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RESUMO 
_____________________________________________________________________________ 

 

Historicamente a oferta de vagas em creches no Brasil esteve aquém da 

demanda. Problema este que atinge uma grande parte da população e que 

apresenta uma tendência de piora, em decorrência da queda acelerada no 

número de genitores de dedicação exclusivamente familiar. O Programa 

chamado “Nova Semente”, instituído no município de Petrolina – PE busca 

acelerar a criação de vagas em creches, possibilitando a abertura de unidades 

a baixo custo e em tempo recorde, através de parcerias entre governo, 

organizações não governamentais e sociedade civil organizada. Este trabalho 

realizou uma avaliação de processo de implementação de política pública, e 

identificou os pontos fortes e as deficiências da política. De forma especifica, 

este trabalho buscou compreender a motivação para o desenvolvimento do 

programa, identificando se as razões expostas no projeto correspondem ao que 

está sendo encaminhado; Percebeu como está se dando na prática a parceria 

entre o ente estatal e os entes “não estatais”; Identificou o grau de alcance das 

metas que deveriam ser cumpridas ainda na fase de implementação; e 

verificou o emprego dos instrumentos previstos para sua execução.  

Palavras-chaves: Avaliação; Política Pública; Implementação; Programa Nova 
Semente 
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ABSTRACT 

 

Historically the provision of childcare facilities in Brazil was short of demand. 

This problem affects a large part of the population and has a tendency to 

worsen, due to the accelerated decline in the number of parents of dedication 

exclusive family. The program called "Nova Semente" seeks to accelerate the 

creation of childcare facilities in the county, enabling the opening of units at low 

cost and in record time, through partnerships between government, non-

governmental and civil society organizations. This study conducted a process 

evaluation of the implementation of public policy, to identify the strengths and 

weaknesses of the policy. In real terms, this paper seeks to understand the 

motivation for the development of the program, identifying the reasons set out in 

the project match what is being sent; Understand how it is giving practical 

partnership between the government entity and the entities "non-state"; Identify 

the degree of achievement of goals that should be met even in the 

implementation phase; verify employment of instruments provided for its 

implementation. For this, the literature of public policy evaluation is used, and 

fits the criteria and mechanisms for analysis in the assessment of efficacy, to 

answer the question motivating the work, which deals with uncertainty about the 

durability of the Program. the framework is the criteria and mechanisms for 

analysis in the assessment of efficacy, to answer the question motivating the 

work, which deals with uncertainty about the durability of the Program. 

Keywords: Evaluation, Public Policy, Implementation, Program Nova Semente. 
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INTRODUÇAO 

 

O Estado contemporâneo está envolvido num processo intenso de 

parceria com as demais instâncias da sociedade. Percebe-se que em razão de 

não ser capaz de prover todas as demandas ocasionadas pelo sistema 

capitalista, o ente estatal cada vez mais busca parcerias para a realização de 

políticas públicas sociais. Contudo, essas parcerias podem servir como meio 

para maquiar um benefício privado como sendo um benefício público. 

Realidade que torna a avaliação da política pública uma ferramenta 

imprescindível, quando se busca alterar uma realidade social mediante uma 

política pública – principalmente quando se trata de uma realização em 
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parceria com entes não estatais. Em vista disso, a avaliação de política publica 

é o ponto de partida deste trabalho. 

A avaliação de política pública  já se configura enquanto área de 

conhecimento e de interesse de academicos e atores políticos. Estudos são 

desenvolvidos para avaliar as políticas no intuíto de aprimorar a potencialidade 

delas, e o procedimento de gestão necessário para o alcance de eficácia, 

eficiência e efetividade. Contudo esse interesse não é muito perceptível no 

campo da administração pública no Brasil, se observado o marco historico. A 

preponderância no que tange às políticas públicas foi a preocupação com os 

processos de formulação de programas. Nesse sentido, os processos de 

implementação e de avaliação foram um tanto esquecidos. 

Tão somente após a crise da dívida externa nos anos 1980, passa a ser 

percebida uma mudança na área. Concomitantemente, a crise trouxe o 

aprofundamento das desigualdades sociais e o crescimento da percepção 

quanto à necessidade de ações intervenientes na realidade social desgastada. 

Havendo um acréscimo no pleito por serviços sociais que suprissem de forma 

compensatória os problemas mediante a consolidação dos programas e 

projetos das políticas públicas. No contexto de urgência para a obtenção de 

maiores resultados nos investimentos governamentais acontece a confluência 

da ideia de que melhores resultados poderão ser obtidos com uma melhor 

aplicabilidade dos recursos e com um maior controle das ações empreendidas. 

Então, na década de 1990, a avaliação de políticas públicas passa a ser 

considerada uma necessidade.  Informações sistemáticas e confiáveis passam 

a ser vistas como essenciais para possibilitar a tomada de decisões de 

governos, ONGs, agências de cooperação e organismos multilaterais. Então, o 

crescente interesse pela avaliação de política pública se dá no contexto de 

esgotamento de determinadas formas de relacionamento entre Estado e 

sociedade; de mudanças no cenário internacional; e de pressão de órgãos de 

cooperação internacional por maior eficácia, eficiência e efetividade das ações 

financiadas (PAZ, 2002). Segundo Carla Giane Cunha outras razões também 

contribuíram no aumento da demanda por avaliação de programas sociais no 

país, dizendo que:  
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Em primeiro lugar, a crise fiscal brasileira diminuiu a 

capacidade de gasto dos governos e aumentou a pressão por 

maior eficiência. [...] Em segundo, o aprofundamento da 

democracia trouxe novos atores sociais e reivindicações aos 

governos. Em terceiro, a longa crise econômica brasileira 

aumentou a desigualdade social e a busca pelos programas 

sociais do governo. Por último, pode ser citada a 

desestruturação da função de planejamento, que deixou os 

governantes sem elementos de informação e avaliação 

(CUNHA, 2006, p.5). 

 

O crescimento da necessidade de avaliar foi acompanhado da noção de 

que, uma avaliação de política deve necessariamente verificar conexões 

lógicas entre os objetivos da avaliação, os critérios de avaliação e os modelos 

analíticos que irão dar conta do sucesso ou não da política ou programa social 

(FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986). O que mostra que a avaliação de 

políticas públicas não é um procedimento de aplicabilidade igualitária para 

todas as políticas. As avaliações são diferenciadas a partir de vários critérios: 

tempo de realização e objetivos procurados; quem as realiza; a natureza que 

possuem; a escala que assumem; e a que alçada são dirigidas (COHEN e 

FRANCO, 1993). Nesse sentido existe uma tipologia bastante variada de 

avaliação de políticas. 

Em relação a quem realiza, ela pode ser externa (realizada por pessoas 

alheias à organização-agente); interna (realizada dentro da organização 

gestora); mista (junção da interna e da externa); e avaliação participante 

(envolvimento do avaliador com os beneficiários do projeto/programa). Já em 

relação ao momento, ela pode ser ex-ante que de acordo com Draibe (2001) 

pode ser identificada como uma avaliação-diagnóstica que serve para apoiar a 

formulação da política, e ex-post que pode ser de processo ou de impacto, e 

que tem por finalidade a verificação do grau de eficiência, eficácia e efetividade 

da política/programa/projeto durante e depois de sua implementação. 

 Em relação à avaliação de processo e de impacto, Cohen e Franco 

(1993) as reconhecem como dois momentos da avaliação ex-post, enquanto 

que Draibe (2001) identifica uma diferença na natureza da avaliação. Para 
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Draibe a avaliação de processo direciona sua atenção para o desenho, as 

características de organização e de desenvolvimento das políticas/programas, 

enquanto que a avaliação de impacto tem como questionamento o quanto e 

com que qualidade os objetivos das políticas/programas foram ou não 

cumpridos. Segundo a autora 

As avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam 

identificar os fatores facilitadores e os obstáculos que operam 

ao longo da implementação e que condicionam, positiva ou 

negativamente, o cumprimento de metas e objetivos. Tais 

fatores podem ser entendidos como condições institucionais e 

sociais dos resultados (DRAIBE, 2001: 30). 

 Notório é que, com a crescente preocupação em relação ao êxito das 

políticas públicas, a avaliação de processo vem se tornando cada vez mais 

comum, ainda que a avaliação de impacto predomine no arcabouço teórico. 

Arretche (2001) diz que a implementação é uma etapa da política/programa 

que pode e deve ser avaliada, principalmente porque parece impossível supor 

que uma política possa ser colocada em prática completamente de acordo com 

o desenho e os meios previstos pelos formuladores. Em primeiro lugar, a 

implementação, geralmente não é realizada por quem formulou a política, onde 

pode começar a discricionariedade da visão dos implementadores em relação a 

dos formuladores sobre como aquela ação deve ser feita – é por isso que a 

autora afirma que uma política é formada também por incentivos para que os 

implementadores dessa política queiram implementá-la seguindo o máximo 

possível o que foi formulado, e que, por isso, “a reação esperada dos agentes 

implementadores tende a ser um elemento decisivo na definição do conteúdo 

das políticas públicas” (ARRETCHE, 2001, p. 5).  Em segundo lugar, a 

realização da política também é vulnerável a influências não planejadas ou 

esperadas na formulação, o que possibilita que as ações da política gerem 

efeitos colaterais. Em terceiro, os formuladores da política não dispõem de 

informação completa e perfeita sobre a situação com a qual a política vai se 

relacionar. E em quarto - justamente pelos fatores anteriores - as metas da 

política podem ser alcançadas sem se saber se a causa do alcance das metas 

foi da própria política ou dos efeitos colaterais da ação dela.  
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Em outras palavras, na gestão de programas públicos, é 

grande a distância entre os objetivos e o desenho de 

programas, tal como concebidos por seus formuladores 

originais, e a tradução de tais concepções em intervenções 

públicas, tal como elas atingem a gama diversa de seus 

beneficiários e provedores. E esta distância não diz respeito a 

fatores de ordem moral ou ética, que possam ser atribuídos a 

interesses escusos de formuladores e implementadores. Na 

verdade, esta distância é uma contingência da 

implementação... (...) a implementação modifica as políticas 

públicas (ARRETCHE, 2001, p. 1-2).  

 

É possível, com base no que diz os autores, reconhecer o processo de 

implementação e execução das políticas como sendo o mais complexo, por se 

tratar da fase de “execução de serviços para o cumprimento de objetivos e 

metas pré-estabelecidos, visando obter os resultados pretendidos” (SILVA e 

SILVA, 2008 p.96). Contudo, a avaliação de processo, não objetiva mensurar a 

natureza ou tamanho do impacto do programa, Na medida em que o programa 

é implementado, esta se representa pela possibilidade de monitoramento dos 

processos que são responsáveis e produzem os efeitos esperados, passando, 

assim, a controlar antecipadamente o tamanho e a qualidade do efeito 

desejado (FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986). 

Fundamentada no que diz Arretche (2001), Draibe (2001) e Figueiredo e 

Figueiredo (1986) sobre avaliação de processo, a presente pesquisa tem por 

finalidade a avaliação do processo de implementação do Programa Nova 

Semente, na cidade de Petrolina-PE. Como a meta do Programa era de 

concluir a primeira etapa até o fim de 2012, havia uma concomitância entre a 

fase de execução do programa e o desenvolvimento da pesquisa. Esse caráter 

temporal foi determinante na escolha do tipo de avaliação a ser desenvolvida. 

A concomitância de ação tornou impraticável o uso de metodologia do tipo 

avaliação de resultados, já que efeitos avaliáveis só podem ser identificados 

após o encerramento do programa. Isto levou a um direcionamento da 

avaliação de processo, onde se busca uma identificação do grau de alcance 
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das metas que deveriam ser cumpridas na fase de implementação do 

programa, bem como verificação do emprego dos instrumentos previstos para 

sua execução. 

Para esta construção, adota-se a concepção de que o processo de 

formulação de política pública tem como plano de fundo uma compreensão 

sistêmica da sociedade, em que diferentes atores distintamente localizados na 

sociedade interagem de uma maneira relativamente descentralizada. Isto 

significa que políticas públicas podem – e as vezes precisam - ser uma 

complexa interação entre agências estatais e instituições não-estatais. Rejeita-

se então, abordagens que percebem o Estado como único ator relevante no 

processo de desenvolvimento e implementação de política pública. Contudo 

não se busca trabalhar com um cenário de falência do Estado, mas com um 

cenário promissor para o proveito de toda a sociedade na tentativa de 

superação de problemas sociais.  

A potencialidade dessas parcerias é reconhecida em detrimento da 

notoriedade de problemas sociais que além de acumularem um déficit grande 

entre oferta e demanda, têm um crescimento de demanda extremamente 

acelerado. Sendo um problema dessa natureza, o número de vagas em 

creches no Brasil. Em decorrência de um conjunto de fatores históricos a oferta 

de vagas é ínfima em relação à procura, e ainda existe uma tendência de piora 

com a queda acelerada no número de genitores de dedicação exclusivamente 

familiar.   

Na história brasileira, a creche tem seu fundamento iniciado com 

algumas práticas inauguradas durante o período colonial. Sua ideia é pensada 

como consequência da abolição da escravatura. E sua materialização é 

congruente com o processo de industrialização.  

O interesse em criar lugares onde as crianças pudessem ficar, ocorreu 

após a abolição da escravatura. Com a abolição, a maioria das ex-escravas 

passaram a trabalhar como empregadas domésticas. As que tinham filhos 

pequenos precisavam levar as crianças ao trabalho com elas. Contudo, na 

visão da elite econômica, a presença dessas crianças representava uma 

ameaça à tranquilidade, à honra, e à moral da família empregadora. E é assim, 

que se inicia a discussão sobre a necessidade de se criar creches no Brasil. 
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Todavia somente no período republicano, com o processo de industrialização é 

que foram criadas as primeiras creches como resultado do movimento operário. 

As creches foram fundadas no final do século XIX e inicio do século XX, 

com o objetivo de abrigar, proteger e alimentar os filhos dos operários das 

fabricas. Elas eram instituições filantrópicas ou atreladas à estrutura das 

fábricas. Contudo não havia uma política de atendimento a todas as crianças. 

Apenas no começo do século XX é que surgiram as primeiras políticas públicas 

para a infância. Segundo Rizzini (1997, p. 119) elas tinham a intenção de 

garantir a paz social e o progresso da nação, já que, nos grandes centros 

urbanos do país, surgem as primeiras greves, e aumenta o crescimento dos 

movimentos anarquistas e comunistas.   

Era preciso criar mecanismos para conter a população, de modo a 

consolidar o capitalismo. Nesse momento, a creche foi associada à assistência 

à infância para a prevenção da mortalidade infantil e a um projeto mais amplo 

de „limpeza social‟, visando atingir a civilidade e a modernidade. Como 

nenhuma das creches desse período era mantidas pelo poder público. Em 

1919 é criado o Departamento da Criança no Brasil, na expectativa de que o 

Estado assumisse a manutenção das creches. 

Só no Governo de Getúlio Vargas, buscou-se assegurar o direito de 

educação aos filhos dos trabalhadores, com a formulação das primeiras 

políticas de Estado para a infância (GÉIS, 1994, p.41) que obrigava a 

existência de creches nas fábricas com mais de 30 mulheres). 

Durante o governo Militar, a Constituição de 1967, incluiu a Educação 

Infantil. Ela preconizou a educação como direito de todos e dever do Estado, 

contudo não foi apresentada nenhuma iniciativa para sua concretização. 

Segundo Sousa (1996, p. 41), as leis foram elaboradas de forma muito 

genérica, não contribuindo para disciplinar e responsabilizar os organismos 

públicos. 

A problemática das creches se agrava nos anos 70, pois entre 1970 e 

1977 a participação de mulheres casadas com filhos pequenos na força de 

trabalho aumentou consideravelmente. Como consequência a creche se tornou 

pauta de crescente reivindicação, em vários lugares do país (CAMPOS et al., 

1987, p. 42). A progressiva tendência do ingresso da mulher no mundo do 

trabalho, na década de 1970, iniciou um movimento de luta pela ampliação de 
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creches e um amplo debate sobre a sua função.Com o crescimento das 

reivindicações, as décadas de 1970 e 1980 se tornaram períodos de intensos 

debates e conquistas para a creche e para a pré-escola. Em 1977, por 

exemplo, implantou o Projeto Casulo que foi o primeiro programa nacional de 

educação em massa da criança de 0 a 6 anos de idade.  

A década de 80 revelou a mobilização da sociedade pela garantia de 

políticas públicas sociais. Em decorrência das lutas organizadas pela 

sociedade civil, mediante conscientização social e política, a Constituição de 

1989 é elaborada de forma a garantir os direitos sociais dos brasileiros.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação da 

criança passou a ser assegurada como direito desde o nascimento, e a ser de 

responsabilidade do poder público – o Estado é obrigado a ofertá-la. Consagra-

se uma nova fase para a creche que além de ser responsabilidade do Estado, 

também passa a ser reconhecidas como instituição educacional.  

Nesse momento, o problema da oferta de vagas para crianças em 

creches parece se encaminha para uma resolução. Porém com a 

descentralização política, a incumbência de oferecer educação Infantil passa a 

ser dos municípios, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado. O que significa que o grande déficit entre oferta e demanda por vagas 

em creches, passa a ser dos municípios. 

Como de forma generalizada, na realidade brasileira, os estes 

municipais não seriam capazes de responder sozinhos à demanda por creches, 

a União ficou responsável pela cooperação técnica e financeira; deveria 

transferir verbas através de “fundos de auxilio à educação”. No discurso, 

através dessas transferências os municípios poderiam tentar superar o grande 

déficit acumulado. Entretanto, uma questão de nomenclatura torna essa 

possibilidade impraticável. O fundo de educação desenvolvido para educação 

foi chamado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), priorizando o 

financiamento do ensino fundamental, e sem possibilitar a inclusão dos outros 

níveis de ensino, entre eles a Educação Infantil, inviabilizando assim, avanços 

na área. 

 Sem uma política de financiamento os municípios, ao integrarem a 

Educação Infantil ao sistema educacional, acabaram por encontrar dificuldades 
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em conseguir recursos para realizar todas as modificações necessárias e 

previstas na nova legislação. 

Só em 2007 é que o FUNDEF é substituído pelo FUNDEB – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Desenvolvimento do 

Magistério. Neste momento, passa a existir uma possibilidade de superação do 

déficit, contudo o nível do saldo devedor se encontrava tão alto que só com a 

ajuda decorrente do fundo os municípios brasileiros não poderiam (não podem) 

resolver o problema das creches.  

Muitos municípios brasileiros se declararam incapazes de ofertar 

políticas públicas de acolhimento infantil compatíveis com a necessidade da 

população. Estatísticas do Ministério da Educação apontaram que em 2011 o 

déficit no país era de 19700 unidades de acolhimento infantil.  

Um caso de cidade incapaz de resolver sozinha o problema da falta de 

vagas em creches é a cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. Pois 

segundo informações da própria prefeitura, em 2009 a cidade tinha um déficit 

de aproximadamente doze mil vagas em creches, o que tornava impraticável o 

equilíbrio entre oferta e demanda. 

 Motivada por esse déficit e pela incapacidade em corrigi-lo, o poder 

executivo na gestão 2008-2012, Desenvolveu o “Programa Nova Semente”. 

Através do qual a prefeitura faz parcerias com entes não estatais para a 

abertura de vagas de acolhimento infantil.  

 Nesse caso a parceria se dá com a divisão de responsabilidades, onde a 

prefeitura arca com os custos de funcionários, material de limpeza e 

pedagógico, e demais gastos para a manutenção das creches, enquanto que 

“os parceiros” têm por obrigação disponibilizar o espaço físico, o mobiliário e os 

utensílios necessários ao funcionamento de cada unidade. 

 O Programa teve como meta inicial a abertura de 100 unidades até o fim 

de 2012, onde deveriam ser atendidas 60 crianças em cada uma, totalizando 

6000 crianças beneficiadas. O programa teve o projeto iniciado no fim de 2009, 

lançamento em agosto de 2010, e teve a primeira unidade inaugurada no dia 

08 de outubro de 2010. 

 O rápido processo de abertura de vagas em unidades de acolhimento 

infantil com certeza está beneficiando a população petrolinense. Contudo essa 

velocidade pode gerar problemas estruturais no programa que impossibilitariam 
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sua permanência em longo prazo. Sendo essa a razão motivadora do estudo 

em questão, ou seja, a incerteza da permanência desse programa nos anos 

que se seguem.  

 Para essa pesquisa, adota-se uma perspectiva positiva quanto ao 

Programa, considerando que ele poderá promover mudanças consideráveis na 

realidade do público beneficiário, desde que, sua implementação esteja 

ocorrendo de forma apropriada.  Por isto a preocupação com a durabilidade do 

programa e sua firmação como política de Estado 

 Então, diante da incerteza quando a durabilidade do Programa Nova 

Semente, essa dissertação se concentra em fazer uma avaliação de processo 

de implementação do programa. Buscando destrinchar as peculiaridades que 

se encontram nas suas bases estruturais, no que se refere à colocação em 

prática do projeto desenhado.  

Para fundamentação teórica dessa apreensão, recorre-se à aos estudos 

de avaliação de políticas públicas, estudos tanto pertencentes à literatura 

nacional quanto a literatura internacional. 

Sendo a incerteza de durabilidade do Programa a questão motivadora, a 

hipótese ora levantada é a de que o Programa está sendo implementado de 

forma tão rápida que lacunas estão sendo deixadas nas estruturas de 

sustentação, o que poderá ocasionar a pequena durabilidade dele.   

