto              � 3º grau completo 

 
           Se 3º grau qual o curso?__________________________________________ 
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4. Função que desempenha na instituição__________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
5. Motivo pelo qual escolheu esta instituição para trabalhar 
  
� Proximidade de casa 
� Valor da remuneração 
� Ideal de vida 
� Outro              Qual?_________________________________________________ 
        
6. Tem algum grau de parentesco com alguém da instituição? 
  
� Não 

 
� Sim Qual?_________________________________________________________ 
 
7. Já participou de algum curso dado pela Prefeitura do Recife? 
 
� Não 

 
� Sim Qual?________________________________________________________ 
  Quando?______________________________________________________ 

 Onde?________________________________________________________ 
   Qual sua opinião sobre o curso?____________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
 
8. Já foi avaliado (a) pela Prefeitura do Recife? 
 
� Não 

 
� Sim Quando?______________________________________________________ 
           Onde?________________________________________________________ 
           De que forma?__________________________________________________ 
            _____________________________________________________________ 
 
9. Em sua opinião em termos comparativos a maioria dos alunos desta 
escola/creche sai ao final do ano letivo no seguinte nível:  

 
� No nível das escolas da rede municipal 
� Abaixo das escolas da rede municipal 
� Não sabe comparar 
 
10. O que o Sr. (a) acha que falta nesta instituição para a melhoria do nível 
aprendizagem das crianças? 
 
� O espaço físico e equipamentos (carteiras, brinquedos, bebedouros...) 
� Merenda escolar 
� Não falta coisa alguma 
� Outro o que?______________________________________________________    
___________________________________________________________________ 
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11. Em sua opinião esta instituição: 
 
 � Cumpre perfeitamente o seu papel 
 � Cumpre parcialmente 
 � Tem muito a melhorar 
 Em que?__________________________ de que forma?______________________ 
      ____________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
 
12. O (A) Sr. (a) tem algum conhecimento de que a Prefeitura avalia os professores 
desta instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
  

13. O (A) Sr. (a) tem algum conhecimento de que a Prefeitura avalia os alunos desta 
instituição? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

14. Que sugestões o Sr. (a) daria para melhorar os resultados obtidos com os alunos 
desta instituição? 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 