Os critérios e mecanismos de analise se enquadrarão com base no 

critério de aferição na eficácia, e metodologicamente o trabalho terá 

proximidade com o modelo de pesquisa avaliativa apresentado por Lejano 

(2006). Ele afirma ser importante na análise de uma determinada política a 

consideração do contexto em que ela está inserida. Nessa concepção de 

avaliação a ênfase está na análise do contexto da política (social, econômico, 

político e cultural) e da análise da estrutura de funcionamento, dinâmica, 

relações de poder, interesses e valores das instituições envolvidas na 

elaboração e implementação de políticas públicas (RODRIGUES, 2008). Essa 

proposta requer reflexão e engajamento no problema da política. Característica 

que traz para a avaliação um caráter mais humanístico, fugindo da tecnicidade 

pura.  Nela, os passos básicos a serem usados são: a busca de diferentes 

aspectos, perspectivas e dimensões do problema da política; a integração dos 

diferentes tipos de informações fazendo uma descrição do problema; e a 
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elaboração de recomendações para a política. Então para critério de 

justificação, a escolha dessa aproximação se dá pela capacidade de integrar as 

perspectivas quantitativas e qualitativas de análise, numa perspectiva de 

localização do programa no contexto particular da cidade de Petrolina. Já que 

apenas dessa forma será possível encontrar uma questão para o problema da 

sustentabilidade do Programa Nova Semente. 

Para critério de focos de analise é utilizada a contribuição de Sônia 

Draibe (2001) quanto aos pontos que ela coloca como fundamentais para uma 

avaliação de processo de implementação de uma política/programa. Que são: 

1) Dimensão temporal; 2) Atores estratégicos e matriz de conflito e cooperação; 

3) Parcerias e redes de apoio; 4) Sistema gerencial e decisório; 5) Processo de 

divulgação e informação; 6) Processo de seleção de agentes implementadores 

e beneficiários; 7) Processo de capacitação dos agentes implementadores; 8) 

Sistemas logísticos e operacionais – financiamento e gasto, e provisão de 

recursos materiais; 9) Processo de monitoramento e avaliação internos.  Sendo 

que para viabilizar a pesquisa foram selecionados apenas três dos nove pontos 

que ela apresenta.  

A avaliação de Implementação do Programa Nova Semente levará em 

consideração os atores estratégicos e a matriz de conflito e cooperação; o 

processo de seleção de agentes implementadores e beneficiários; e o processo 

de monitoramento e avaliação internos. 

Com esses pontos busca-se como objetivo geral identificar os pontos 

fortes e os fracos da implementação para saber se o programa terá como se 

firmar como uma „Política de Estado‟, e enquanto objetivo específico, este 

trabalho busca compreender a motivação para o desenvolvimento do 

programa; identificando se as razões expostas no projeto são reais; Perceber 

como está se dando na prática a parceria entre o ente estatal e os entes “não 

estatais”; Identificar o grau de alcance das metas que deveriam ser cumpridas 

ainda na fase de implementação; verificar o emprego dos instrumentos 

previstos para sua execução. 

O objetivo de compreender a motivação para o desenvolvimento do 

programa se assentar na colocação de Belloni, de que uma política pública tem 

finalidades e desempenha papéis sempre mais amplos e significativos do que 

aqueles expressos nos seus objetivos explícitos, principalmente em 
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decorrência de suas inter-relações com outras políticas e instituições sociais 

(2007, p. 10). Este objetivo, assim como os outros, é buscado através de 

observações in loco na coordenação do programa, junto à Secretaria de 

Educação de Petrolina, e através de entrevistas semi- estruturadas às gestoras 

e às funcionárias das unidades em atividade.   

As informações colhidas para essa pesquisa são oriundas de visitadas 

feitas a 51% das unidades inauguradas em 2012. Escolheu-se trabalhar com 

essa porcentagem para que a avaliação considerasse mais da metade do que 

tinha sido feito até então, evitando que se tomasse a menor parte da ação 

como resultado geral.  

   A escolha de cada unidade aconteceu de forma aleatória (mediante 

sorteio) respeitando as seguintes condições: (i) Que as sorteadas 

representassem metade das unidades inauguradas na zona urbana, e metade 

das inauguradas na zona rural da cidade; (ii) Que as unidades usadas na 

pesquisa estivessem distribuídas da melhor forma possível pelos bairros da 

cidade. Essas condições foram impostas objetivando compreender as mais 

diferentes realidades presentes na cidade, e a forma com que o processo de 

implementação estava se situando nessas realidades. Já que, busca-se uma 

aproximação com o modelo de analise apresentado por Lejano (2006). 

As entrevistas foram feitas com a gestora e com outras duas 

funcionarias de cada unidade. Sendo que foram usados dois modelos de 

questionário. Um para as gestoras e outro para as demais funcionárias. As 

respostas aos questionários foram analisadas de forma a dar conta de 

responder sobre dois dos pontos escolhidos para analise: o processo de 

seleção de agentes implementadores e beneficiários; e o processo de 

monitoramento e avaliação internos.  

O ponto de analise referente aos atores estratégicos e à matriz de 

conflito e cooperação precisou ser respondido através de visitas à secretaria de 

Educação e através de conversas com a gestora do Programa. 

Em relação à estruturação da abordagem do tema, apresenta-se da 

seguinte forma: a partir de uma aproximação com a bibliografia de avaliação de 

política pública e dos métodos de analise, e através de um panorama histórico 

combinado com o entendimento de como se deu a crescente demanda por 

creches no Brasil, os dois primeiros capítulos versam sobre a temática geral 
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sobre a qual se incide a proposta de avaliar uma política pública de 

acolhimento infantil na cidade de Petrolina-Pe. E após essa explanação de 

linhagem teórico-historica, o terceiro capítulo traz uma abordagem empírica, 

com uma avaliação do processo de implementação do Programa Nova 

Semente. 

Dessa forma, no primeiro capítulo do trabalho será abordado o campo 

da política pública e da avaliação da política pública. Aproximar-se-á 

inicialmente o leitor à temática da política pública e ao processo de 

municipalização de algumas políticas sociais. Depois, centrando-se na temática 

da avaliação da política pública, apresentar-se-á os tipos de avaliação de 

política pública, para por fim apresentar a implementação como fase importante 

da política pública que pode e precisa ser avaliada. 

Já no segundo capítulo, abordar-se-á a temática das políticas públicas 

de atendimento á primeira infância. Inicialmente será feito uma explanação 

sobre a atenção data a essa temática no período anterior ao ano de 1989, no 

Brasil. Depois será abordado o desenrolar das políticas públicas de 

atendimento a infância posteriores à Constituição Federal de 1988. E para 

finalizar o capitulo será apresentada a cidade de Petrolina e a situação da 

primeira infância que motivou o desenvolvimento do Programa Nova Semente. 

O terceiro capítulo, será uma abordagem empírica. Onde será analisado 

o processo de implementação do Programa Nova Semente, a partir de três 

assuntos específicos: os atores estratégicos – matriz de conflito e cooperação 

do Programa; seleção de agentes implementadores e beneficiários do 

Programa; e o processo de monitoramento e avaliação internos ao programa. 

Na seção das considerações finais, será colocado o que foi realizado em 

compatibilidade com as propostas dessa introdução. E, a partir do que as 

fontes permitirem, dar-se-á respostas às questões motivadoras do estudo, 

frisando os pontos que se mostrarem frágeis.  Apresentar-se-á, ademais, as 

dificuldades enfrentadas para a realização do estudo. 
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CAPITULO 1:  POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Considerando que essa dissertação se propõe a avaliar uma política 

pública, toma-se como necessário o esclarecimento do que vem a ser uma 

política pública, bem como do que é uma avaliação de política pública. Nesse 

intuito o capítulo que se inicia traz para a discussão definições e compreensões 

do que é uma política pública.  Sequencialmente busca-se discutir as políticas 

sociais no Brasil e o papel dos municípios enquanto formuladores e 

implementadores destas. Para então, abordar a avaliação de política pública a 

partir de uma revisão bibliográfica, enfatizando a avaliação de 

implementação/processo. O destaque da avaliação de implementação decorre 

da compreensão de que este é um momento de extrema importância para o 

resultado final de uma política. O que em última instância foi determinante para 

a escolha do tipo de avaliação a ser desenvolvido nessa dissertação. 
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1.1 Compreendendo as Políticas Públicas 

 

Ao abordar as “políticas públicas”, depara-se com a dificuldade inicial de 

esclarecer o significado do termo “política”, já que esse termo assume uma 

multiplicidade de usos e sentidos. Apesar da imprecisão do termo, é possível 

se fazer uma distinção conceitual mínima entre a política enquanto forma de 

poder, e a política entendida como questões de política pública.  

Tanto a política enquanto forma de poder, quanto a política pública têm 

haver com o poder social. No primeiro caso trata-se de uma noção ampla de 

poder, ou seja, é um “conjunto de procedimentos formais e informais que 

expressam relações de poder e que se destinam à resolução [de] conflitos 

quanto a bens públicos” (RUA, 1998, s/p). A diferença está no fato de a política 

pública corresponder a soluções específicas de como trabalhar os assuntos 

públicos. Isto é, se refere ao conjunto de decisões e ações que configuram o 

conteúdo concreto dos programas políticos e, portanto, das ações 

empreendidas pelo governo/Estado. Como alerta Salej (2007), a dificuldade de 

compreensão desses dois momentos distintos do poder social é fruto do uso de 

um mesmo termo na língua portuguesa. O que não acontece no inglês, por 

exemplo, que apresenta com claridade a distinção entre esses momentos, 

usando o termo politic para o primeiro caso e policy para o segundo.  

Após a compreensão de que há diferença em se falar da política de forma 

geral e da política pública enquanto forma mais especifica, é necessário 

extrairmos da literatura alguns conceitos de política pública, já que este é o 

âmbito de interesse do trabalho em questão.  

Nesse ponto, é importante destacar que o conceito de política pública não 

sofreu, até o momento, demasiadas discussões, mas que mesmo assim, sofre 

variações e torna inapropriado o discusso sobre a existencia de uma única ou 

de uma melhor definição sobre o que seja política pública. O que leva à 

necessidade de apresentar conceitos de vários autores.  Souza (2006) diz que 

as políticas públicas na sua essência estão ligadas fortemente ao Estado por 

ser este o responsavel pela determinação de como os recursos deverão ser 

usados para o beneficio dos cidadãos.  
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Cavalcanti (2007), por sua vez, diz que elas formam um conjunto de 

procedimentos (estrategias, recursos) que são destinados à resolução pacífica 

em torno da alocação de bens e recursos públicos visando responder as 

demandas que precionam o sistema político. Thoenig (1985) diz que política 

pública se refere ao que os governos decidem realizar ou não realizar.  

Meny e Thoening (1992) dizem que elas são resultantes da atividade de 

uma autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental. 

Contudo, é em Draibe (2001) que encontramos uma visão mais aglutinadora do 

que seriam as políticas públicas. Para ela, esse termo refere-se a ações que 

desenvolvem intervenções de carater público na realidade social, não se 

restringindo ao aparato estatal ou a instâncias governamentais, pois podem 

envolver organizações privadas e organizações não-governamentais no 

processo. 

 Como apresentado, muitas são as formas de conceituação da política 

pública, o que leva à necessidade de aglutinação desses conceitos para extrair 

pontos importantes dessas definições que possam levar a uma melhor 

compreensão do fenômeno. Nesse sentido, é possível destacar pelo menos 

três pontos que transmitem informações valiosas, e duas características gerais 

da política pública.  

Como pontos importantes se têm: (i) O primeiro ponto, pode ser percebido 

facilmente através dos conceitos. Trata-se da informação de que as 

autoridades públicas (os representantes do Estado) são os principais atores na 

política pública - ainda que não sejam os únicos - fazendo parte da grande 

maioria das políticas, sozinhos ou em parcerias com entes não 

governamentais; (ii) O segundo ponto, que não aparece de forma tão 

transparente, se refere ao objetivo de distribuição do efeito da política pública 

sobre os grupos sociais. Ele lembra que uma política pública não é uma ação 

isolada. Ela é delimitada por contextos históricos e por outras políticas que 

direta ou indiretamente se ligam a ela, definindo alguns percursos a serem 

trilhados por tal política. Tudo isso faz com que, no processo de 

desenvolvimento da política, sejam encontradas variáveis determinantes para 

que a política atinja tanto de forma positiva quanto de forma negativa alguns 

grupos sociais; (iii) Já o terceiro ponto, traz uma informação comumente 

ignorada, diz que a política pública além de se referir a medidas materiais, 
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também se refere a medidas simbólicas. O que obriga a perceber a tomada de 

uma “não ação” como política pública, desmistificando a ideia, predominante, 

de que toda política pública pressupõe uma ação material. Ou seja, algumas 

vezes, quando existe a possibilidade de elaboração de determinada política em 

decorrência de estudos de viabilidade opta-se por não fazer, toma-se na prática 

uma decisão de política pública. Pois a “não ação” é vista como mais favorável 

que a “ação” na situação específica;  

Em relação às duas características gerais da política pública se tem: (i) A 

primeira característica é a busca do consenso em torno do que se pretende 

fazer e do que se pretende deixar de fazer. Assim, quanto maior for o 

consenso, melhores as condições de aprovação e de implementação das 

políticas propostas; (ii) A segunda característica geral, é a necessidade de 

definição de normas e o processamento de conflitos. Ou seja, as políticas 

públicas podem definir normas tanto para a ação como para a resolução dos 

eventuais conflitos entre os diversos indivíduos e agentes sociais.  

Com embasamento nos conceitos apresentados, nos pontos destacados, e 

nas características observados, essa dissertação toma a política Pública como 

uma concatenação de atividades, decisões, e medidas coerentes (pelo menos 

em sua intenção) tomadas principalmente pelos atores do sistema político-

administrativo de um Estado – ou ente federado – com a finalidade de resolver 

um problema coletivo. Decisões, atividades e medidas que dão lugar a atos 

formalizados com o objetivo de modificar a situação ou comportamento de 

grupos sociais que se encontram supostamente na origem do problema por 

resolver. 

Após a conceituação das políticas públicas é valido destacar que elas 

podem ter diversos objetivos e diferentes formatos institucionais. O que gera 

diferentes tipos e modelos de políticas públicas. A política pública pode ser  

uma política regulatória, uma política distributiva ou uma política redistributiva. 

Para identificar de que tipo é uma determinada política, é necessário que 

algumas perguntas sejam feitas: Qual o objetivo? Quem financia? Quem vai 

programar? Quais serão os beneficiados?  

Na ilustração 01 é possível ver as principais características de cada um dos 

tipos de política pública. 
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Ilustração 01 – Tipos e Características das Políticas Públicas 

  
Objetivo 

 
Quem 
Implementa? 
 

 
Quem financia?  

 
Quem se 
Beneficia? 

 
 
 
Política 
Pública 
Redistributiva 
 

 
Redistribuir renda 
na forma de 
recursos e/ou 
financiamento de 
equipamentos e 
serviços públicos 

 
 
O ente Estatal 

 
Os estratos 
sociais de alta 
renda 

Toda sociedade, 
através do 
orçamento geral 
 

 
Os estratos 

sociais de baixa 
renda 

 
 
 
Política 
Pública 
Distributiva  
 

 
Objetivos pontuais 
ou setoriais 
ligados à oferta de 
equipamentos e 
serviços públicos 
 

 
O ente estatal 
 

 
Entes            

Não estatais 

 
Sociedade como 
um todo, através 
do orçamento 
público 

 
Pequenos 
grupos ou 
indivíduos de 
diferentes 
estratos sociais 

 
 
 
Política 
Pública 
Regulatória 
 

 
Regular 
determinado setor; 
criar normas para 
o funcionamento 
dos serviços e a 
implementação de 
equipamentos 
urbanos 

 
 
 
 
Ente estatal  

 
 
Sociedade como 
um todo, através 
do orçamento 
público 

 
Pessoas 
enquanto 
indivíduos ou 
pequenos 
grupos, e não 
como membros 
de um grande 
grupo social  

Fonte: Elaboração própria, baseado em Santos Junior, 2003. 

 

Como visto na ilustração 01, cada tipo de política tem suas 

especificações. No caso das políticas públicas regulatórias, elas visam regular 

setores específicos, criando normas para o funcionamento dos serviços e a 

implementação de equipamentos urbanos. Elas se referem às legislações e 

permitem normatizar a aplicação de políticas redistributivas e distributivas. Têm 

efeitos de longo prazo e normalmente não trazem benefícios imediatos. 

Embora sejam definidas globalmente para um setor elas se caracterizam por 

atingirem as pessoas enquanto indivíduos ou pequenos grupos, e não como 

membros de uma classe ou de um grande grupo social.  

As políticas regulatórias cortam transversalmente a sociedade, afetando 

de maneira diferenciada pessoas pertencentes a um mesmo segmento social, 
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o que dificulta a formação de alianças duradouras e bem definidas para 

defenderem essas políticas.  

Embora elas distribuam benefícios difusos para a maioria da população-

alvo, acabam por redundar em perdas e limitações para indivíduos ou 

pequenos grupos, o que incentiva a reação pontual dos que se sentem 

prejudicados. Em geral, os cidadãos só percebem a existência das políticas 

regulatórias quando se sentem prejudicados, e essa dificuldade de 

conhecimento está ligada à linguagem da política (se apresenta na forma de 

lei) e ao fato de os cidadãos não conseguirem articular essas políticas com o 

seu cotidiano concreto. Exemplo delas são a Lei de Uso do Solo e o Plano 

Diretor Municipal. 

Em relação às políticas públicas distributivas, sabe-se que elas têm 

objetivos pontuais ou setoriais ligados à oferta de equipamentos e serviços 

públicos. Quem as financia é a sociedade, como um todo, através do 

orçamento público, beneficiando pontualmente pequenos grupos ou indivíduos 

de diferentes estratos sociais. Elas atendem a demandas pontuais de grupos 

sociais específicos. Esse tipo de política é de fácil implantação, porque 

raramente há opositores ao atendimento dessas demandas fragmentadas, 

pontuais e muitas vezes individuais. As políticas distributivas são o tipo de 

política majoritária no Brasil. Em muitos casos, elas acabam tendo conotação 

clientelista, por duas razões principais: a primeira é que a população pobre 

apresenta demandas pontuais e individuais em razão das carências sociais 

existentes; a segunda é que a implantação dessas políticas tendencialmente 

apresenta uma potencialidade eleitoreira, Como exemplo desse tipo de política, 

podemos citar: a pavimentação e a iluminação de ruas; políticas de emergência 

e solidariedade às vítimas de enchentes e terremotos, e também políticas de 

assistência social. Sendo que essas últimas para fugir do clientelismo devem 

ser controladas socialmente através da implantação de Conselhos Municipais 

de Assistência Social, por exemplo, que permitem o atendimento das 

demandas de grupos mais carentes com base em critérios justos. 

Em relação às políticas públicas redistributivas, elas têm por objetivo 

redistribuir renda na forma de recursos e/ou de financiamento de equipamentos 
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e serviços públicos. Em relação à quem as financiam, são oriundas dos 

estratos sociais de alta renda, que beneficiam os estratos de baixa renda. 

Exemplos clássicos é a isenção ou a diminuição do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) para camadas sociais mais pobres da cidade, e o aumento 

desse imposto para os setores de maior nível de renda.  

Com os recursos da cobrança diferenciada do IPTU, os municípios 

passam a financiar as políticas urbanas e sociais promovendo uma 

redistribuição de renda por meio da maior tributação dos mais ricos e da 

redução dos encargos dos mais pobres, sem diminuir a arrecadação geral. 

Garantidas por programas governamentais e/ou por projetos de lei, as políticas 

redistributivas são percebidas pelos beneficiários como direitos sociais.  

A dificuldade na implantação desse tipo de política provém do fato de os 

setores sociais penalizados pelo financiamento de tais políticas tenderem a se 

organizar com mais força do que a numerosa parcela social que vai ser 

beneficiada. Sendo a alternativa para evitar possíveis oposições à implantação 

de políticas redistributivas mais brandas, em que a redistribuição de renda para 

os estratos mais pobres não aparece na forma de recursos monetários ou 

financeiros, mas como serviços e equipamentos fornecidos pelo poder público. 

Nesses casos, o financiamento pode ser garantido através dos recursos 

orçamentários, compostos majoritariamente pela contribuição dos estratos de 

média e alta renda. Esse tipo de política redistributiva mais branda (mediante a 

realocação de verbas orçamentárias) tem a vantagem de apresentar menor 

resistência dos estratos de média e alta renda da sociedade, uma vez que os 

recursos desses programas são provenientes do orçamento público já 

existente.  

Exemplo desse tipo de política é a realocação de recursos 

orçamentários para os setores mais pobres da população por meio de 

programas sociais, tais como programas habitacionais, de regularização 

fundiária, de educação infantil, e programas de “renda mínima” onde a 

redistribuição é realizada através do acesso direto a recursos monetários 

(programa bolsa-família).  
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É dentro dessa tipologia de política pública que encaixamos o Programa 

Nova Semente que será analisado mais a frente, já que através da realocação 

orçamentária o município de Petrolina vem garantindo a abertura acelerada de 

unidades de acolhimento e educação infantil públicas. 

Após a apresentação dos tipos de políticas públicas, é válido mencionar 

a existência de um subconjunto dentro das políticas públicas, as políticas 

públicas sociais.  Dentro desse subgrupo encontram-se todos os tipos de 

política, mas percebe-se uma preponderância das distributivas e das 

redistributivas. É válido mencionar que toda política social é uma política 

pública, mas nem toda política pública é uma política social, pois dentro do 

grupo das políticas públicas existem, entre outras, a política externa, a política 

econômica e a política administrativa. Valendo ressaltar que, muitas vezes, o 

bom funcionamento (a eficiência) de uma política social depende da eficácia 

das políticas públicas mais abrangentes. É valido mencionar ainda, que a 

política social e formada pelas várias políticas setoriais, tais como a política 

educacional, a política habitacional, a política de saúde, a política de 

saneamento básico, entre outras.     

Segundo Santos (1987) a expressão “política social” teve origem entre 

pensadores alemães de meados do século XIX que criaram em 1873 uma 

associação especial para o seu estudo. O autor diz que política social é toda 

política que ordene escolhas trágicas segundo um principio de justiça 

consistente e coerente, e que esta, se trata de uma política de ordem superior. 

Abranches por sua vez diz que: 

 

A política social reflete a direção política das relações econômicas. A 

combinação específica, imposta pela correlação efetiva de forças, de 

incentivos à acumulação e ao crescimento, recursos para a provisão de 

meios de subsistência aos mais carentes e ações redistributivas 

visando a alcançar certo patamar de equidade (ABRANCHES, 1987). 

 

A partir dessa ideia apresentada por Abranches, é possível perceber 

que, a política social intervém no hiato oriundo do desequilíbrio entre a 

distribuição em favor da acumulação e a falta de satisfação das necessidades 
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sociais básicas, promovendo assim a busca pela igualdade social. 

Essa definição de política social se inscreve numa ação redistributiva, se 

inserindo numa ação estatal de alocação e distribuição de valores.  É 

importante esclarecer que a política social, enquanto obrigação permanente do 

Estado tem duas faces distintas. (a) Uma voltada para aquelas vicissitudes que 

determinam a redução da capacidade das pessoas de obter renda suficiente, 

(b) Outra voltada para a contemplação de circunstâncias transitórias, coletivas 

ou individuais. Sendo que é no segundo caso onde podemos encaixar o 

Programa Nova Semente, já que se trata de uma política social do tipo 

redistributivo que busca sanar uma circunstância transitória que afeta um grupo 

social formado por familiares e crianças que necessitam de vagas em unidades 

de acolhimento infantil. 

Em decorrência de esse trabalho ser uma avaliação de uma política 

pública social desenvolvida e implementada por um município, dar-se-á 

continuidade a essa discussão falando sobre o surgimento das políticas 

sociais. No entanto a discussão enfocará a temática na realidade brasileira, 

com destaque para o papel dos municípios em relação a esse subgrupo das 

políticas públicas. 

 

1.2. As Políticas Sociais no Brasil e o Papel dos Municípios 

 

 

No Brasil, é na década de 1930 que começam a serem configuradas as 

primeiras políticas sociais. Contudo, segundo Farah (2000) somente a partir da 

década de 1960 é que as políticas públicas sociais adquirem caráter setorial. 

Sendo que o uso contínuo do termo “política social” só acontece no período 

posterior a 1964, principalmente após 1970. Nesse momento, nos planos de 

governo elaborados consta um aumento significativo do interesse oficial pelas 

questões sociais, demonstrando a importância que esse tipo de política passa 

a ter no conjunto de ações do governo.  

Anterior a esse momento, a presença da política social acontece de 

forma bastante tímida e secundária.  No Plano de Metas (1956-1959), por 

exemplo, a educação é o único setor social mencionado. No Plano Trienal de 
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Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965), é perceptível a inclusão da 

saúde pública. Contudo, em ambos, as indicações possuem caráter genérico, 

sem diagnóstico da situação e não havendo especificação dos instrumentos a 

serem utilizados para a efetivação dos objetivos propostos.  

Já no Programa de Ação Econômica do Governo/PAEG (1964 1966) é 

possível perceber a presença da saúde, da educação, da previdência social, da 

busca por criação de empregos, por uma política salarial, e por uma política 

habitacional, contudo essas questões ainda estão associadas com a noção de 

produtividade econômica. Já com o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento/PED (1968-1970) é possível perceber uma grande evolução 

no que tange às políticas sociais, pois um dos objetivos básicos era o 

“desenvolvimento a serviço do progresso social”, apresentando indicações 

explícitas sobre programas de saúde, saneamento, educação e habitação, e 

apresentando um entendimento de que o progresso social careceria de justa 

distribuição de renda, ausência de privilégios, e igualdade de oportunidades, 

mas tudo dependendo do crescimento econômico.  

Nessa mesma linha, segue o I Plano Nacional de Desenvolvimento/ PND 

(1970-1972). Ele apresentou como prioridades setoriais, a “revolução na 

educação”, a aceleração do programa de saúde e saneamento, e a “revolução” 

na agricultura, entretanto ainda vinculando soluções para as questões sociais 

com a eficácia da política econômica. 

Em decorrência de todas as ações do governo brasileiro, até então, 

atrelarem a política social ao crescimento econômico, a criação do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1974-1978) marca a assunção desse conjunto 

específico de políticas públicas. Nele, se anuncia a necessidade de a política 

social ter “objetivo próprio”, independente das metas da política econômica. 

Enfatiza-se a necessidade de superar as desigualdades regionais e são 

constatados os problemas de qualidade do sistema educacional. Explicita-se 

quão insatisfatória é a estrutura de distribuição de renda e propõe-se a redução 

substancial da pobreza absoluta. Assim, áreas como a saúde, educação, 

habitação, alimentação, transporte e saneamento aparecem como áreas de 

intervenção, que se tornam de responsabilidade direta dos respectivos 

ministérios.  
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O período pós 1974 marca a assunção da política social no Brasil por 

que com a acentuada concentração de renda, em decorrência do 

desenvolvimento excludente e da urbanização acelerada, a sociedade civil se 

organiza para reivindicar.  Exigia-se a intervenção estatal no sentido de atender 

as carências da população (carências estas potencializadas pela pauperização 

crescente). Em decorrência do agravamento paulatino da situação explodia 

uma série de tensões originárias da própria dinâmica das relações na 

sociedade brasileira.  

Então veio a percepção de que para a legitimação e a estabilidade do 

regime autoritário, era preciso apoiar-se firmemente na expansão das políticas 

sociais. Colocado no centro desse processo o Estado, que passa com maior 

facilidade a revestir-se do caráter de entidade representativa do interesse geral. 

Ainda que a existência de políticas sociais não tenha correspondido a 

alterações significativas na estrutura e nas relações fundamentais da 

sociedade, principalmente naquele momento.  

A falta de alterações significativas na estrutura foi resultado de inúmeras 

deficiências do sistema de proteção social. Essas deficiências são o principal 

argumento daqueles que questionam a existência e o desenvolvimento de um 

modelo de intervenção estatal nos moldes que caracterizam o Welfere State, 

principalmente o modelo experimentado por alguns países da Europa 

Ocidental. Alguns, a exemplo de Pochman dizem que: 

 

[...] diferentemente do caso europeu, o nosso país jamais constituiu um 

Estado do Bem-Estar Social. Não se configurou também uma 

sociedade salarial, com direitos coletivos básicos para o conjunto dos 

ocupados, conforme analise de Robert Castel (1998). O padrão de 

consumo na base da pirâmide social mal permite sua subsistência. A 

precariedade encontra-se internalizada, havendo um constante fluxo 

entre a condição de inatividade e de atividade, marcada pelo caráter 

eventual do vinculo empregatício. Não temos a cidadania econômica, 

muito menos a social. (POCHMAN, 2003, p.111).  

 

De acordo com Sonia Draibe (2003), entre as décadas de 1930 e as 

décadas de 1970, o sistema de proteção social no Brasil caracterizou-se por 
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cobrir grandes clientelas, porém de maneira desigual e ineficiente. 

Argumentando ainda que: 

 

Do ponto de vista decisório e de recursos, [o sistema de proteção 

social] combinava uma formidável concentração de poder e recursos 

no Executivo Federal com forte fragmentação institucional, poderosa 

feudalização e balcanização das decisões. Além de desperdícios e 

ineficiências, seus programas atendiam mal aos que deles mais 

necessitavam. (DRAIBE, 2003, p.67).  

 

Um ponto importante a ser apresentado é que as políticas sociais a partir 

da década de 1960 adquirem um caráter setorial, onde cada setor atua de 

maneira autônoma. Característica que, em certa medida, prejudicou o resultado 

final já que não houve mecanismos de articulação entre esses setores. A falta 

dessa articulação trouxe comprometimento porque impediu atuações 

complementares entre os setores para um mesmo público alvo. E além do 

caráter setorial, as políticas sociais no Brasil até a década de 1980 sofriam com 

um padrão de gestão bastante burocrático, hierarquizado e não democrático já 

que não contavam com a participação da sociedade civil nos processos de 

formulação, implementação e controle dessas políticas. 

Evolutivamente falando, as políticas sociais no Brasil só dão um grande 

passo com a formulação da Constituição Federal de 1988, que expõem que 

“são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma dessa constituição” (artigo 6º do 

Capitulo II). As mudanças das políticas sociais trazidas com a Constituição são 

encaradas por muitos autores como um marco fundamental em direção a um 

Estado Democrático. Nesse grupo de autores podemos incluir Vianna (2002) e 

Melo (2005). 

O novo padrão administrativo inaugurado pela Carta Magna é fortemente 

orientado para a cidadania, na tentativa de superar o padrão autoritário e 

excludente dos períodos anteriores. Com a universalização das políticas 

públicas sociais, trazidas pela Constituição, veio a ampliação dos direitos 

sociais; a descentralização da intervenção estatal; a focalização e 

implementação de mecanismos de participação popular na formulação e 
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controle das políticas; e a incorporação do conceito de seguridade social 

(tornando a política social um dever do Estado e um direito do cidadão).   

Na Constituição de 1988 houve um avanço nas políticas sociais, contudo 

não podemos deixar de mencionar que esse mesmo momento foi marcado pelo 

crescimento da dívida externa, ocasionada pela elevação das taxas 

internacionais de juros e a interrupção de um longo ciclo de crescimento 

econômico. Fato que trouxe consigo o aprofundamento das desigualdades já 

presentes na realidade do Brasil. Este novo contexto teve grande impacto 

sobre as políticas sociais, pois a crise fiscal e econômica afetou a capacidade 

do Estado de responder às demandas da sociedade brasileira.  

Em decorrência da apresentação de uma estrutura econômica 

desfavorável e, por conseguinte um acréscimo na demanda por ações e 

serviços sociais que viessem a suprir de forma compensatória os problemas de 

ordem emergente, o país passa a enfrentar um crescimento do déficit de 

políticas públicas sociais consolidadas pelos programas e projetos. Com isso, 

passa a fazer parte da realidade política do país o debate sobre a reforma do 

Estado brasileiro. Debate esse fortemente influenciado pela emergência da 

ideologia neoliberal, pautado, sobretudo, em medidas voltadas para a 

privatização e descentralização. Então, o país viveu um momento de 

antagonismo, já que o desafio era compatibilizar a expansão dos direitos 

sociais com as propostas orientadas pela noção de “Estado Mínimo”.  

 

Na década de 1980, acreditava-se que os avanços nas formulações de 

direitos enunciados da nova Constituição Federal do Brasil garantiriam 

uma importante via de redução das desigualdades. Mas a adoção de 

uma perspectiva neoliberal de gestão, por sucessivos governos em 

nível nacional ao longo de toda a década de 1990, acabou levando ao 

gradual esvaziamento dos dispositivos constitucionais que apontavam 

para um novo horizonte de direitos. Essa orientação neoliberal tomou 

forma, em boa parte, num programa de reformas dirigido à redução do 

aparato institucional, especialmente por meio do redimensionamento e 

da reorientação da política social. (ALGEBAILE, 2008, s/p). 

 

Além da tendência pela noção de “Estado Mínimo”, o final da década de 

1980 e principalmente a década de 1990, trouxe a tona uma configuração 
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importante nas políticas sociais do Brasil. Trata-se da alocação da dinâmica 

federativa nas discussões sobre políticas sociais. As políticas sociais precisam 

está diretamente relacionadas com as características do sistema político 

vigente no país. Elas precisavam ser executadas em bases federativas através 

de mecanismos de gestão compartilhada. Assim, algumas políticas sociais 

passam a ser de responsabilidade ou da União, ou dos estados federativos, ou 

dos municípios, enquanto outras passam a ser de competências concorrentes - 

são de responsabilidade tanto da União, quanto dos estados e dos municípios. 

Fato importante é que, em decorrência da alocação do federalismo na 

política social, a partir da Constituição de 1988, os municípios brasileiros 

adquirem status de membros federativos autônomos. O modelo vigente antes 

da atual constituição era totalmente centralizado no governo federal, e ao ser 

substituído por um novo padrão, onde as funções são compartilhadas entre as 

três esferas de governo, trás para a prática uma ampliação das atribuições dos 

municípios, que passam a ter autonomia para a formulação, implementação e 

gestão das políticas públicas, como demonstra a ilustração a seguir: 

   

  Ilustração 02 – Competências Concorrentes e Específicas dos 

Municípios 

 
ESFERA DE GOVERNO 
 

 
AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERAL 
ESTADUAL 

E MUNICIPAL 
 
 

 
 

 Saúde e assistência pública 

 Assistência aos portadores de necessidades 

especiais 

 Educação 

 Preservação do patrimônio artístico, cultural e 

histórico  

 Proteção ao meio ambiente 

 Cultura e lazer 

 Habitação e saneamento 

 Combate aos fatores de marginalização social 

 Administração das atividades hídricas 

 Segurança do transito urbano 

 Incentivo aos micro - empreendimentos 

 Turismo 
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PREDOMINANTEMENTE 
MUNICIPAL 

 
 

 Pré-escola e educação fundamental 

 Saúde 

 Preservação do patrimônio paisagístico 

 
 

 
EXCLUSIVAMENTE 

MUNICIPAL 

 
 

 Transporte e transito urbanos 

 Infra estrutura urbana 

 Ocupação e uso do solo 

 
 
 

Fonte: Cavalcante, 2006. apud Morais, 2010, p. 36. 

 

 É importante esclarecer que junto com a autonomia na gestão de 

algumas políticas sociais, a Constituição vigente trouxe para os municípios e 

estados federados, autonomia política e fiscal. Contudo, apesar dessa 

autonomia, a prestação de serviços em regime de compartilhamento, atrelou 

graves dificuldades. O regime de compartilhamento não deixa claro quais serão 

as competências exatas de cada esfera de governo, assim como também não 

deixa claro quais as fontes respectivas de financiamento (COHN,1994). 

Gerando assim, alguns inconvenientes, a exemplo do repasse insuficiente de 

recursos para a execução de serviços sociais, e a sobreposição de políticas e 

programas. 

Os constituintes de 1988 optaram pelo formato das competências 

concorrentes para a maior parte das políticas sociais brasileiras. (...) 

Assim, qualquer ente federativo estava constitucionalmente autorizado 

a implementar programas nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, habitação e saneamento. (...) Esta distribuição de competências 

é propícia para produzir os efeitos esperados pela literatura sobre 

federalismo e políticas públicas: superposição de ações; desigualdades 

territoriais na provisão de serviços; e mínimos denominadores comuns 

nas políticas nacionais. (ARRETCH, 2004, p.22). 

 

 

Concordando com Arretch (1999; 2004), compreende-se, nesse 

trabalho, que o processo de descentralização das políticas sociais no Brasil 

vem ocorrendo de maneira desigual, graças a dois fatores principais: aos 

requisitos institucionais das políticas (legado das políticas prévias, das regras 

constitucionais e da engenharia operacional de cada política), e às 

disparidades entre os atributos dos governos locais (capacidade fiscal e 
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administrativa, e a cultura cívica local). Contudo, nota-se que na busca de 

adequação aos novos contextos, os entes federados, e aqui destacamos os 

municípios, estão tendendo implantar iniciativas inovadoras no que tange às 

políticas sociais. Estudos como os de Farrah (1997) e Souza (2004) apontam 

essa tendência.   

Nessa linha Farrah (2000) diz que a inovação ocorre tanto em relação ao 

conteúdo das políticas, quanto na construção de novos arranjos institucionais 

que valorizam a interlocução com a população e a consolidação de parcerias 

com diferentes setores da sociedade civil. Exemplo desse tipo de inovação é o 

Programa objeto de estudo desse trabalho, já que através de um rearranjo 

institucional e da parceria com setores da sociedade civil a cidade de Petrolina 

está tentando superar um problema histórico, que além de não ter sido 

resolvido através do antigo modelo de intervenção estatal do Brasil 

(centralizado), ainda se agravou com a descentralização das competências em 

políticas sociais. A descentralização não esteve atrelada a garantias de 

financiamento para as políticas, já que, o acolhimento infantil em creches e a 

educação básica ficaram desassistidos de financiamento federal até a criação 

do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica). E que 

ficaram sob responsabilidade dos municípios, que de forma majoritária (e 

provavelmente totalitária)  não possuem verbas próprias para o custeio de tal 

atividade. 

Depois de explanar o que é uma política pública, com destaque para a 

política pública social, e de falar um pouco sobre o papel que os municípios 

passam a ter em relação a esse tipo de política pós 1988, dar-se-á 

continuidade a esse trabalho falando da importância de as políticas públicas 

serem avaliadas para garantir maiores benefícios à população. Nesse intuito, 

também falaremos da avaliação de política pública enquanto área de 

conhecimento e enquanto prática no Estado brasileiro. 

 

 1.3 Avaliação de Política Pública 
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 As políticas públicas ao serem vistas como um conjunto de ações 

planejadas, regulamentadas, elaboradas e executadas, que se desenvolvem 

para um coletivo visando atender determinados setores da sociedade, e 

podendo ser desenvolvidas em conjunto com organizações não 

governamentais e com empresas privadas, devem ser vistas como um 

processo político formado por uma sequência de ações. Essas ações são 

atividades políticas que se materializam na identificação dos problemas, na 

organização da agenda, no desenho da política, na implementação, e 

igualmente no monitoramento e avaliação. 

 Cada uma dessas fases é importante para o resultado final alcançado 

pela política pública, contudo cabe destacar que essa divisão nem sempre é 

verificada de forma clara na prática. Mas essa distinção das fases, por que 

passam as políticas públicas é de extrema importância em razão de cada uma 

permitir diferentes análises, e correções de problemas, na busca inclusive da 

manutenção de coerência interna e, em ultima instância, de potencializar os 

níveis de eficácia, eficiência e efetividade ao fim do processo. Vejamos em que 

consiste cada um desses momentos, para então enfocarmos na avaliação, que 

é a etapa de interesse deste trabalho. 

A primeira fase, a de identificação dos problemas, envolve a 

manifestação das demandas da sociedade para a ação governamental. Nessa 

fase existe a decisão em relação à necessidade e a possibilidade de o governo 

se envolver. Identifica-se como se dará essa intervenção, e também se há 

mobilização suficiente, em termos de capital social, econômico e político, para 

a inclusão do problema na agenda governamental.  

Logo após a identificação, adentra-se na fase de formação da agenda, 

incluindo determinada necessidade ou pleito na lista de prioridades do poder 

público. Ou seja, o problema sobre o qual o governo decidiu agir torna-se uma 

questão política. Quando a questão entra na agenda pública, passa-se à fase 

de desenho da política pública. São desenvolvidas as propostas de políticas 

para a solução do problema. Esta fase visa selecionar a alternativa 

considerada mais conveniente e decidir pela sua adoção, definindo-se os seus 

objetivos e marcos jurídico, administrativo e financeiro. Faz-se o planejamento 

e organização do aparelho administrativo e dos recursos financeiros, materiais, 

humanos e tecnológicos necessários para a execução, e se elabora os 
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respectivos planos, programas e projetos. O momento se traduz na preparação 

para a prática das ações do governo, questionando, entre outras coisas, a 

adequabilidade de tempo e recursos, as relações de causa e efeito e de meio e 

fins, bem como a comunicação e coordenação da máquina burocrática 

governamental responsável.  

Após a finalização do desenho da política entra-se na fase de 

implementação, onde é realizada a execução do projeto por meio de um 

conjunto de atividades previstas para o alcance dos objetivos propostos. E logo 

depois, ou de forma simultânea, se tem a fase de monitoramento e avaliação 

da política. Nesse momento deve ser promovida a supervisão sistemática da 

execução das atividades envolvidas, objetivando colher as informações 

necessárias para a promoção de eventuais correções, de modo a assegurar a 

realização dos objetivos pretendidos. Nessa fase também se cuida dos efeitos 

gerados pela execução da política pública, possibilitando verificar se as metas 

foram, e em que medida foram, atingidas, orientando a tomada de decisões 

posteriores. Essa fase da política pública compreende um esforço de 

conhecimento e aprendizado dos processos que as conduz, contribuindo para 

o debate público, o redimensionamento e a melhoria das ações, a eficiência 

dos gastos públicos e sua efetividade, de modo que o seu ciclo possa ser 

dinâmico. 

Esse trabalho reconhece todas as fases da política pública como 

importantes, contudo, seguindo uma tendência geral dos estudos de políticas 

públicas, o foco aqui é o momento da avaliação e monitoramento. Destaca-se 

que a tendência pela escolha do momento da avaliação só vem ocorrendo 

dentro dos estudos sobre política pública, fato que não se repete quando se 

fala da administração pública per si. Historicamente na administração pública 

brasileira existe uma despreocupação no que tange à avaliação de políticas 

públicas. Seja em relação aos programas públicos, em geral, ou aos programas 

sociais, em particular, o que se tem predominado são os processos de 

formulação de programas, dando pouca atenção para a fase de implementação 

e a fase de avaliação dos mesmos. 

Reconhece-se que na medida em que os serviços públicos são 

alocados, independente da conjuntura, a avaliação se coloca de forma 

primordial e necessária para a análise crítica de um programa. Ela permite 
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verificar em que medida as metas estão sendo alcançadas, permite verificar a 

que custos estão sendo alcançadas e quais são os efeitos previstos e os não 

previstos que se fazem presentes, possibilitando indicar novos cursos para 

ações mais eficazes. Nas palavras de Carol Weiss 

 

El objeto de la investigación evaluativa es medir los efectos de un 
programa por comparación com las metas que se propuso alcanzar, a 
fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del 
programa y para mejorar la programácion futura. Em esa definición hay 
cuatro rasgos primordiais: la expresión “medir los efectos” hace 
referencia a la metodología de investigatión que se emplea. Lá 
expresión “los efectos” hace hincapié em los resultados del programa y 
no em su eficiência, honestidad, moral o respeto a reglas o normas. La 
comparación de los efectos com metas subraya el uso de critérios 
explicítos para juzgar hasta qué punto el programa va marchando bien. 
La contribución a la toma de decisiones subsiguiente y al mejoramiento 
de la programación futura denota la finalidade social de la evaluatión 
(WEISS, 1978, p. 16-17). 

 

A palavra avaliação é um termo elástico que de forma geral apresenta a 

noção de julgar o valor ou os méritos de alguma coisa. Em sentido focalizado 

na política pública, avaliar é determinar o mérito e a prioridade de um projeto 

de investimento ou de um programa social.  

Em decorrência de geralmente se utilizar recursos públicos como 

financiamento para resolver um determinado problema econômico ou social, 

identifica-se uma preocupação em determinar até que ponto os resultados 

alcançados com as políticas estão sendo bons ou ruins, bem como identificar 

caminhos para que os resultados “não tão bons” possam ser transformados em 

bons, potencializando, então, seus resultados. Desse modo, é possível 

compreender que uma avaliação de política deve necessariamente verificar 

conexões lógicas entre os objetivos da avaliação, os critérios de avaliação e os 

modelos analíticos que irão dar conta desta, percebendo, se realmente a 

política ou programa social foi um sucesso ou um fracasso (FIGUEIREDO & 

FIGUEIREDO, 1986).  

A avaliação de políticas públicas não é um procedimento de 

aplicabilidade igualitária para todas as políticas. As avaliações são 

diferenciadas a partir de vários critérios: tempo de realização e objetivos 

procurados; quem as realiza; a natureza que possuem; a escala que assumem; 

e a que alçada são dirigidas (COHEN e FRANCO, 1993). Nesse sentido existe 

uma tipologia bastante variada de avaliação de políticas públicas. 
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Cohen e Franco (1993) dizem que quanto ao momento, em que se 

realiza a avaliação, segundo as raízes da tradição da economia se considera 

as avaliações ex-ante e ex-post. A primeira ocorre antes da execução do 

projeto, e procura antecipar fatores que serão levados em conta no processo 

decisório. A segunda ocorre quando o projeto já se encontra em execução ou 

concluído, sendo as decisões adotadas com base nos resultados efetivamente 

alcançados. A dimensão temporal possibilita diferenciar, na avaliação ex-post, 

as fases durante e depois da realização do processo. Enquanto a primeira 

recebe o nome “avaliação de processos” a segunda recebe o nome de 

“avaliação de resultados ou impactos”. 

Em relação a essa tipologia de avaliação, Draibe (2001) também diz que 

em relação ao momento da avaliação têm-se os tipos ex-ante, que é 

identificado como uma avaliação diagnostica, servindo para apoiar decisões 

finais da formulação, e ex-post que tem por razão a identificação do grau de 

eficácia, eficiência e efetividade do programa, podendo ser efetuada tanto 

posteriormente quanto durante a implementação do mesmo. Nessa 

perspectiva, o que para Cohen e Franco (1993) é colocado como dois 

momentos da avaliação ex-post, para Draibe (2001), eles são vistos como a 

natureza da avaliação. Ou seja, a avaliação de processo, realizada durante a 

implementação da política/programa, direciona sua atenção para o desenho, as 

características de organização e de desenvolvimento das políticas/ programas, 

enquanto que a avaliação de resultado ou impacto, realizada após a 

implementação, tem como foco o quanto e com que qualidade os objetivos das 

políticas/programas foram ou não cumpridos. Resumidamente, enquanto a 

avaliação de impacto “olha para trás”, procurando determinar em que medida o 

projeto alcançou seus objetivos e quais foram seus efeitos secundários 

(previstos e não previstos), a avaliação de processos “olha para frente” (para 

as correções ou adequações). 

Considerando os objetivos definidos na introdução desta pesquisa e o 

estagio de implementação em que se encontra o Programa Nova Semente, 

esse estudo se concentra na avaliação de processo de políticas públicas. Esse 

tipo de avaliação não objetiva mensurar a natureza ou tamanho do impacto do 

programa, entretanto é uma importante ferramenta que possibilita monitorar os 

processos que são responsáveis e produzem os efeitos esperados, passando a 
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controlar antecipadamente o tamanho e a qualidade do efeito desejado 

(FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986). A avaliação de processo tem por 

propósito, numa perspectiva mais profunda e de longo prazo, detectar desvios, 

falhas, distorções, excessos, insuficiências, erros e omissões. Contribuindo 

para o ajuste e a correção de rumos e para a reformulação dos planos, 

políticas, objetivos e estratégias definidos na etapa de planejamento. 

 Deixando temporariamente de lado a avaliação de processo, e voltando 

a falar da avaliação de política pública de forma geral, devemos mencionar que 

na literatura acadêmica são frequentemente encontrados três conceitos 

importantes para a avaliação: Eficácia, Eficiência e Efetividade. Um dos 

materiais clássicos que abordam o tema é Figueiredo e Figueiredo (1986), 

onde essas três categorias são apresentadas da seguinte forma: Dizem que a 

eficácia relaciona-se à avaliação de metas e resultados de um programa, nas 

quais são observadas se as metas propostas são iguais, superiores ou 

inferiores às metas atingidas; Em relação à eficiência, afirmam que a avaliação 

utiliza critérios intrínsecos dos próprios programas, ou seja, aqueles que 

relacionam os benefícios trazidos pelo programa com os custos empreendidos 

para obtê-los, com análises rigorosas de custo e benefício, estando relacionada 

à gestão e ao gasto público; já em relação à efetividade de um programa, 

dizem que ela mede o impacto da ação governamental no público alvo e está 

intrinsecamente ligada à relação dos objetivos de sua implementação e aos 

resultados.   

Para Cohen e Franco (1993) a eficácia representa operacionalmente o 

grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto na população 

beneficiaria, em um determinado período de tempo, independentemente dos 

custos aplicados. Essa representação estaria associada às razoes essenciais 

do projeto, quais sejam produzir mudanças da realidade, solucionar um 

problema social ou prestar um serviço a determinado subconjunto populacional. 

A esse conceito podem ser associados dois aspectos fundamentais: as metas 

e o tempo. Em relação ao conceito de eficiência demonstram que ele é 

predominantemente utilizado na analise financeira, sendo associado à noção 

do ótimo. Levando-se em conta que os insumos requeridos por um projeto 

possam ser expressos em unidades monetárias, a eficiência é definida como 

sendo a relação entre os produtos e os custos dos insumos. Já no que tange 
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ao conceito de efetividade, os autores dizem que este é traduzido como sendo 

a relação entre os resultados e os objetivos de um projeto. 

 Arretche (1999), por sua vez, diz que a avaliação de eficácia mede a 

relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e os 

seus resultados efetivos. Para ela, esse tipo de avaliação pode ser feita 

levando-se em consideração as metas propostas e as metas alcançadas pelo 

programa ou levando-se em consideração os instrumentos previstos para sua 

implementação e aqueles efetivamente empregados. Diz ainda que, embora a 

avaliação de eficácia seja mais frequentemente utilizada para avaliar os 

resultados alcançados por um programa, confrontando-os com suas metas e 

objetivos, vê-se que o conceito pode ser estendido à etapa de implementação, 

onde os instrumentos previstos são comparados com os que foram 

efetivamente empregados.  

Em relação à eficiência Arretche entende que seja a medição da relação 

entre o esforço empregado na implementação de uma política e os resultados 

alcançados. E em relação à efetividade, ela diz que se trata do exame 

comparativo entre a implementação de um determinado programa e seus 

impactos; seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas 

condições sociais previas das populações atingidas pelo programa. 

Analisando o que os autores falam sobre os diferentes conceitos, é 

possível perceber que cada um pode ser associado a um tipo de avaliação, 

pois cada um cumpre uma finalidade específica. Nessa linha, os conceitos de 

eficiência e efetividade estão diretamente ligados às avaliações de resultados 

de um programa ou projeto, implicando que para a avaliação o projeto ou 

programa esteja concluído, especialmente quando se trata da avaliação de 

efetividade. Já no conceito da eficácia, é possível perceber um pouco mais de 

maleabilidade, pois como demonstrado por Arretche (1999) ele pode ser 

aplicado na avaliação de processo de implementação de um programa. Fato 

que possibilita a sua seleção como conceito a ser aplicado na avaliação 

desenvolvida no ultimo capitulo desse trabalho, onde será apresentada a 

avaliação de implementação do Programa Nova Semente. 

Aqui, aproveita-se para destacar que mesmo não sendo tão comum 

quanto à avaliação de impacto, a avaliação de processo traz consigo 

importantes contribuições para a realidade das políticas públicas. Ao procurar 
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garantir o êxito das políticas/ programas em andamento ela traz a possibilidade 

de melhores resultados para o publico alvo. Como dito por Draibe 

 

As avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam identificar 

os fatores e os obstáculos que operam ao longo da implementação e 

que condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento das metas 

e objetivos. Tais fatores podem ser entendidos como condições 

institucionais e sociais dos resultados. (DRAIBE, 2001, p.30). 

 

Por essa possibilidade de beneficio trazida pela avaliação de processo, e 

embasado no discurso de Arretche (2001) que afirma que a etapa de 

implementação de uma política pode e deve ser avaliada, enfocaremos a partir 

de agora na avaliação de processo, que será a temática da próxima seção. 

 

1.4 Implementação como fase importante das Políticas 

Públicas e sua avaliação 

 

As políticas públicas vêm nas ultimas décadas constituindo-se em 

importante área de conhecimento. Em relação à implementação da política 

pública, as referências mostram que os estudos sobre o assunto começaram 

nos anos 70, que ainda se apresentem em pequena quantidade, mas que, 

mesmo assim, que nos últimos anos ganharam maior visibilidade. 

Como um dos estudos pioneiros sobre implementação de política pública, 

se teve o estudo de Michael Lipsky, na década de 1980, onde o autor adotou 

uma abordagem analítica a partir das ações dos implementadores da política, 

opondo-se à concentração de estudos acerca de governos, decisores e atores 

que se encontravam na esfera central das políticas públicas (SOUZA, 2003, 

p.17). Segundo Castro (2009), outros estudos pioneiros sobre essa temática 

foram os trabalhos de Grindle de 1983 e os de Sabatier de1985. Na 

demonstração da autora, o primeiro autor afirma que o contexto e a atuação 

dos interesses dos sujeitos, principalmente daqueles que exercem o poder 

político, são determinantes na definição dos conteúdos da política – na 

formulação da política pública- e que o processo de interação com os 
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responsáveis pela administração deles – os implementadores – pode 

proporcionar mudanças no conteúdo e na implementação. Já em relação aos 

estudos de Sabatier, Castro reescreve que a implementação deve considerar a 

intervenção não só dos sujeitos implementadores, mas também dos sujeitos 

beneficiados pela política. (CASTRO, 2009).   

Ainda dentre os estudos pioneiros sobre o assunto, temos o estudo 

desenvolvido por Pressman e Wildavsky (1998), que é reconhecido como um 

dos trabalhos de destaque. Os autores tiveram por base uma experiência 

empírica de implementação de uma política pública nos Estados Unidos da 

America, mais especificamente na cidade de Oakland, na Califórnia. Nesse 

estudo, os autores dão destaque para autores que precederam a eles, e que 

tiveram grande representatividade para a temática. Dentre esses autores está 

Paul Sabatier que, sem duvida alguma, muito contribuiu para o conhecimento 

das políticas públicas e para o aprofundamento sobre a analise de 

implementação destas.  

É valido destacar que no período anterior ao estudo de Pressman e 

Wildavsky (1998) os estudos sobre políticas públicas situados na 

implementação, se centravam em uma abordagem do tipo top down, ou seja, 

tinham as atenções voltadas para os sujeitos formuladores das políticas; As 

analises das políticas direcionavam-se para os formuladores, e mais 

especificamente para os decisores. Contudo, uma abordagem inovadora 

chamada de bottom-up passa a surgir e a se impor no campo teórico. Assim, 

através da abordagem bottom-up 

Eles [os pesquisadores] questionam o paradigma conceitual e metodológico 

sobre a implementação de políticas públicas que, até então, era majoritário, 

assumindo que a implementação significa lograr, realizar, produzir e completar 

uma política. De forma sintética, eles, ainda, afirmam que a implementação é a 

capacidade de forjar meios subsequentes de uma cadeia causal a fim de obter 

os resultados que se desejam. Todavia, isso é justificado como uma forma de 

chamar atenção para o risco fatal de separar a implementação do desenho do 

plano de ação.  (CASTRO, 2009, p.28 - 29). 

Então, o que pode ser percebido é que com a transferência da tendência 

de utilização da abordagem top down para a bottom-up na analise de 
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implementação da política pública, se obtém uma maior amplitude da analise, 

possibilitando uma melhor compreensão dos resultados alcançáveis pelas 

políticas ou programas analisados. O argumento principal dos defensores de 

uma analise bottom-up é que as analises top-down negligenciam a participação 

dos sujeitos implementadores, centrando a atenção sobre os elaboradores das 

políticas. E isto leva a concordar com Pressman e Wildavsky (1998) quando 

dizem que a implementação mesmo seguindo as diretrizes da administração 

pública que são determinadas pelo plano de ação que delineia seu formato, 

não se configura como algo imutável. Já que algumas vezes durante a 

implementação se identificam situação inexistentes anteriormente, bem como 

lacunas e falhas que ao serem percebidas podem melhorar os resultados finais 

da política. E isto faz com que o momento da implementação seja na verdade 

um processo contínuo de aprendizagem e reformulação. Característica esta 

que corrobora para justificar ainda melhor a necessidade de avaliar o processo 

de implementação de políticas públicas. Principalmente quando elas são 

políticas públicas sociais, e visam à melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. E para elevar ainda mais essa ideia, basta perceber que Silva e 

Melo (2000) afirmam que o momento da implementação possibilita criar, recriar 

e orientar políticas, porque ao ser avaliado implica em tomada de decisões e 

constitui-se em fonte valiosa de informações para o desenvolvimento de novas 

políticas. 

Existe ainda um modelo de analise de política pública identificado como 

sendo socialmente localizado. Trata-se do modelo apresentado por Lejano 

(2006). Ele afirma ser importante na análise de uma determinada política a 

consideração do contexto em que esta se insere. Nessa concepção de 

avaliação a ênfase está na análise do contexto da política (social, econômico, 

político e cultural) e na análise da estrutura de funcionamento, dinâmica, 

relações de poder, interesses e valores das instituições envolvidas na 

elaboração e implementação de políticas públicas (RODRIGUES, 2008). Essa 

proposta requer reflexão e engajamento no problema da política. Característica 

que traz para a avaliação um caráter mais humanístico, fugindo da tecnicidade 

pura. Para Lejano, o objetivo do novo modelo é: 
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- descrever a situação política, olhando seus diferentes 
aspectos, perspectivas e dimensões. O que requer do 
pesquisador o acesso a diferentes formas de conhecimento; 
- Integrar e reunir as diferentes informações de forma coerente 
com a política avaliada; 
- Criar oportunidade para conhecer a política, por envolver os 
atores do processo por meio de fóruns e reuniões com a 
comunidade e demais envolvidos na política; 
- prescrever ações políticas que simulem a complexidade e o 
contexto da situação política. Isso requer a consideração de 
múltiplas estratégias, políticas híbridas, soluções locais e 
práticas inovadoras. [tradução livre].  (LEJANO, 2006, p.183). 

 

 Para o autor, com base nos objetivos expostos, os passos básicos a 

serem usados na análise das políticas são; a busca de diferentes aspectos, 

perspectivas e dimensões do problema da política; a integração dos diferentes 

tipos de informações fazendo uma descrição do problema; e a produção de 

recomendações para a política, já que o produto final das avaliações é a 

proposição de ações que possibilitem melhoria. 

Como já dito, ainda que não sejam vastos os estudos sobre avaliação de 

processo em todo o mundo, e em especial no Brasil, há uma tendência de 

crescimento das reflexões. Com esse crescimento de olhares sobre o momento 

da implementação de políticas públicas, viu-se a construção de alguns modelos 

analíticos sobre a forma como as políticas são implementadas, bem como 

sobre a forma como devem ser formuladas e avaliadas. 

Segundo Viana (1996), Merilee Grindle ao discutir o contexto político da 

implementação de políticas públicas, diz que nesta fase o problema da 

administração é encontrar o ponto de equilíbrio de responsabilidade que resulte 

ao mesmo tempo em reflexibilidade, suporte, feedback e controle sobre a 

administração de recursos para atingir as metas estabelecidas. (VIANA, 1996, 

p.27). A autora diz ainda que para Markku Kiviniemi, mesmo o principal sujeito 

das políticas sendo o governo, é necessário observar a participação dos 

sujeitos não governamentais, pois a implementação é uma relação entre os 

atores governamentais e não governamentais, na qual estes ganham status de 

sujeitos internacionais. (ibidem, p.20). 

Viana (1996), diz também que para Eugene Bardach, a implementação é 

um processo de interação estratégica entre numerosos interesses especiais, no 

qual todos defendem seus próprios interesses e cada grupo tem sua própria 
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agenda. E que para Donald S. Van Meter e Carl E. Van Horn, no momento da 

implementação, consenso e quantidade de mudanças são inversamente 

proporcionais. Nesse sentido, o bom entrosamento entre formuladores e 

implementadores, o conhecimento destes sobre as atividades pertinentes a 

cada fase e sobre o projeto é fundamentais para o êxito da política. (VIANA, 

1996, p. 17). 

Assim como Viana, Souza (2006) elenca algumas vertentes teóricas que 

apresentam modelos de formulação e analise de políticas públicas bastante 

diversificadas, ainda que no que tange a uma avaliação de processo elas 

pareçam limitadas. Um desses modelos é o chamado de Incrementalismo e é 

baseado em pesquisas empíricas que apontam a inércia dos governos para as 

políticas públicas. Ele foi abordado por Lindblom em 1979; por Caiden e 

Wildavsky em 1980; e por Wildavsky em 1992. Souza ainda fala de dois 

modelos opostos. O primeiro, o chamado Garbage can, tendo como 

argumentação o fato de os problemas serem inúmeros, mas as soluções a 

serem consideradas pelas políticas serem poucas. Este modelo foi 

desenvolvido por Cohen, March e Olsen em 1972. E o outro, uma abordagem 

denominada coalizão de defesa, que defende que ideias, valores e crenças que 

são ignorados pelos modelos anteriores são importantes, pois cada subsistema 

que integra uma política pública é composto por um número de coalizões de 

defesa que se distinguem pelos seus valores, crenças e ideias, bem como 

pelos recursos de que dispõem. Essa abordagem foi desenvolvida por Sabatier 

e Jenkins-Smith em 1993.  

Outro modelo apresentado por Souza (2006) foi o modelo “ciclo da 

política pública” que enfatiza a definição da agenda, questionando porque 

algumas questões são consideradas e outras ignoradas no ciclo deliberativo 

que é constituído pelos estágios de definição da agenda, de identificação de 

alternativas, de avaliação de opções, de seleção de opções, de implementação 

e de avaliação. Além destes, o modelo que segundo a autora é influenciado 

pelo novo gerencialismo público e pelo ajuste fiscal também foi apresentado. 

Esse modelo tem no discurso da eficiência seu principal objetivo, e aliado à 

importância do fator credibilidade e à delegação das políticas públicas para 
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instituições com „independência‟ política busca esse grau de eficiência. 

(SOUZA, 2006). 

Em relação aos estudos sobre implementação de política publica no 

Brasil, é ainda mais notório o número reduzido. Além do fato de que apenas 

uma minoria deles se detêm na proposição de metodologias que englobem a 

questão da avaliação de implementação. Alguns desses trabalhos produzidos 

nacionalmente dizem respeito ao estudo das contribuições feitas anteriormente 

para o enriquecimento da literatura.  

Dentre os estudos brasileiros é possível encontrar o trabalho de Silva e 

Melo (2000) que inicialmente faz exposições sobre o que seria um tradicional 

processo de implementação, onde se faz uma execução fiel da programação 

prevista na formulação da política, para depois defender uma visão da 

implementação como um processo mais dinâmico, mostrando que o que foi 

desenhado está sujeito a ocorrência de fatos não previstos que precisam ser 

superados.   

Outro estudo de destaque feito no Brasil foi o de Draibe (2001) onde a 

autora expõe que  

A implementação de uma política inclui tanto as “atividades-meio”, que 

viabilizam o desenvolvimento do programa, quanto as “atividades-fim”, 

ou a execução propriamente dita (...). E a sua avaliação busca captar 

os fatores facilitadores e limitadores que circundam a implementação, 

condicionando-a positiva ou negativamente no alcance de suas metas 

e objetivos (DRAIBE, 2001, p.30). 

 

Incrível, no entanto, é que o trabalho que parece ser mais abrangente é 

também um dos mais antigos entre os produzidos no Brasil. Trata-se do estudo 

de Pedone (1986) intitulado “Formulação, Implementação e avaliação de 

políticas Públicas”, no qual o autor aponta os caminhos de como a política 

pública é idealizada e como vai ganhando uma estrutura pontuada por fases, 

em que o processo de implementação acontece após um projeto ser 

transformado em lei. Nesse mesmo material, Pedone ainda lembra que é 

preciso levar em consideração que a política pública, bem como sua 
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formulação, implementação e avaliação não acontecem em um vácuo. Elas 

estão imbuídas de questões emergenciais, de interesses políticos, de assuntos 

que se apresentam na pauta dos gestores e, ainda, de antecipação a 

problemas e conflitos latentes na esfera pública.  

No Brasil, o foco dos estudos de avaliação está voltado para as analises 

empíricas, o que faz com que a formulação de modelos analíticos ainda seja 

bastante recente. Souza (2006) lembra que grande parte da literatura 

representa traduções de produções teóricas de outros países. E destaca o neo-

institucionalismo enquanto campo teórico importante para a análise de políticas 

públicas. A autora diz que esse campo teórico leva em consideração as 

características específicas dos arranjos institucionais existentes e que por isso 

pode ser uma importante ferramenta de estudo das políticas públicas no Brasil.  

Medina (1987) aponta quatro modelos de implementação de políticas 

públicas no Brasil, sedo eles: i) racional burocrático; ii) recursos humanos; iii) 

político; iv) anárquico-simbólico. Segundo a autora, o modelo racional 

burocrático prima pela rotinização através de uma organização normativa e 

formal, em que as escolhas e regras seriam pré-determinadas; O modelo de 

recursos humanos apresenta seu processo de implementação através de 

consenso e acomodação entre formuladores e implementadores, ou seja, 

através de uma adaptação mútua. Já no modelo político, o conflito, a barganha, 

a coerção e o compromisso são considerados como aspectos normais da vida 

da organização e as coalizões se dão a partir da interação entre diferentes 

interesses. Já o modelo anárquico-simbólico se centra nos conceitos de 

significado, crença e fé que incorporam a concepção de que as organizações 

são frágeis, pois se mostram incertas, ameaçadas e vulneráveis a pressões 

internas e externas, havendo, portanto, o encorajamento à experiência, à 

flexibilidade e à adaptabilidade. 

Em relação à modelo teórico de analise, propriamente dito, dar-se 

grande destaque no Brasil à Sonia Draibe (2001) que apresenta alguns pontos 

como fundamentais para uma analise de processo de implementação de uma 

política ou programa. Sendo eles: 1) Dimensão temporal; 2) Atores estratégicos 

e matriz de conflito e cooperação; 3) Parcerias e redes de apoio; 4) Sistema 
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gerencial e decisório; 5) Processo de divulgação e informação; 6) Processo de 

seleção de agentes implementadores e beneficiários; 7) Processo de 

capacitação dos agentes implementadores; 8) Sistemas logísticos e 

operacionais – financiamento e gasto, e provisão de recursos materiais; 9) 

Processo de monitoramento e avaliação internos. 

Destacamos que três desses pontos apresentados por Draibe serão a 

base de direção da avaliação feita nessa dissertação. E que, em conformidade 

com as ideias de vários autores citados, toma-se, para a continuidade desse 

trabalho, a noção de que a implementação não deve ser simplesmente o 

momento da execução de um plano de ação idealizado durante a formulação 

da política. Assim, partindo dessa ideia, da visão de Lejano (2006) sobre uma 

avaliação socialmente localizada, de todas as outras colocações já feitas, e das 

reflexões que serão apresentadas no próximo capitulo, tentar-se-á buscar 

responder ao objetivo traçado para este trabalho; o de identificar se o 

Programa Nova Semente, idealizado na cidade de Petrolina – Pernambuco, 

está sendo implementado de forma que possibilite sua sustentação em longo 

prazo.  

Para efeito de continuidade desse trabalho, o próximo capitulo versará 

sobre a temática do acolhimento infantil. Então, será aprofundado o histórico do 

acolhimento infantil - apresentado na introdução - enfatizando as razões que 

levaram ao elevado índice de demanda concomitante com ofertas tão 

singulares. Inicialmente será apresentado o histórico da política de acolhimento 

infantil brasileira até 1989. Posteriormente, serão apresentadas as mudanças 

trazidas com a Constituição Federal de 1988. E finalmente adentrar-se-á na 

situação da infância na cidade de Petrolina-PE antes de o Programa Nova 

Semente ser desenvolvido. 
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CAPITULO 2: POLÍTICA DE ATENDIMENTO INFANTIL 

 

O debate sobre o atendimento infantil em creches no Brasil cresce 

consideravelmente nos últimos anos. Ele é resultado de uma grande demanda 

combinada com ofertas ínfimas, resultantes de um histórico de abdicação por 

parte do poder público no que tange ao acolhimento da primeira infância em 

instituições educacionais. 

A creche é uma instituição em expansão, no Brasil, desde a década de 

1970. Mas o histórico de sua implantação é marcado por omissão estatal, 

filantropia, e ausência de orientação pedagógica. Por isso que, visando uma 

aproximação ao problema que impulsionou o desenvolvimento do Programa 

Nova Semente na cidade de Petrolina – PE, este trabalho passará a explanar 

como foram desenvolvidas as políticas públicas para a infância no país, 

destacando, sobretudo, o caráter educacional e de acolhimento para com a 

primeira infância. 

2.1 Políticas de atendimento infantil até 1989 
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A história do acolhimento infantil no Brasil acompanha de perto as 

mudanças ocorridas na atividade econômica e no pensamento social do país. 

Tem seu fundamento iniciado com algumas práticas inauguradas durante o 

período colonial. Sua ideia é pensada como consequência da abolição da 

escravatura. E sua materialização é congruente com o processo de 

industrialização. 

Na fase inicial do Brasil, a sociedade vivencia situações que leva ao 

surgimento do que pode ser considerado o embrião de dois tipos de instituições 

encontradas atualmente no país: os orfanatos, e as creches. Neste período 

marcado pela escravidão, tinha-se um alto índice de crianças abandonadas.  O 

número de escravas violentadas pelos Senhores era muito grande, então, 

grande também era o número de filhos ilegítimos destes senhores que 

precisavam ser abandonados. Com o excesso de crianças desamparadas, a 

Igreja Católica foi levada a criar as primeiras instituições de atendimento ás 

crianças pequenas no território brasileiro. Estas instituições filantrópicas 

conhecidas como “Casas da Roda ou Casas dos Expostos” 1 recebiam as 

crianças com o objetivo especifico de guarda e proteção, não enfocando no 

caráter educacional. Realidade que pode ser vista como ponto de partida para 

o entendimento do porque as creches brasileiras se restringiram por longos 

anos na função de proteção, se eximindo de uma responsabilidade 

educacional. 

 
Neste sentido, o atendimento à infância pobre, órfã e abandonada teve 
como objetivo cuidar e proteger as crianças, deixando suas marcas até 
os dias de hoje com a função de guarda (ABRAMOVAY e KRAMER 
1991, p.23).  

   

Em relação ao atendimento às crianças pequenas com o objetivo 

educacional, só é possível perceber o aparecimento dessa intenção após a 

declaração de independência do país (1822); Aparecem os Jardins da Infância 

que ganham destaque, pela proposição do Inspetor Geral da Instrução Pública, 

                                                           
1 Instituições destinadas a acolher as crianças expostas. As rodas eram assim chamadas por 

manterem um dispositivo giratório, através do qual as crianças adentravam nas instituições ao 
girar da roda, do outro lado, um funcionário recolheria o bebê, no anonimato do abandono.  
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Souza Bandeira Filho, que se baseava na orientação froebeliana2, dos 

“Kindergartens”3 europeus daquele período.  

 

Os Kindergartens froebelianos [europeus] destinavam-se à 

educação de crianças menos favorecidas de 3 a 7 anos, 

utilizando-se de atividades que envolviam a formação religiosa, 

o cuidado com o corpo, a observação da natureza, o 

aprendizado de poesias e cantos, exercício de linguagem 

manual, desenho, canto, viagens e passeios (FROEBEL, 1913, 

p. 3, apud KISHIMOTO, 1988, p. 58). 

 

Enquanto na Europa, Froebel idealizou os Kindergartens para educar 

crianças das classes populares, no Brasil, contraditoriamente, eles foram 

oferecidos para as crianças da burguesia. E apesar de a ideia ter surgido no 

setor privado, o setor público também ofertou Jardim da Infância - mas 

somente para as classes mais abastadas. O primeiro Jardim Brasileiro foi o 

Colégio Menezes Vieira, fundado em 1875 no Rio de Janeiro; dois anos depois, 

foi inaugurada em São Paulo, a Escola Americana (KISHIMOTO, 1988, p. 58). 

E em 1896 foi criada, em anexo à Escola Normal Caetano de Campos, a 

primeira escola infantil pública de nosso país; um jardim da infância para 

atender os filhos da burguesia paulistana. 

No que tange ao atendimento às crianças menos favorecidas, o 

interesse em criar lugares onde elas pudessem ficar, ocorreu após a abolição 

da escravatura. Com a abolição, a maioria das ex-escravas passaram a 

trabalhar como empregadas domésticas. As que tinham filhos pequenos 

precisavam levar as crianças ao trabalho com elas. Contudo, na visão da elite 

econômica, a presença dessas crianças representava uma ameaça à 

tranquilidade, à honra, e à moral da família empregadora. E é assim, que se 

inicia a discussão sobre a necessidade de se criar creches no Brasil. 

                                                           
2
 Froebel considerava que seria sumamente proveitosa a introdução de verdadeiras horas de 

trabalho manual na educação das crianças, criando um amplo Jardim em que florescesse 
como unidade, o espírito feminino e o cuidado sensitivo da infância (KUHLMANN, 1998, p. 
115). 
3
A criação de escolas no modelo dos kindergartens propôs a transcendência dos limites do 

público e do privado, apresentando valores das esferas pública e privada – família e escola, 
criação materna e cidadania responsável – como complementares mais do que dicotômicas 
(KUHLMANN, 1998, p. 114).  
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No inicio do período republicano, a soma de fatores importantes faz com 

que a ideia da creche seja materializada. Simultaneamente existe, o desejo 

burguês de separar os filhos dos empregados do convívio familiar, a vinda dos 

imigrantes para o Brasil, e o inicio do processo de industrialização.  

Com a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil trazendo as ideias 

de organização sindical é que foram criadas as primeiras creches. Elas 

surgiram como resultado das manifestações do movimento operário, composto, 

prioritariamente, por imigrantes que 

   

[...] reivindicando uma série de vantagens, protestavam contra 
as precárias condições de vida e de trabalho a que se achavam 
submetidos: jornadas excessivas, insalubridade, inexistência de 
assistência médica, habitações precárias, infra-estrutura 
sanitária ausente, etc. Dentre outras reivindicações, surgia a da 
creche para filhos de trabalhadores (OLIVEIRA E FERREIRA 
1989, p. 37). 

 

As duas primeiras creches implantadas no Brasil foram instaladas junto 

à Fábrica de Fiação e Tecidos Corcovado, de propriedade do Sr. Jorge Street. 

A primeira foi inaugurada em 1889 na cidade do Rio de Janeiro, e a segunda 

em 1918 em São Paulo. As duas unidades tinham como objetivo abrigar, 

proteger e alimentar os filhos dos operários da fabrica, sem distinção, se 

homens ou mulheres. Segundo Abramowicz (2006, p. 20), outras indústrias 

seguiram o exemplo da Fábrica de Fiação e Tecidos Corcovado, e criaram 

creches para atender a reivindicação de seus funcionários. Contudo, grande 

maioria dos empresários não copiou o investimento do Sr Jorge Street. E como 

não havia uma política pública de atendimento às crianças, a situação dos 

filhos da classe trabalhadora era penosa. Diante da situação, Anália Franco4, 

sensibilizada com o abandono das crianças, criou no país, a partir de 1902, 

várias escolas maternais, sob a influência do modelo francês, destinadas a 

amparar órfãos e filhos de operários paulistas (KISHIMOTO,1988). 

Somente no começo do século XX é que surgiram as primeiras políticas 

públicas para a infância. Segundo Rizzini (1997, p. 119) elas tinham a intenção 

de garantir a paz social com a tentativa de controle dos movimentos grevistas, 

                                                           
4
 Professora, jornalista, dedicada à filantropia. Viveu entre 1856-1919 e, dentre outras coisas, montou 

para a população carente 71 Escolas, 2 albergues, 1 colônia regeneradora para mulheres e 23 asilos para 

crianças órfãs em São Paulo. 
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dos movimentos anarquistas e comunistas nos grades centros do país. Na 

visão das autoridades era preciso “estabelecer a ordem, educar e moralizar a 

população”, a começar pela infância, considerada o futuro da nação.  

A infância passa a ter um papel importante na formação do pensamento 

social brasileiro e na consolidação da estrutura do capitalismo. Se por um lado, 

a criança simbolizava o futuro da nação, devendo ser protegida e educada para 

ser útil à sociedade, por outro, representava uma ameaça, um perigo; ela 

deveria desta maneira, ser afastada do caminho que conduz à criminalidade. 

(OLIVEIRA e FERREIRA, 1989, p. 28). Era necessária a criação de 

mecanismos para conter a população, de modo a consolidar o capitalismo. 

Para tanto, foi criado um intricado aparato médico-jurídico-assistencial para a 

infância das classes populares, com as funções: 

 

[...] de prevenção (vigiar as crianças evitando a sua degradação e a 
degeneração da sociedade); de educação (educar o pobre, moldando-o 
ao hábito do trabalho e treinando-o para que observe as regras do 
„bem-viver‟); de recuperação (reeducar ou reabilitar o menor, percebido 
como „vicioso‟, através do trabalho e da instrução, retirando-o das 
garras da criminalidade e tornando-o útil à sociedade); de repressão 
(conter os menores delinquentes, impedindo que causem outros danos 
e visando a sua reabilitação, pelo trabalho). (RIZZINI, 1997, p. 29–30) 

 

As ações promovidas pelas primeiras políticas públicas do setor revelam 

que os atendimentos à infância surgiram com o objetivo de moldar os pobres 

ao ideal de uma „nação civilizada‟, com uma finalidade explicitamente 

assistencialista. O atendimento à criança com concepção assistencialista 

considerava três tipos de influência - a médico-higienista, a jurídico policial e a 

religiosa. Para organizar as ações, os pobres foram classificados segundo sua 

moralidade: (i) os pobres dignos; (ii) os pobres viciosos. 

Os pobres dignos eram os que trabalhavam, mantinham a família 

reunida, e com costumes religiosos. Para eles a intervenção realizada era a 

influência Médico-Higienista. Os pobres indignos, por sua vez, denominados de 

viciosos, eram aqueles avessos ao trabalho, que abandonavam os filhos à 

própria sorte e que eram afastados dos princípios religiosos. Na visão do 

momento, para este grupo as medidas preventivas eram insuficientes, 

precisavam de medidas de recuperação e repressão para conter o efeito 

multiplicador destrutivo. (RIZZINI, 1997). 
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Dentro desta classificação, as creches foram criadas no início do século 

XX para atender as crianças das famílias trabalhadoras - consideradas dignas- 

como medida preventiva. Esta medida foi defendida por médicos sanitaristas 

incomodados com as condições de vida da população operária que, em geral, 

só dispunha de moradias insalubres. Tratava-se de uma preocupação em 

preservar a mão de obra importada da qual dispunha a recente manufatura 

brasileira (OLIVEIRA, 1998, p.46). Em vista desta compreensão e da visão que 

vinha se construindo desde as „casas da roda‟, a creche foi associada à 

assistência à infância para a prevenção da mortalidade infantil e a um projeto 

mais amplo de saneamento, visando atingir a civilidade e a modernidade. 

 

A influência dos médicos foi tanta, que eles discutiram os projetos para 
construção de escolas, implantação de serviços de inspeção médico 
escolar; ofereceram sugestões em todos os campos da educação, 
especialmente na educação infantil. (KUHLMANN 1988, p. 91). 
 
 

Organizou-se uma política em consonância com as propostas das 

instituições de educação popular difundidas nos congressos e nas exposições 

internacionais, prevendo que o atendimento à pobreza não deveria ser feito 

com grandes investimentos (ibidem, p. 4). Para colocar a política em prática, foi 

idealizado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância – IPAI/RJ em 1899. 

Através dele eram oferecidos serviços pré-natais, de puericultura e higiene 

infantil, hospitais infantis, creches, jardins da infância, escolas elementares, 

profissionais, etc. 

O IPAI-RJ inaugurou a primeira creche em 1908, com o nome de 

“Creche Sr Alfredo Pinto”. Ela atendia predominantemente aos filhos de 

empregadas domésticas e trinta anos depois, contava com 22 filiais pelo Brasil. 

Essas creches eram mantidas pelas mulheres burguesas. Elas eram apoiadas 

pelos médicos, na tarefa de divulgar os novos comportamentos exigidos para a 

função materna, servindo de modelo às mães trabalhadoras. 

Em relação à população considerada viciosa, e ociosa, a 

responsabilidade por elas, foi atribuída à esfera jurídico-policial. Era preciso 

criar mecanismos de regulação eficazes, com medidas coercitivas e inibitórias, 

que pudessem corrigir, reabilitar e reeducar. Nesse sentido, os mecanismos de 
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ação para o atendimento à criança foram vistos como medidas preventivas, 

com leis que as retirassem do meio familiar, considerado imoral.  

A orientação adotada no Brasil foi a de privar do pátrio poder os 

indignos, e ajudar os pais ou parentes honestos criando creches, salas de 

asilo, escolas maternais para crianças e asilos temporários para adolescentes 

como forma de proteger a infância pobre e, principalmente, a sociedade, do 

abandono moral. 

De acordo com Kuhlmann (1998), 

 

Os objetivos do Patronato de Menores, estabelecido nos 
estatutos de 1909, eram: fundar creches e jardins de infância; 
proporcionar aos menores pobres recursos para o 
aproveitamento do ensino público primário; incutir no espírito 
das famílias pobres os preciosos resultados da instrução; 
auxiliar os Juízes de Órfãs no amparo e proteção aos menores 
materialmente e moralmente abandonados; promover a 
proibição das vendas por menores na escola perniciosa das 
ruas; codificar as causas que acarretam a cessação do pátrio 
poder; evitar a convivência de menores de ambos os sexos, 
promovendo a extinção da promiscuidade nos xadrezes, 
criando depósitos com aposentos separados para ambos os 
sexos; promover a assistência dos detentos menores; tratar da 
reforma das prisões de menores; e esforçar-se para que se 
realize a fiscalização de todos os asilos e institutos de 
assistência pública e privada. (KUHLMANN, 1998, p. 93-94) 
 

 

Sob a influência jurídico-policial, em 1927, foi aprovada a primeira lei 

para a infância - o Código de Menores Mello. Esta lei baseou-se, portanto, 

numa dupla perspectiva: proteger a infância do mundo hostil e, principalmente, 

proteger a sociedade da convivência com esses menores. 

As crianças também foram institucionalizadas nos grandes internatos; 

justificava-se essa medida pela sua suposta ação benéfica, tanto para a 

sociedade quanto para a criança, que retornaria à sociedade reparada e 

adaptada. Entretanto, nessas instituições, as crianças foram estigmatizadas e 

privadas de viver sua especificidade, cuja expressão desaparecia em 

decorrência da homogeneização.  

A influência religiosa também foi muito forte. As instituições religiosas 

influenciaram no atendimento à criança em creches, asilos infantis, internatos, 

de maneira a consolidar o ideal da nova ordem política, econômica e social do 

país. Sustentando uma sociedade desigual e excludente. 
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Os religiosos apresentavam a Igreja como um sustentáculo da 
sociedade capitalista, enfatizando que a sua experiência 
secular na caridade, o seu know-how não deveria ser 
desprezado. Em 1990, o padre Julio Maria destacava como a 
Igreja, no trato com a pobreza, por meio de obras salesianas, 
estaria sendo útil para a segurança do capital: “D. Bosco 
compreendeu o que é o pobre, o seu destino providencial, 
transformou o pobre em protetor do rico. (...) No seio da 
sociedade moderna, onde tantos ódios, tantas paixões 
inconfessáveis assaltam a propriedade e ameaçam a riqueza, 
ele criou uma proteção para o rico, mais poderosa que os 
governos, mais eficaz do que os exércitos, mais solícita e 
previdente do que a polícia. Compreendeis a beleza de sua 
obra? Mais do que a infância desamparada, os ricos devem 
venerar D. Bosco! Saudemos, pois, saudemos na sua obra 
gloriosa o grande restaurador”. (KUHLMANN, 1998, p.96) 

 

 

As influências médico-higienista, jurídico-policial e religiosa favoreceram 

a criação de instituições de atendimento à criança de caráter assistencialista. 

Como resultado essa educação assistencialista promoveu uma pedagogia da 

submissão, preparando os pobres para aceitar a exploração social, enquanto 

que, simultaneamente a elite promovia a pedagogia da emancipação, na área 

da educação. Desse modo, a estruturação dos estabelecimentos para o 

atendimento a criança variava de acordo com a condição social. 

Entre as décadas de 30 e 40, durante o Governo de Getulio Vargas, 

buscou-se assegurar o direito de educação aos filhos dos trabalhadores. Foram 

formuladas as primeiras Políticas de Estado para a infância. Essas Políticas 

foram um avanço, no entanto a tendência em diferenciar o tipo de atendimento 

à criança, de acordo com sua origem social, foi determinante na elaboração da 

legislação da educação brasileira da época, que entre outras coisas 

apresentava: 

I. A regulamentação dos direitos trabalhistas, inclusive do trabalho 

feminino impondo a obrigatoriedade da existência de creches nas 

fábricas com mais de 30 mulheres (Decreto nº 21.417-A, que mais 

tarde, reiterou a obrigatoriedade na Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT em 1943). 

II. A obrigatoriedade de proteção e assistência à maternidade e à 

infância, com ênfase na higiene e na assistência social. Para tanto, 

1% da renda da União, dos Estados e dos municípios deveria ser 

reservada para esse fim. 
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III. A criação, em 1940, do Departamento Nacional da Criança, para 

ordenar as atividades voltadas à infância, maternidade e 

adolescência. 

IV. A criação do Serviço de Assistência aos Menores, em 1944, com a 

função de atender as crianças abandonadas e delinquentes, para 

afastá-las das influências negativas de seu ambiente familiar. 

V. Em 1942, a criação da Legião Brasileira de Assistência, para 

conceder vantagens e subsídios à Educação Infantil e aos institutos 

de puericultura. 

VI. A criação de escolas de Educação Infantil para filhos de comerciários 

e industriários, financiadas com 25% da folha de pagamento dos 

empregados, através do Serviço Social de Indústria (SESI) e do 

Serviço Social do Comércio – SESC (Setor Privado). 

 

Como demonstrado, as primeiras políticas públicas para a infância se 

mantiveram diferenciando o atendimento pela condição social da criança. E 

também, tiveram como tendência a fuga do caráter educacional, quando se 

referia aos filhos de trabalhadores e às crianças abandonadas. Um exemplo é 

que ao inserir, na legislação trabalhista, o direito de cuidado e proteção dos 

filhos da mulher trabalhadora, foi usada a expressão “guarda” que remeteu a 

uma atitude exclusiva de proteção, afastando-se de objetivos educacionais 

(DIDONET, 2009, p.4). 

Somente a partir de 1967, com a Constituição Brasileira decorrente do 

Golpe Militar, instala-se uma nova tendência no Brasil. No Art. 176 da Carta 

Magna, incluiu-se a educação infantil, e diluída em vários artigos estava a 

preconização da educação como direito de todos, e como dever do Estado. Em 

1971, com a Lei de reforma do 1º e do 2º graus (LEI 5.692/71) é regulamentado 

o direito universal à educação infantil, afirmando que “Os sistemas de ensino 

velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins da infância, e instituições 

equivalentes” (Art. 19 da Lei 5.692/71). 

A nova tendência instalada no país foi um avanço, principalmente 

quando se falar em normatização. Todavia não foi suficiente para modificar a 

realidade; não houve prosperidade prática. “As leis foram elaboradas de forma 



64 
 

muito genérica, não contribuindo para disciplinar e responsabilizar os 

organismos públicos. Elas ficaram, na realidade, restritas a algumas escolas 

nos grandes centros urbanos do país”. (SOUZA, p. 41). 

O Estado passa a assumir de fato a Educação Infantil a partir da 

abertura política e redemocratização do Brasil. Entre 1974 e 1988, foram 

produzidas políticas de atendimento às crianças em diferentes Ministérios. Isso, 

em decorrência de os anos de 70 e 80 terem apresentado um aumento 

grandioso no número de mulheres com filhos pequenos que faziam parte da 

força de trabalho do país. E de, em consequência desse aumento, a creche ter 

se tornado pauta de crescente reivindicação. 

Em 1975 o Ministério de Educação e Cultura instituiu um programa 

emergencial para a educação das crianças de 4 a 6 anos de idade. Mobilizou 

recursos materiais e humanos da população, na montagem de programas que 

combinassem distribuição de alimentos com algumas atividades de cunho 

educacional - são os CEAPEs e PROAPEs, entre outros, aos quais se junta, a 

partir de 1981, o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL (CAMPOS 

et al., 1987, p.43). 

No ano de 1977 foi delineada uma política de atendimento à criança de 0 

a 6 anos, com a implantação do Projeto Casulo. Ele foi o primeiro programa 

nacional de educação em massa para a faixa etária em questão. Esta política 

de atendimento a criança foi predominantemente a de estabelecimento de 

convênios com apoio financeiro e acompanhamento técnico, pautada em uma 

educação prioritariamente assistencialista, com base no cuidar, alimentar, 

higienizar, colocar para dormir (ABRAMOWICZ, 2006, P. 22). E sua finalidade 

era prevenir a delinquência das crianças pobres enquanto as mães estivessem 

trabalhando. 

No ano de 1979 é oficializado o “Movimento de Luta por Creches” que 

exigia que  

 

 [...] as creches fossem integralmente financiadas pelo Estado e 
pelas empresas, fossem instaladas próximas aos locais de 
moradia e de trabalho das mães, que não fossem meros 
depósitos ou estacionamento de crianças e que contassem 
com a participação dos pais na orientação pedagógica; 
pleiteavam, também, que o atendimento fosse prestado por 
especialistas em educação (ABRAMOWICZ, 2006, P. 23). 
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Em decorrência dessas reivindicações, o poder público foi forçado a dar 

resposta mais efetiva à educação das crianças pequenas. E como resposta 

lançou em 1980 dois programas: O Programa Nacional da Educação, e o 

Programa de Instalações de Creches. 

O Programa Nacional de Educação Pré-Escolar tinha a função de 

prevenir problemas futuros no Ensino Primário. Teve o papel de compensar as 

deficiências das crianças, sua miséria, sua pobreza e a negligência de suas 

famílias. A pré-escola passou a ser considerada como instância capaz de suprir 

as carências, deficiências culturais, linguísticas e afetivas das crianças 

provenientes das classes populares. Seu objetivo foi preparar a entrada na 

escolarização futura, com a antecipação de alguns ensinamentos que 

possibilitassem à criança condições para o ingresso no Ensino Primário.  

O programa de instalação de creches tinha o propósito de instalar 

formas alternativas de atendimento. Essas formas alternativas geralmente 

criadas em espaços ociosos, existentes nas entidades sociais sem fins 

lucrativos e nas prefeituras, contava com o apoio financeiro e a orientação 

técnica para sua instalação, organização e funcionamento pelo poder público. 

Como um dos desdobramentos desse programa ocorreu a criação de creches 

emergenciais, conhecidas como creches domiciliares5.  

 O que pode ser observado é que as opções oferecidas pelo poder 

público (federal, estadual e municipal) foram as creches com baixíssimo custo, 

pois, não havia a intenção de investir em construções e nenhuma preocupação 

com a qualidade. Observação que pode ser confirmada no relatório - 

“Subsídios para elaboração de um programa nacional de atendimento à 

criança” -, realizado em 1983 pelo Departamento de Pesquisas Educacionais 

da Fundação Carlos Chagas: 

 
[...] as agências governamentais não atuam de forma 
homogênea, pois podem tanto responder de forma direta 
quanto indireta pelo atendimento à criança de 0 a 6 anos: as 
creches e as pré-escolas da chamada rede direta são aquelas 
sobre as quais o poder público tem inteira responsabilidade, 
desde a construção do prédio, passando por seu equipamento, 
manutenção, administração e funcionamento. Porém, a forma 
mais comum de atuação do poder público na área pré-escolar, 

                                                           
5
 Situação onde uma mulher toma conta, em sua própria casa, mediante pagamento, dos filhos 

de outras famílias, enquanto os pais das crianças trabalham fora. 
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especialmente no caso das creches, é apenas indireta, 
assumindo parte da responsabilidade do atendimento, 
estabelecendo convênios com entidades privadas sem fins 
lucrativos. Geralmente esses convênios implicam, por parte do 
órgão oficial, o repasse de verbas, a doação de equipamentos, 
a prestação de serviços de assistência técnica, além da 
fiscalização. Outras vezes, o poder público atua 
exclusivamente através da fiscalização e/ou assistência 
técnica, não prevendo auxílio financeiro (FUNDAÇÃO CARLOS 
CHAGAS, 1985, p. 6). 

 

A configuração das Políticas para a infância começa a mudar com a 

ampliação do trabalho feminino nos setores médios, levando também a classe 

média a procurar instituições educacionais para seus filhos pequenos. Com a 

pressão desse novo segmento social na luta por creches, a exigência da 

responsabilidade total do poder público ganha força. A luta é para que o poder 

público assuma a responsabilidade da construção do prédio, aquisição dos 

equipamentos, manutenção, administração e funcionamento das creches. 

Em resposta, a creche passa a ganhar uma legitimidade social e 

diversas instituições começam a ser criadas. Como exemplo, tem o programa 

dos Centros de Convivência Infantil - CCI, para acolher os filhos de servidores 

públicos no Estado de São Paulo, e a conquista de creches em universidades 

públicas. 

É importante mencionar que em 1985 a luta pelo direito a educação e 

acolhimento das crianças, ganha força. É criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher, uma instituição que muito reivindicou durante a elaboração 

da Constituição Brasileira de 1989. As lutas desse Conselho foram importantes 

para que a creche e a pré-escola fossem definidas, na nova Carta Magna, 

como atreladas à Pasta da Educação. 

A decisão de incluir o atendimento da criança de 0 a 6 anos na 

educação foi apresentada pela Comissão Nacional Criança Constituinte, criada 

em 1986, por Portaria do MEC visando elaborar uma proposta para a 

Assembleia Nacional Constituinte na área da criança com representatividade 

dos diferentes setores da sociedade. As propostas apresentadas pela 

Comissão foram acolhidas integralmente. Como resultado obteve-se o inciso 

XXV do art. 7°, o inciso VI do art. 30, parte do art. 208, e o art. 227 da 

Constituição Federal de 1988. Esses artigos estabelecem os direitos da 

criança, com caráter de prioridade absoluta. 
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A partir da promulgação da Constituição de 1988, a educação da criança 

passa a ser assegurada como seu direito desde o seu nascimento, e 

estabelece a responsabilidade do poder público – o Estado – o dever de ofertá-

la (artigo 208, inciso IV). 

Tal prescrição representou um marco histórico no atendimento à criança, 

pois assegura a ela a condição de cidadã, expressando direitos iguais a todas 

as crianças à educação, superando a diferenciação de atendimento entre filhos 

de elite e filhos de trabalhadores, além de representar uma ruptura com as 

práticas assistencialistas e de educação compensatória. Ela também ampliou 

esse direito, não apenas à mulher-mãe, mas aos pais, ao garantir o direito dos 

trabalhadores, homens e mulheres, à assistência gratuita a seus filhos e 

dependentes, desde o nascimento até aos seis anos de idade (art. 7º, inciso 

XXV).  

 
Além de ser direito da criança, a educação infantil é um direito 
da família e uma exigência da vida atual, na qual a mulher 
trabalha e participa da vida social em igualdade de direitos com 
os homens, o que é reconhecido pela Constituição, no capítulo 
que trata dos direitos sociais (CAMPOS, 1999 In: CAMPANHA 
NACIONAL PELO DIREITO A EDUCAÇÃO, 2006, P. 13). 

 

Considerando a concepção - direito da criança e dever do Estado -, 

inaugura-se a educação da criança de 0 a 6 anos sob um novo paradigma 

relativo à infância. Consagra-se uma nova fase para a creche e para a pré-

escola, pois elas passam a ser reconhecidas como instituição educacional sem 

distinção de função entre ambas, e são incluídas na política educacional, ao 

lado do Ensino Fundamental. 

Nas palavras de Cury, no que tange ao acolhimento e à educação da 

primeira infância “a Constituição [1989] rompe, instaura o novo e não apenas 

muda, ela muda e inova” (1988 p. 14). Ela inova tanto ao alocar as políticas de 

acolhimento infantil junto à pasta da educação, quanto ao atribuir o papel 

específico dos municípios quando se trata do tema.  

Em decorrência dessas modificações trazidas pela Carta Magna, e da 

importância delas para se compreender o caminho que levou a cidade de 

Petrolina a desenvolver o Programa Nova Semente, a continuidade desse 

estudo se dará com a apresentação da Política Brasileira de Acolhimento 

Infantil pós Constituição de 1989. 
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2.2 A Política de Atendimento Infantil pós 1989 

 

Na seção anterior, foi demonstrado que na legislação até 1988 as 

políticas de atendimento à criança de 0 a 6 anos de idade eram vistas como 

pertencentes à assistência social. Enquanto as constituições anteriores viam o 

atendimento à infância somente na condição assistencialista, de amparo à 

infância pobre e necessitada, a Constituição de 1988 nomeia formas de 

garantir não somente esse amparo, mas também a educação da criança. 

Subordina o atendimento em creches e pré-escolas à área da educação, e dá o 

primeiro passo rumo à superação do caráter assistencialista que até então 

predominava nos programas de atendimento à infância.  

Nessa perspectiva, somente na década de 90 a criança menor de sete 

anos passa a ter direito à educação, em vista de a Carta Magna ter expressado 

todo o movimento de lutas da sociedade pela responsabilização e implantação 

de políticas públicas para a educação infantil. Ela trouxe mudanças 

significativas em relação à concepção do que é, e do que deve contemplar o 

atendimento educacional oferecido à criança pequena. Em seu texto, 

estabeleceu que a criança de zero a seis anos tem direito à educação e não 

deixa dúvidas de que é dever do Estado oferecê-la.  

Art. 208 – o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: IV- Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a seis anos de idade (Constituição Federal do Brasil). 

 

 

 A Carta Magna de 1989 acrescentou no Parágrafo 2º do artigo 211 que 

os municípios deveriam atuar prioritariamente no ensino fundamental e pré-

escolar. E acrescentou ainda, que a incumbência de os municípios oferecerem 

educação infantil ao lado do ensino fundamental deveria acontecer com 

cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Nesse sentido, além 

de a Constituição obrigar o Poder Público a conferir direito de educação à 

criança de 0 a 6 anos, avança ao corresponsabilizar os entes-federados. Ao 

falar em cooperação técnica e financeira, a Constituição demonstra que os 

municípios não podem e não devem arcar sozinhos com a função do 

acolhimento e educação infantil. 
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 Como já dito, os anos 80 foram marcados por muitas reivindicações e 

algumas conquistas. Em decorrência, a passagem dos anos 80 para os anos 

90 foi marcada por mudanças estruturais. Aconteceu nesse período a disputa 

de dois projetos políticos: um voltado para a efetivação das políticas sociais 

conquistadas com a Constituição de 1988 e o outro que primou pela reforma do 

Estado implantada pelo Neoliberalismo.  

É nesse contexto que a educação nacional se delineia na década de 

1990. O início desta década apresenta dois movimentos aparentemente 

contraditórios de um lado o anseio de implementação dos direitos recém 

conquistados na Constituição de 1988, de outro o projeto de caráter neoliberal 

que pressupõe um Estado mínimo na oferta das políticas sociais. (DOURADO, 

2002). 

A Legislação Nacional implantada nessa década vai expressar este 

movimento. Dentre as contradições do momento, podemos destacar os 

avanços conquistados a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 para 

a educação infantil, e as modificações impostas pelo capital para as políticas 

sociais no país. 

Ao mesmo tempo em que os educadores se fizeram presentes nas 

discussões e lutas por uma educação para todos, o movimento de 

reformulação do capital na década de noventa apontou para a reforma das 

Políticas Educacionais em direção diferente, delineando a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Assim, a função do Estado passou a 

ser de apenas regulamentar e organizar os serviços, cabendo a ele organizar 

parcerias para que os serviços pudessem ser ofertados. É válido ressaltar que 

essa posição assumida pelo Estado brasileiro teve uma forte influência de 

organismos internacionais. A presença forte dos organismos internacionais 

para o financiamento da educação fez com que as políticas voltadas para a 

Educação fossem pensadas para atender o mercado imediato. 

As intervenções na educação brasileira, nesse período se concentram, 

principalmente, no ensino fundamental. “As agências Internacionais – Banco 

Mundial, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

(UNESCO) – vão pressionar o Brasil, em razão de seu atraso evidenciado por 

estatísticas educacionais, e propor compromisso de priorização da melhoria 
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educacional” (ARELARO, 2000, p 97). Com isso, o ensino fundamental foi 

reconhecido como o espaço para a alfabetização, ou seja, foi dado ênfase no 

direito mínimo das pessoas de ler e escrever. 

 Faz-se necessário destacar que com a presença dos organismos 

internacionais delineando as políticas públicas, a Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) expressou a contradição existente entre as 

perspectivas dos representantes do projeto neoliberal na Educação e a 

resistência dos Educadores e dos Movimentos Organizados aos preceitos 

dessa ideologia. 

 O Primeiro texto de projeto da LDB foi apresentado em dezembro de 

1988 pelo deputado Octávio Elisio. Em março de 1989 foi constituído um Grupo 

de Trabalho, na Comissão de Educação Cultura e Desporto, sob a 

coordenação de Florestan Fernandes. Foram adicionadas propostas 

alternativas, projetos tratando de questões específicas em relação à LDB e 

diversas sugestões e foram encaminhadas.  Em junho de 1990, foi aprovado na 

Comissão de Educação um texto que substituía o de Octávio Elisio, 

acrescentando contribuições vindas dos movimentos sociais pela educação. 

Esse substitutivo passou a tramitar na Câmara e no Senado. Contudo em 

detrimento do forte antagonismo, dos dois projetos políticos que dominavam a 

sena nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação só foi aprovada e 

sancionada em 1996.  

 A LDB 9394/96 representou um grande avanço para a educação infantil. 

Em compatibilidade com a Constituição Federal, ela enfatiza o papel do 

município na oferta da educação infantil, esclarecendo que: 

 
                                               Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

 
V - oferecer a 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. 

Além de reforçar o papel dos municípios na oferta da educação infantil, a 

LDB apresenta a inclusão da Educação Infantil na educação básica.  Ao 

Colocar no inciso I do artigo 21 que a Educação básica é formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ela consagra 
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definitivamente a educação infantil como uma etapa de ensino. De acordo com 

Didonet (2009, p.8), a definição da educação infantil como “primeira etapa da 

educação básica” é profundamente revolucionária. 

 

SEÇÃO II – DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. 

 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade. 

 
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. 
 

Na seção foi feita uma distinção entre creche e pré-escola feita pelo 

critério universal de idade, e assim atribuiu para ambas o cumprimento das 

mesmas funções. Mesmo „a instituição creche‟ sendo carregada de 

preconceitos e estigmas decorrente do modelo assistencialista com função de 

cuidar, e de „a pré-escola‟ ter sido historicamente vista como espaço de 

educação, A LDB determinou que ambas cumprissem, indissociavelmente, as 

funções de cuidar e educar.  

Portanto, diferentemente do que ocorrera na história da Educação 

Infantil no Brasil, o cuidar e educar passam a fazer parte de uma ação 

pedagógica consciente, de uma visão integradora do desenvolvimento da 

criança, baseadas em concepções que respeitam a diversidade, o momento e 

a realidade que são peculiares à infância. E para cumprir essa tarefa de cuidar 

e educar simultaneamente, a LDB definiu que tanto o profissional da creche 

quanto o da pré-escola deveria ser o professor. Dessa maneira, todas as 

crianças de 0 a 5 anos passam a ter o direito de ser atendidas por professores 

com formação específica.  
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Artigo 62 – A formação de docentes para atuar na educação 
básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades 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. 

 
 

  A LDB 9394/96, sem sombra de duvida, abriu caminhos para a 

organização da Educação Infantil. Contudo posterior a ela, ainda ficou uma 

série de obstáculos para a completa organização desta primeira fase da 

educação básica. Um dos obstáculos é que “a integração da educação infantil 

à estrutura e funcionamento da educação escolar implicaria que a área tivesse 

o mesmo tratamento que os demais níveis de ensino, na definição das políticas 

nacional, estaduais e municipais de educação” (BARRETO, 2002, p.151). Fato 

esse que não aconteceu. 

A integração da educação infantil aos sistemas de ensino precisava ser 

planejada e elaborada de forma a possibilitar os avanços desejados em relação 

à oferta e a qualidade desta educação. Entretanto, embora a LDB 9394/96 

defendesse o regime de colaboração entre a Federação, Estados e Municípios 

na oferta da educação infantil, o processo de municipalização acabou sendo 

uma completa transferência de responsabilidade para os Municípios. Com isso 

os municípios encontram dificuldades no financiamento da Educação Infantil, 

principalmente por que tradicionalmente a demanda pelo acolhimento da 

criança de 0 a 6 anos vinha sendo mantida pelas áreas da Saúde e Assistência 

Social. 

É válido ressaltar que a Lei 9424 também sancionada em 1996, cria o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF). Esse Fundo poderia ter sido a alternativa 

para solucionar o problema da Educação Infantil no Brasil. Todavia o FUNDEF 

ao priorizar o financiamento do ensino fundamental, não possibilitou a inclusão 

dos outros níveis de ensino, entre eles a Educação Infantil, que ficou sem fonte 

de sustentação. 

 

A ênfase no ensino fundamental, sem negarmos a importância 
desse nível de ensino, deixou “órfãos” os demais níveis de 
ensino. Dessa forma, os municípios dispõem de apenas 40% 
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de seu orçamento para fazer frente à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação infantil e da educação de jovens 
e adultos (OLIVEIRA, 1999, p.33). 
 

 

 Assim, mesmo a Educação Infantil tendo aparecido pontualmente na Lei 

de Diretrizes e Bases da educação no ano de 1996, somente com a aprovação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

valorização do magistério (FUNDEB), dez anos depois é que ela passa a ter 

uma política de financiamento para seu fornecimento.  

O FUNDEB é um recurso, de Natureza contábil, criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 

de dezembro de 2006, e sancionado pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 

2007.  Sendo na verdade o aperfeiçoamento do FUNDEF, pois avança 

financiando todas as etapas da educação básica, incluindo a educação infantil 

– creche e pré-escola -, o ensino fundamental, e o ensino médio. 

Cabe ressaltar que mais uma vez, foi a organização dos Movimentos 

que conseguiu definir os rumos da Educação Infantil. No projeto original, 

apresentado pelo Congresso, não havia a intenção de incluir o financiamento 

da educação das crianças de 0 a 3 anos. A inclusão das creches foi um dos 

mais importantes aperfeiçoamentos da proposta de criação desse fundo, que 

terá uma vigência de 14 anos (2007-2020). Foi a participação do “Movimento 

Fundeb Pra Valer” que, decisivamente, inseriu as Creches na política de 

financiamento da Educação Básica. 

Os recursos que formam o FUNDEB são provenientes da receita 

arrecada de alguns impostos estaduais e municipais, acrescida de uma 

complementação fornecida pela União6, como demonstrado na Ilustração 03.  

 

Ilustração 03 – Impostos e Transferências Formadores do FUNDEB 

  
2007 

 

 
2008 

 
2009 

A PARTIR DE 
2010 

 
Imposto sobre Circulação de 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
6 Devido às desigualdades econômicas entre estados e as regiões do país, a União, em janeiro 

de cada ano, decreta um valor de investimento mínimo por aluno; os estados que estiverem 
abaixo desse valor recebem uma complementação, para que alcancem o valor mínimo 
nacional por aluno. 
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Mercadorias e Prestação de 
Serviços – ICMS 
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Fundo de Participação dos 

Estados – 
FPE 
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Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM 
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Imposto sobre Produtos 

Industrializados proporcional às 
exportações – IPLexp 
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Recursos da Lei Complementar 
87/96 (Lei Kandir) 
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Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores – IPVA 
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Imposto Territorial rural – ITR 
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20%
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Imposto sobre Causa Mortis e 
Doações – ITCMD 

 

 
 

6,66%

 
 

13,33%

 
 

20%

 
 

20%

 
Recursos da União 

 
(de complementação ao fundo) 

 
 

 
 

R$ 2 
bilhões

 
 

R$ 3 
bilhões 

 
 

R$4,5 
bilhões

 
10% do total da 
contribuição dos 
estados, DF e 

Municípios.

Fonte: Brasil – 2008, p. 55. 
 

 

Como pode ser visto na ilustração acima, a maior parte dos recursos 

formadores do FUNDEB, é oriunda das arrecadações tributarias dos estados e 

municípios. Essa arrecadação retorna, posteriormente aos estados e aos 

municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas redes de 

ensino estaduais e municipais. Para fins de distribuição do FUNDEB são 
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levadas em consideração as matrículas do ultimo censo escolar7, sendo 

aplicado um coeficiente calculado a cada ano, onde são especificadas as 

diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino. 

Como já mencionado, o FUNDEB representou um considerável avanço 

na política de financiamento da educação. No entanto, é necessário esclarecer 

que o avanço trazido com esse novo fundo se situa na perspectiva da 

abrangência. O FUNDEB não representou grande aumento dos recursos 

financeiros destinados à educação. Então, ele não é capaz de resolver todos 

os problemas da educação brasileira. Mas é necessário esclarecer que 

programas, como o Programa Nova Semente, só se tornaram possíveis após a 

institucionalização dessa fonte de financiamento. 

No ano de 2007, além da institucionalização do FUNDEB, o setor 

educacional brasileiro presenciou o lançamento do Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE, instituído pelo Decreto 6.204/07. Com esse plano foi 

criado o Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB - a partir do qual se 

pode planejar e implementar ações para a melhoria da educação básica, 

incluindo a Educação Infantil. 

Para o desenvolvimento da educação, foi criado pela União, um 

mecanismo de participação com adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios que se comprometem com o Plano de Metas. Esse mecanismo de 

compromisso chamado “Todos pela Educação” deve ser realizado em regime 

de colaboração, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira visando uma ampla mobilização social pelo melhoramento da 

qualidade da Educação Básica. 

Dentre as diretrizes norteadoras da ação está a exigibilidade de uma 

educação de qualidade com foco na aprendizagem, e a promoção da 

Educação Infantil. Se objetiva atingir a meta de colocar, no mínimo, 50% das 

crianças de 0 a 3 anos de idade na escola até 2020. Bem como a meta de 

colocar na escola ate 2016 todos os brasileiros entre quatro e dezessete anos.  

                                                           
7 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), em 

parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, coleta anualmente 
informações sobre a educação básica: número de matrículas, professores, diretores, 
infraestrutura, atividades na comunidade, entidades representativas (alunos, pais e 
professores), etc. É uma pesquisa declaratória respondida pelo diretor ou pelo responsável de 
cada estabelecimento escolar, público e privado do país. 
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O desenvolvimento destas metas demonstra que a política pública para 

a infância ganha importância gradativa no cenário nacional. E é inegável que 

existe um grande movimento no sentido de aumentar a oferta de vagas para a 

educação infantil no país. Mesmo porque essa é uma exigência de instituições 

internacionais para que o Brasil possa permanecer com aproximações políticas 

e econômicas. 

No entanto, apesar das várias ações simultâneas, o alcance dessas 

metas não é tarefa simples. Em decorrência dos muitos percalços pelos quais 

passou a política para a primeira infância durante toda a sua história, o déficit 

entre oferta e demanda é muito grande. Problema esse agravado com o fato de 

ser cada vez maior o número de genitores que trabalham fora de suas 

residências, e que em consequência precisam de acolhimento e educação em 

tempo integral para os seus filhos.   

Segundos dados da Pnad /IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio) 2005-2009, nesse período, o atendimento educacional das crianças 

entre zero e três anos subiu de 13,4% para 18,4%, com crescimento médio de 

cerca de 8,5% ao ano. Muito desse crescimento pode ser atribuído ao 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) em atuação desde 

2007. Essas estatísticas fornecidas pela Pnad /IBGE 2005-2009 demonstram 

que mesmo com esse crescimento considerável, a tendência de crescimento 

percebida em 2009, ainda estava abaixo do necessário para se atingir a meta 

de 50%. A manutenção dessa taxa de crescimento anual levaria a um 

atendimento educacional de no máximo 44,5% das crianças com essa faixa 

etária no ano de 2020.  

Com a divulgação dessa pesquisa chegou-se a conclusão de que para 

alcançar a meta estipulada pelo Pacto Todos Pela Educação, era preciso 

elevar ainda mais a velocidade de abertura de vagas em creches. Nessa lógica 

seria necessário que a taxa de crescimento no fornecimento de vagas fosse de 

9,7% ao ano, e não mais de 8,5%.  

Essa conclusão pode ser percebida como o estimulo para o desenho de 

duas ações públicas que objetivaram elevar o número de vagas em creches e 

simultaneamente fazer a prevenção de doenças na primeira infância; 

trabalhando educação e saúde de forma conjunta. Uma dessas ações 
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aconteceu em nível federal, e a outra em nível municipal na cidade de 

Petrolina-PE. 

Na cidade de Petrolina – PE, ainda em Outubro de 2009 teve inicio o 

projeto de implantação do Programa Nova Semente, que combina 

acompanhamento pedagógico, médico e nutricional a crianças de 0 a 6 anos 

de idade, com acolhimento da criança por 12 horas diárias.  

Já em nível federal, no dia 14 de maio de 2012 a presidente Dilma 

Roussef anunciou a Agenda de Atenção Básica à Primeira Infância, também 

chamada de “Brasil Carinhoso”. Que dentre suas ações vai proporcionar o 

acréscimo de mais 1512 creches ao Programa PróInfância. Além de estender o 

Programa Saúde da Escola para a criança de 0 a 5 anos, e de aumentar em 

50% o valor de repasse do FUNDEB quando se tratar de criança oriunda de 

família de baixa renda, recebedora do „Bolsa Família‟. 

De inicio, essas duas ações públicas podem ser percebidas como 

insociáveis. Coisa que elas não são.  Além de as duas surgirem em 

decorrência da necessidade de um olhar atencioso para a primeira infância, a 

implantação do “Brasil Carinhoso” pode ser o ponto que definirá se o Programa 

Nova Semente será uma política de curto ou longo prazo na cidade de 

Petrolina-PE. 

Como a incerteza da permanência do “Programa Nova Semente” nos 

próximos anos foi a questão motivadora para a realização desse trabalho, na 

próxima sessão serão abordadas as características de Petrolina e sua 

conjuntura até 2010, período que equivale ao inicio efetivo do Programa Nova 

Semente. Por ser ele o espaço de desenvolvimento dessa pesquisa, sua 

abordagem detalhada será feita no Capitulo 3 do trabalho em questão.  

 

2.3 A Cidade de Petrolina-PE e a Situação da Infância  

  

A cidade de Petrolina localiza-se no extremo Oeste do Estado de 

Pernambuco e faz parte da micro região homogênea do Sertão do São 

Francisco. Possui uma localização privilegiada situada à margem esquerda do 

Rio São Francisco, servindo de divisa entre Pernambuco e Bahia.  
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Pode-se afirmar que o posicionamento físico de Petrolina constitui, 

juntamente com outros fatores de ordem econômica, uma das principais 

vantagens em relação à grande maioria dos municípios pernambucanos. 

Em 1840, o local onde hoje se situa a cidade, chamava-se “Passagem 

de Juazeiro”. Era um simples ponto de travessia do Rio São Francisco, para 

viajantes procedentes do Ceará, Piauí e Pernambuco, com destino à Bahia e 

ao sul do País. Como consequência da passagem começou a se fortalecer um 

pequeno núcleo que, em 1862 pela Lei nº 530/62 foi elevado à categoria de 

Vila, com nome de Petrolina, em homenagem ao Imperador D. Pedro II e a 

Princesa D. Leopoldina. Chegou à categoria de cidade em 1895.  

Petrolina passou a destacar-se economicamente a partir da década de 

80, quando aguçou o seu desenvolvimento econômico e social. Nesse decênio, 

os setores primários e secundários foram intensivamente dinamizados, pela 

iniciativa pública e privada. Isto se deu através da implantação de grandes 

projetos de irrigação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco – CODEVASF, e através da Agroindústria. 

Hoje, a área irrigada da cidade soma mais de 120.000 hectares. Foi 

consolidada, também, a estrutura do Centro de Pesquisa Agropecuário do 

Trópico Semiárido - CPATSA, uma das unidades descentralizadas da 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 

Esses fatos, associados a uma infraestrutura de transporte, 

comunicação e equipamentos sociais, já instalados no município, contribuíram 

para dinamizar a economia local de forma efetiva, com desdobramentos no 

setor terciário, atraindo para a região várias instituições financeiras. Aumentou-

se a eficiência dos meios de transportes, pela presença do Aeroporto 

Internacional de Petrolina, com capacidade para aterrissagem diária de 

aeronaves de grande porte.  

A dinâmica da economia da região tem contribuído para estimular a 

atração populacional de outras regiões de Pernambuco, de outros Estados da 

Federação, e de outros países. Todos atraídos pela pujança econômica, 

decorrente da fruticultura irrigada. Com uma população de aproximadamente 

305 mil habitantes, Petrolina é um dos maiores municípios do Estado. De 

acordo com o Senso 2010, a taxa de urbanização é de 74,57% e sua 

população está distribuída numa área de aproximadamente 4.600 Km². 
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O abastecimento de água na cidade em 2010 atingiu o número de 89,2% 

da população; 72,7% possuíam formas de esgotamento sanitário, consideradas 

adequadas; 97,4% dos moradores urbanos contavam com serviço de coleta de 

resíduos; e 91,3% tinha energia elétrica em casa. 

A cidade além de dispor de um Aeroporto Industrial Internacional, e de 

um terminal rodoviário com serviços diversos que atende a várias empresas de 

viação terrestre, possui uma rede fluvial com grande potencial, em função da 

hidrovia do Rio São Francisco. Quanto ao transporte ferroviário, este encontra-

se paralisado. Mas já foi anunciada a construção de um „braço da 

Transnordestina‟, que permitirá acesso ferroviário ao complexo portuário de 

SUAPE, na Região Metropolitana do Recife, e também à capital baiana, 

Salvador. 

O índice FIRJAN8 de 2010 aponta que Petrolina ocupa a nona posição 

no ranking Estadual, quando trata de desenvolvimento conjunto nas categorias 

emprego, renda, educação e saúde. E que sua posição nacional é a de 1277ª 

numa comparação com 5565 cidades brasileiras. 

Ainda segundo informações do Firjan, quando se trata apenas do campo 

da Educação, Petrolina ocupa a 37° posição no ranking Estadual. Informação 

desagradável para uma das maiores cidades de Pernambuco. 

 A partir desses dados sobre a posição de Petrolina no ranking da 

educação, podemos notar, que mesmo a cidade tendo passado por fortes 

políticas públicas de desenvolvimento, o resultado foi um crescimento 

econômico dissociado de uma equiparação no que tange ao desenvolvimento 

social. 

 Informações ofertadas pelo IBGE mostram que o percentual da renda 

apropriada pelos 20% mais pobres e pelos 20% mais ricos da população é tão 

dispare que no ano 2000, os mais ricos tinham uma participação 40 vezes 

superior a participação dos mais pobres. Como demonstrado na Ilustração 04. 

 

 

                                                           
8
 O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, analisa e acompanha o desenvolvimento de 

mais das 5565 cidades brasileiras de acordo com estatísticas públicas oficiais dos ministérios 

do Trabalho, Educação e Saúde. 
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Ilustração 04 – Percentual da Renda Apropriada pelos 20% mais ricos e 

pelos 20% mais pobres da população de Petrolina – 2000 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

É valido ressaltar que a participação dos 20% mais pobres da população 

na renda passou de 2,6%, em 1991, para 1,7%, em 2000, aumentando ainda 

mais os níveis de desigualdade. Esses dados mostram que a desigualdade em 

Petrolina no ano de 2000 alcançou uma proporção mais elevada que a 

realidade brasileira do mesmo período. Realidade essa que se manteve no ano 

de 2010 quando o Índice de Gini9 de Petrolina foi calculado pelo IBGE em 

0,625 enquanto que o do Brasil foi calculado em 0,537. Contudo, segundo o 

Senso de 2010, entre o ano 2000 e o ano 2010 a proporção de pessoas abaixo 

da linha da pobreza na cidade reduziu em 47,6%. Redução muito associada 

aos Programas de elevação da renda do governo federal – Bolsa família por 

exemplo. 

A partir de informações do Ministério da Saúde (DATASUS), é possível 

observar que a taxa de mortalidade infantil, em menores de cinco anos, ainda é 

considerável em Petrolina. O número de óbitos em crianças menores de um 

ano no município foi de 2.117 entre os anos de 1995 e 2010. Com uma taxa 

                                                           
9
 Índice de Gini é um instrumento, criado pelo matemático Conrado Gini, que objetiva medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Quanto mais perto do número 1 (um) mais desigual é o 

grupo. 
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estimada de 11,8 mortes para cada 1000 crianças menores de um ano. 

Número esse influenciado principalmente pela desnutrição infantil.  

A Ilustração 05, a seguir, demonstra a variação do índice de desnutrição 

infantil na cidade de Petrolina entre os anos de 1999 e 2012. Esse 

demonstrativo é oriundo de dados fornecidos pelo Sistema de Informação da 

Atenção Básica – SIAB, do DATASUS (Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde). 

 

Ilustração 05 – Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas em 

Petrolina- 1999-2012 

 

Fonte: SIAB - DATASUS 

   

 De acordo com as informações fornecidas pelo SIAB, a partir de 2000, 

houve inicialmente um crescimento na taxa de desnutrição infantil na cidade, 

para só após 2003 acontecer uma queda acentuada nesse índice. Em relação 

ao ano de 2003, a evolução na superação da desnutrição foi grandiosa, 

partindo de 10,4% para 0,9% em 2012. Contudo, só a existência de 

desnutrição infantil já é inaceitável na realidade brasileira, principalmente 

quando se fala de uma região que se destaca pela força da agroindústria. Já 

que a alimentação é a primeira necessidade do ser humano.  

 Em relação à educação, alguns dados também merecem destaque. Um 

exemplo é a taxa de conclusão do ensino fundamental até os 17 anos, que em 
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2010 era de apenas 48%. E a distorção idade-série que se eleva à medida que 

se avançam nos níveis de ensino. Como pode ser visto na Ilustração 06. 

 

Ilustração 06 - Distorção idade-série no ensino fundamental e médio- 2010  

 

Fonte: Ministério da Educação - INEP 

 

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) nos anos iniciais do ensino fundamental, as distorções 

entre idade e serie das crianças alcançaram quase 20% do numero de 

matriculados em Petrolina, em 2010. Sendo que essas distorções crescem 

durante as fases seguintes, atingindo mais de 40% dos alunos no Ensino 

Médio. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que combina 

o rendimento escolar às notas do exame „Prova Brasil‟, aplicadas nas 4ª e 8ª 

séries, colocaram Petrolina na posição 2839 entre os 5565 municípios do Brasil 

quando se trata dos alunos de 4ª série, e na posição 3138 quando se trata de 

alunos da 8ª série, em 2011. 
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Ilustração 07 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 

2009/2011 

 

Fonte: Ministério da Educação- IDEB 

 

Analisando os números alcançados pela cidade no IDEB de 2009 e 

2011, é possível perceber que o nível da educação básica está aquém da 

realidade Brasileira. No ano de 2009, quando Petrolina alcançou a marca 3,9 

para as series iniciais e 3,6 para as series finais, o Brasil – de modo geral – 

alcançou a marca de 4,6 para as séries iniciais e 4,0 para as séries finais. Já 

no ano de 2011, a média de Petrolina para as séries iniciais foi de 4,7 e para as 

séries finais foi de 3,7, enquanto que a média do Brasil foi de 5,0 para as séries 

iniciais e 4,1 para as séries finais. 

A soma de todos os dados apresentados nessa seção mostra que a 

cidade de Petrolina precisava devotar uma atenção maior à criança. Já que em 

termos de qualidade de vida, os principais problemas enfrentados pela cidade 

se vinculavam a uma melhor distribuição de renda para a população, uma 

maior assistência de saúde à infância, e ao melhoramento da educação básica. 

Nesse sentido, o Programa Nova Semente que começou a ser 

desenhado no fim do ano de 2009, representou para o Governo Municipal uma 

alternativa para superar alguns índices negativos que atingiam a vida da 

população de Petrolina. Em decorrência de o Programa simultaneamente 
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buscar a elevação da educação e da saúde para as crianças de 0 a 6 anos de 

idade, ele se tornou o espaço de maior atenção do Poder Executivo Municipal 

no mandado 2008-2012.  

Em razão de este trabalho se tratar de uma avaliação de implementação 

do Programa Nova Sente, é necessário que uma explanação aprofundada 

sobre ele seja feita, para sequencialmente se fazer a avaliação. 

Desta maneira, o capitulo posterior será voltado exclusivamente para o 

Programa Nova Semente. De inicio será apresentado o Desenho do Programa 

com suas metas, e depois será analisado como esta acontecendo o seu 

processo de implementação. A analise será feita em relação a três assuntos 

específicos; (1) Os atores estratégicos e a matriz de conflito e cooperação; (2) 

O processo de seleção de agentes implementadores e beneficiários; (3) O 

processo de monitoramento e avaliação internos ao Programa.   
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CAPITULO 3:  PROGRAMA NOVA SEMENTE E O PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Como foi adiantado no capitulo anterior, esse capitulo se restringe ao 

Programa Nova Semente, desenvolvido na cidade de Petrolina-PE. Na seção 

seguinte serão apresentados os detalhes do Programa, suas metas, e o 

planejamento de como deveria ser cada Unidade. Para posteriormente ser feita 

a avaliação do seu processo de implementação e descobrir se ele está 

acontecendo de forma que permita sua sustentação em longo prazo. 

 

3.1  O Programa Nova Semente  
 

O Programa Nova Semente é uma Política para a Primeira Infância no 

Município de Petrolina - PE. O Programa constitui um modelo alternativo de 

atendimento que incorpora as crianças e suas famílias e que abrange o período 

que vai desde a gestação até os 6 (seis) anos de idade da criança. Esse 

modelo integra as políticas de saúde, assistência social, e educação infantil.  

Dentre as características do Programa Nova Semente estão a 

participação da comunidade desde a origem de cada Unidade Nova Semente; 

o trabalho conjunto e de corresponsabilidade do poder público com as famílias; 

o atendimento integral e flexível, de forma a adequar-se às necessidades das 

crianças e demandas de suas famílias, desde a gestação até os seis anos de 

idade; A captação precoce da criança na política pública; a melhoria da 

qualidade e resolubilidade na assistência ao pré-natal, parto e puerpério; e a 

uniformidade de procedimento entre as várias Unidades do Programa; 

O projeto deste Programa tem como embasamento a concepção de que 

o direito das crianças é mais extensivo que as necessidades básicas de 

proteção e cuidados. Que inclui o direito de ter asseguradas as condições de 

atingir o pleno potencial de desenvolvimento. Então, o programa é pautado na 
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tentativa de evitar e superar eventuais desvantagens a que as crianças pobres 

são submetidas, em função dos fatores de risco a que são expostas, e na 

tentativa de fortalecer as condições das famílias para promover o ambiente 

necessário e suficiente para o desenvolvimento das crianças. 

Fundamentado nessa concepção o Programa Nova Semente se 

desenvolve a partir de dois eixos: 

 

 Pré-natal - Na gestação deve feito o atendimento pré-natal, viabilizando 

entrada, registro e protocolos únicos de atendimento, de modo a 

assegurar ações de atenção à saúde da mulher, ao seu pré-natal, parto, 

e puerpério, bem como atenção ao bebê. A gestante deve ser atendida 

por equipes de enfermagem e, quando necessário, receberá 

atendimento de médicos e especialistas. Esse atendimento deve ser 

feito de maneira articulada com as outras iniciativas de assistência 

social. O registro da mãe no programa já lhe assegura, se assim o 

desejar, vaga para a criança na própria Unidade onde tenha sido 

atendida. Além do programa pré-natal, as gestantes e suas famílias 

participarão do Programa da “Universidade do Bebê” 10
 e do Programa 

de visitação e assistência familiar até que a criança complete 6 (seis) 

meses de idade. Durante o período entre o nascimento e os 6 meses de 

idade da criança, a mãe receberá uma bolsa aleitamento no valor 100 

reais para complementar a alimentação da criança (se for necessário) 

e/ou fortalecer a própria alimentação (no caso de a criança se alimentar 

exclusivamente de leite materno).  

 Educação Infantil - A educação infantil deve ser realizada nas unidades 

do Programa Nova Semente, acolhendo crianças dos 6 (seis) meses até 

o final da Pré-escola. O atendimento visa colaborar com as famílias para 

promover o desenvolvimento integral da criança e dará atenção 

prioritária a fatores críticos para o futuro sucesso escolar e social dos 

alunos, especialmente nas áreas do desenvolvimento cognitivo, da 

linguagem e das funções executivas que promovem a autorregulação. 

                                                           
10

  Universidade do Bebê é um curso fornecido para as gestantes e familiares que ensina os 

cuidados e estímulos que devem ser devotados à criança desde o ventre.  
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O eixo de atendimento pré-natal tem como objetivo assegurar 

atendimento adequado às futuras mães e suas famílias. O atendimento terá 

como ponto de acolhida as Unidades do Programa Nova Semente e inclui: 

 O atendimento pré-natal baseado em protocolos atualizados, visando a 

assegurar as melhores condições possíveis para a gravidez, o parto e o 

atendimento pós-natal da mãe e da criança. 

 O atendimento especializado no caso de gravidez de risco. 

 A definição do local de atendimento para o parto; 

 A participação das mães e suas famílias no programa da Universidade 

do Bebê; 

 A participação das mães que moram em regiões rurais afastadas do 

programa de visitação familiar; 

 A inscrição prévia da criança na Unidade Nova Semente que ela deverá 

frequentar a partir dos 6 meses de idade; 

 A articulação e integração dos programas de assistência social; 

 
O eixo Nova Semente de Educação Infantil constitui a política de educação 

infantil do Município de Petrolina, e possui as seguintes características: 

 

 As crianças são acolhidas em Unidades distribuídas pelos bairros da 

cidade e também pela zona rural; 

 As Unidades operam de acordo com as diretrizes e orientações 

apresentadas pela Secretaria de Educação; 

  A gestão administrativa e financeira é de responsabilidade de um 

parceiro da Prefeitura Municipal de Petrolina – Associação dos Amigos 

do PETRAPE; 

 A formulação da orientação pedagógica é de responsabilidade de um 

segundo parceiro da Prefeitura Municipal de Petrolina – Instituto Alfa e 

Beto; 

 A implementação e supervisão é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação; 
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 A gestão das Unidades é de responsabilidade do gestor, designado pela 

Secretaria. 

 A comunidade local é corresponsável pela educação das crianças e pelo 

apoio ao centro, junto com as sementeiras e com o pessoal de apoio dos 

Centros. 

 A Secretaria de Educação, através da coordenação do Programa Nova 

Semente, é responsável pela política de educação infantil, pelo 

financiamento e pela supervisão geral das operações. 

 

Quanto à iniciativa para a formulação do Programa Nova Semente a 

Coordenadora Geral - a Sra. Mônica Couto - afirmou ter sido do próprio prefeito 

de Petrolina, Julio Emilio Lóssio de Macedo, como respostas aos constantes 

pedidos por mais creches. 

 Os relatos de Mônica Couto informam que durante a campanha eleitoral 

de 2008, em „caminhadas‟ por bairros da cidade, eram constantes os pedidos 

por criação de creches. Que em uma dessas caminhadas Julio Lóssio - o então 

candidato a prefeito – entrou em uma residência para beber água. Na 

residência havia um quadro com foto de dois meninos. Como no momento 

apenas um estava presente, o candidato perguntou à mãe pela outra criança, e 

recebeu como resposta a informação de que ao sair para trabalhar e deixar o 

filho mais velho de 7 anos cuidando do mais novo de 3 anos de idade, perdeu o 

ultimo que morreu ao cair em um balde com água.  

Monica Couto disse que a partir desse relato da mãe, Julio Lóssio 

reorganizou as promessas da campanha em execução, colocando a criação de 

creches como prioridade. 

Mônica disse ainda, que ao vencer a eleição e tomar posse em 2009, 

Julio Lóssio, objetivando priorizar a creche, dialogou com os governos, 

estadual e federal, na tentativa de ampliar a oferta de vagas, e que ao tomar 

conhecimento da burocracia e do tempo que levaria para oferecer vagas a 

todas as crianças pediu à sua equipe que desenvolvesse alguma política 

pública alternativa.  Pediu que fizessem um balanço de quanto do orçamento 

poderia ser gasto nessa política, e que pensassem na alternativa de se criar 

creches pequenas, que unissem várias áreas de atuação, com foco na 



89 
 

educação (o que é obrigatório) e na saúde, onde poderiam ser engajadas as 

„Equipes de Saúde da Família‟.  

 

A coordenação do desenho do projeto ficou a cargo da professora Celina 

Ferro, que junto com uma equipe de técnicos da prefeitura municipal, elaborou 

o esboço do Programa Nova Semente. Tal como demonstrado na ilustração 08 

a seguir: 

 

Ilustração 08 – Esboço Programa Nova Semente – Identificação do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

 

            O projeto “NOVA SEMENTE” será desenvolvido por 

uma parceria entre o poder público municipal, a iniciativa 

privada e a sociedade civil, envolvidos no bem-estar social e 

no desenvolvimento participativo entre o público e o privado.   

           O projeto “NOVA SEMENTE” terá sede na Secretaria 

de Educação. Sua atividade principal será o abrigo e 

assistência às crianças de 0 a 6 (zero a seis) anos, com o 

acompanhamento das mães, principalmente as que 

amamentam. Serão ministrados cursos, palestras e outras 

atividades que deverão capacitar as mesmas para melhorar a 

qualidade de vida. Para isso será necessária uma interligação 

com as secretarias: da Mulher, de Saúde, de Educação, de 

Desenvolvimento Social e Trabalho, para inclusão das mães 

aos programas existentes nestas secretarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um novo modelo de participar na educação da criança, 

desde os seus primeiros dias. Os núcleos da “NOVA 

SEMENTE” serão instalados através da participação dos 

parceiros, disponibilizando o espaço e a infraestrutura para o 

funcionamento e a Prefeitura Municipal de Petrolina participará 

com o custeio do projeto, fornecendo recursos para o 
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Fonte: Plano Base do Programa Nova semente, 2010, s/número.  

 

Já no inicio do desenho do Programa, calculou-se a possibilidade de 

abertura de 6000 vagas até o fim do mandato, em dezembro de 2012. Contudo, 

para a abertura dessa quantidade de vagas seria necessário que algum 

parceiro fizesse a terceirização da mão de obra, para não ser necessária a 

execução de concurso público. Fato que obrigou à existência de um convênio 

de cooperação com alguma instituição.  

A instituição escolhida foi a Associação dos Amigos do Petrape, uma 

entidade de caráter educacional, beneficente e de assistência social sem fins 

lucrativos, criada em 1987 na própria cidade de Petrolina-PE.  

 

 

TIPO DO 

PROJETO 

funcionamento, como: funcionários, alimentação e despesas 

gerais: 

 Os recursos serão repassados mensalmente para os 

devidos pagamentos e o gestor do núcleo terá 30 dias 

subsequentes para a prestação de contas; 

 A metodologia a ser aplicada ficará a cargo da 

Coordenação Geral do projeto que fará as 

capacitações, junto com as equipes, à medida que 

forem necessárias; 

 Os funcionários serão regidos pela CLT e terão vínculo 

empregatício com um parceiro da Prefeitura Municipal 

de Petrolina; 

 As mães beneficiadas com o projeto farão sua 

contribuição através de participação na observação das 

regras determinadas. 

 
 

 

PÚBLICO-

ALVO 

 

Crianças de família carentes residentes em bairros da periferia 

da cidade, especialmente os que apresentarem maior índice 

de mortalidade infantil, problemas no desenvolvimento infantil, 

desnutrição e situação de risco físico e social. 
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A associação conhecida simplesmente como Petrape, deveria ficar 

responsável pela administração do Programa Nova Semente, sendo 

responsável pela contratação de funcionários, pela aquisição de alimentação, e 

pela fiscalização das atividades de cada unidade. Para tanto receberia apoio da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Para a abertura dessas 6000 vagas, também seria necessário que as 

estruturas de funcionamento das Unidades fossem cedidas para a prefeitura 

municipal. Os estudos sobre a base econômica que poderia ser usada, 

indicaram a impossibilidade de gastos com prédios e equipamentos 

necessários ao funcionamento das unidades. Em virtude disso, se pensou em 

parcerias entre a Prefeitura Municipal de Petrolina e instituições representativas 

da sociedade. 

Foi pensado que as associações de moradores, as igrejas, e algumas 

organizações não governamentais existentes na cidade pudessem se 

interessar em oferecer parte dos seus espaços para o funcionamento dessas 

creches. Recebendo em troca o direito de indicar os nomes dos alunos a serem 

atendidos, e dos funcionários que iriam compor a equipe, desde que critérios 

de necessidade fossem levados em conta para escolha dos alunos, e de 

qualificação para a escolha dos funcionários. 

Então, se previu uma parceria onde a Prefeitura Municipal de Petrolina 

entraria com o custeio das unidades, através de transferências de recursos 

suficientes para as despesas com recursos humanos, alimentação, material de 

limpeza, de expediente, pedagógico e assistência de saúde (médica, 

odontológica, psicológica, nutricional). Onde os parceiros disponibilizariam o 

espaço físico, o mobiliário e os utensílios necessários ao funcionamento de 

cada Unidade Nova Semente. E onde os pais das crianças beneficiadas 

entrariam com uma quantia financeira – simbólica – mensalmente para ajudar 

os parceiros na manutenção e melhoria dos espaços físicos das Unidades 

O desenho inicial do programa, feito por Celina Ferro já previa o limite de 

orçamento que poderia ser utilizados para gastos com funcionários, com 

alimentação, e com manutenção geral do Programa. Mas, Segundo Monica 

Couto, objetivando uma distribuição mais eficiente desse orçamento, a 

Prefeitura Municipal de Petrolina buscou grupos que tivessem „no hall’ no trato 
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com a primeira infância, para um melhor detalhamento da estrutura do 

programa. 

Ainda segundo a gestora do Programa Nova Semente, dentre os 

consultados, o Instituto Alfa e Beto foi o que melhor se enquadrou para o 

trabalho. Este Instituto é uma organização não governamental, sem fins 

econômicos, criada em 2006, que atua em parceria com o setor público e 

privado na área educacional, em várias localidades do país.  

Em razão de o Instituto Alfa e Beto possuir uma metodologia própria de 

ensino para as series iniciais, e uma metodologia para treinamento de 

profissionais que lidem com crianças, o desenho final ficou a cargo deste 

Instituto a partir do que já tinha sido feito na Prefeitura. E a partir das seguintes 

necessidades que deveriam ser observadas: 

 

1) Superação dos baixos índices educacionais; 

2) Melhoria nos índices sobre nutrição infantil; 

3) Redução das mortes pós-parto (morte de mães e crianças nos 

primeiros meses); 

4) Incremento de estímulos nas crianças de baixa renda para 

potencializar a aprendizagem; 

5) Alfabetização até os 7 (sete) anos de idade;  

6) Monitoramento das crianças da primeira infância no município; 

 

Como resultado, foi feita a distribuição das 6000 vagas por unidades de 

60 alunos cada. O que gerou a meta de abertura de 100 Unidades do 

Programa Nova Semente até dezembro de 2012.  E a estrutura de cada uma 

dessas unidades foi pensada para oferecer os seguintes serviços: 

 

 Acolhimento da criança de 0 a 6 (zero a seis) meses com a bolsa 

aleitamento: Acompanhamento médico, peso, medida e perímetro 

cefálico, semanalmente. Com atendimento de 5 (cinco) crianças nessa 

fase em cada unidade; 

 Acolhimento da criança de 6 meses a 1 ano em berçário da Unidade 

Nova Semente, com vigilância e cuidados de funcionário recrutado e 
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treinada pelo programa para atenderá 5 (cinco) crianças 

simultaneamente; 

 Assistência e guarda das crianças de 1 a 3 (um a três) anos, em sala 

apropriada e equipada, com mesa, cadeiras e colchonetes disponíveis 

para o horário de descanso e atividades. Acompanhamento de 

profissionais treinados para estimular o desenvolvimento mental e o 

desenvolvimento motor das crianças. Nessa fase o atendimento será 

para 20 crianças em cada Unidade; 

 Assistência e guarda das crianças de 3 a 5 (três a cinco) anos em sala 

apropriada para a faixa etária disponibilizando 20 colchonetes e cinco 

mesas com quatro cadeiras, incluindo material necessário para o 

desenvolvimento mental e social. Nesta fase, cada Unidade deve 

atender a 20 (vinte) crianças; 

 O grupo de 6 (seis) anos deve ficar durante metade do tempo aos 

cuidados de um professor (pedagogo) que fará o trabalho de 

alfabetização, e durante a outra metade do tempo com uma cuidadora. 

A turma será composta por apenas 10 alunos, para que o processo de 

alfabetização seja mais eficiente, com atenção pessoal do professor a 

cada aluno; 

 Todas as crianças devem passar por acompanhamento das agentes de 

saúde quinzenalmente, para avaliação integral da saúde, e para que 

sejam atendidas por médicos, dentistas, e psicólogos logo que se faça 

necessário; 

 Todas as unidades devem fornecer para as crianças 5 (cinco) refeições 

diárias. As refeições disponibilizadas pela prefeitura terão cardápio 

previamente definidas por nutricionistas. Objetivando superar índices 

como a desnutrição e anemia nas crianças; 

Informações cedidas pela Prefeitura Municipal e pelo Petrape, sobre a 

distribuição das crianças, indicam que o Instituto Alfa e Beto levou em 

consideração 5 (cinco) pontos para dividir as vagas por faixa etária, e limitar 

cada Unidade ao atendimento de apenas 60 crianças. (a) O número limite de 
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funcionários que poderiam ser contratados; (b) As indicações Internacionais 

sobre o número de crianças que cada adulto pode atender em escolas e 

creches (esse número varia de acordo com a faixa etária); (c) A variação na 

proporção de demanda por bairro da cidade; (d) A variação na proporção de 

demanda por faixa etária; (e) O tamanho dos prováveis espaços onde seriam 

instaladas as Unidades. 

Segundo informado, o limite de 60 crianças por Unidade foi pensado 

porque dificilmente os possíveis parceiros teriam espaço que comportassem 

um número maior de crianças. E também por que, existiria uma variação 

grande na demanda por bairros. Assim as 60 vagas atenderiam à demanda dos 

bairros que necessitavam menos, ao passo que os de grande demanda 

poderiam ser contemplados com varias Unidades do Programa. 

Com base no orçamento e nas necessidades, o Plano Base do Programa 

também previu que em cada núcleo deveria ser instalada uma equipe 

específica de trabalho. E que esta deveria ser formada preferencialmente por 

pessoas da comunidade onde cada unidade será instalada. Sendo que as 

pessoas devem atender às necessidades da função a ser desenvolvida. Assim, 

a equipe de trabalho deve unir qualificação para a função e moradia localizada 

na região circunvizinha à Unidade do Programa Nova Semente.  

Com esse quadro de funcionários, quase todas as crianças atendidas pelo 

Programa Nova Semente ficam sob os cuidados de profissionais contratados. 

O único grupo de crianças que não fica sob esses cuidados é o grupo de 

recém-nascidos - 0 a 6 (zero a seis) meses. A criança dessa faixa etária é 

cuidada pela própria mãe, já que sua participação no projeto se dá através do 

recebimento de uma “bolsa aleitamento”, no valor de R$ 100,00; do 

acompanhamento das mães que recebem instruções, sobre alimentação, 

higiene, saúde e demais informações que se façam necessárias; e do 

acompanhamento da criança pelas assistentes sociais, e pela equipe de saúde 

da família. O programa, nessa fase, tem por objetivo evitar complicações na 

saúde da criança e da mãe já que o período pós-parto requer cuidados 

especiais e incrementos alimentares. 
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O programa prever que as crianças de seis (seis) meses a 1 (um) ano, 

devem ser assistidas no berçário, e cuidadas por quatro pessoas 

exclusivamente treinadas para cuidar desta fase pós-aleitamento. O período de 

cuidado é de 12 (doze) horas diárias.  No termino do expediente, a mãe, ao 

pegar o filho, recebe os pertences da criança que devem ser cuidados por ela, 

a exemplo do fardamento usado pela criança que precisa ser lavado. 

O grupo subsequente, das crianças de 3 e 4 anos deve ser cuidado por 

sete funcionárias treinadas para esta fase. As cuidadoras desse grupo recebem 

treinamento especial para o trabalho com a faixa etária das crianças. 

O grupo em idade de alfabetização deve ser atendido no primeiro horário 

por uma professora e duas auxiliares que executarão as atividades de 

alfabetização para que após a aula o grupo fique sob os cuidados de duas 

cuidadoras. 

Além das cuidadoras, o projeto prevê que cada núcleo tenha também em 

seu corpo de funcionários1(um/uma) gestora que coordenará todas as 

atividades, fazendo a interligação entre o núcleo e a coordenação do programa; 

3 (um/a) cozinheiras e 1(um/a) auxiliar de serviços gerais.  

Todos os funcionários são contratados no regimento da Consolidação das 

Leis de Trabalho, através do Petrape.  

 Quanto à estrutura física das Unidades, o desenho do programa diz que 

podem ser adaptados para o funcionamento da unidade, algumas residências, 

salões ou armazéns existentes nos bairros, desde que após as adaptações os 

imóveis disponibilizem a seguinte estrutura mínima: 

  

Ilustração 09 – Estrutura mínima das unidades do Programa Nova 

Semente 

                             

                       ESPAÇO 

 

QUANTIDADE 

Sala para administração 1 

Berçário com capacidade para 5 1 
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berços e colchonetes 

Salas de convivência com capacidade 

para 20 crianças 

2 

Sala de aula p/ alfabetização com 

capacidade para 10 crianças 

1 

Área para recreação e lazer com 

capacidade para atividades sociais 

1 

 

Cozinha com capacidade para fogão 

industrial, geladeira e demais 

equipamentos e artefatos em 

tamanho industrial 

 

1 

Sanitários infantis com os devidos 

cuidados para a faixa etária dos 

usuários 

4 

Banheiros coletivos e adaptados para 

crianças, com espaço para banheira 

de bebês  

4 

Sanitário com banheiro para 

adultos/funcionários 

2 

Sanitários para adultos sem banheiros 2 

Sala para instalação de almoxarifado 

e/ou dispensa 

1 

Fonte: Plano Base do Programa Nova semente, 2010, s/número. 

 

 Para ajudar as instituições parceiras a manter a estrutura mínima de 

funcionamento, bem como o melhoramento das instalações, o Plano Base do 

Programa prevê que os pais paguem mensalmente uma quantia que pode 

variar de R$ 10,00 a R$ 25,00 (dez a vinte e cinco reais) - a quantia deve ser 

combinada entre eles e a instituição parceira. Sendo que esse dinheiro não 

pode ser utilizado para pagamento dos custos de funcionamento da Unidade, 

que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Petrolina. 

Durante o desenho do Plano Base do Programa foi pensado que todas 

as instituições da cidade que poderiam se tornar parceiras da Prefeitura 
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Municipal deveriam ser convocadas para que a proposta do Programa fosse 

apresentada e para que elas fossem estimuladas a participar como parceiras. 

Foi escolhido o mês de agosto de 2010 como o momento para essa 

apresentação, e consequentemente para o inicio da materialização do 

Programa Nova Semente. 

O cronograma do Programa Nova Semente então previu que após a 

apresentação do programa para as instituições sociais, elas iriam se cadastrar 

para a abertura das unidades e então deveriam seguir algumas etapas até o 

processo final de abertura. 

Primeiro elas deveriam entrar em contato com a Secretaria de Educação 

através da coordenação do Programa Nova Semente e fazer um cadastro 

demonstrando o interesse. A partir de então teriam que providenciar 

simultaneamente, o espaço com o projeto de adaptação das instalações, uma 

lista com informações dos prováveis agentes implementadores (funcionários), e 

dos prováveis beneficiários (crianças atendidas). Sequencialmente a 

coordenação do Programa iria analisar o projeto de adaptação e aprova-lo ou 

adapta-lo às demandas. Após aprovado o projeto, elas deveriam iniciar as 

adaptações do espaço, enquanto a coordenação do programa iria certificar a 

veracidade das informações sobre os demandantes por vagas, avaliar os 

prováveis funcionários da Unidade, e iniciar o processo de treinamento dos 

funcionários para cada função a ser desempenhada. Assim, depois de 

terminadas as adaptações e o treinamento a Unidade poderia ser inaugurada e 

entrar em funcionamento. 

É válido observar que a atividade principal do Programa Nova Semente 

é o acolhimento infantil em unidades educacionais, atrelado ao 

acompanhamento da saúde da criança e ao monitoramento da realidade da 

primeira infância no município de Petrolina. Contudo, o Programa não é restrito 

à criança. Em parceria com outras Secretarias Municipais a família da criança 

beneficiada, também é incluída no Programa.  

O Plano Base do Programa prevê que os familiares sejam engajados em 

alguns casos de maneira obrigatória e em outros de maneira voluntaria. Como 

forma obrigatória tem a participação da família em palestras informativas sobre 

saúde, higiene, e educação, além da obrigatoriedade de manter a vacinação 

das crianças em dia, de manter contato frequente com a Unidade da qual o 
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filho faz parte, e de manter a frequência escolar da criança, sob pena de 

exclusão do beneficio. De maneira voluntária os familiares são engajados no 

programa através de treinamento profissional e de encaminhamento ao 

mercado de trabalho via parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social 

e do Trabalho; através de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esportes 

visando uma melhor qualidade de vida; através de facilitação de engajamento 

nas políticas e programas da Secretaria da Mulher, bem como da assistência 

completa em casos de violência domestica ou quaisquer outras “realidades 

desaprováveis socialmente” encontradas no cotidiano das crianças.   

No que tange a cada Unidade Nova Semente, separadamente, o projeto 

diz que é missão delas é apoiar as famílias para cuidar e educar as crianças do 

pré-natal ao término do período pré-escolar. Com os objetivos específicos de 

assegurar às mães um atendimento pré-natal completo do ponto de vista físico 

e emocional; assegurar um ambiente protetor, seguro e saudável, tanto do 

ponto de vista físico como psicológico, que atenda às necessidades básicas da 

criança e, dessa forma dê a elas as condições, meios e a confiança para 

explorar o mundo ao seu redor; promover estímulos e experiências adequadas 

às diferentes etapas do desenvolvimento infantil, respeitando as características 

individuais; assegurar atendimento inclusivo e especializado aos portadores de 

necessidades especiais; assegurar o fortalecimento das famílias em sua 

capacidade de cuidar e promover o desenvolvimento de seus filhos; e 

assegurar que ao final da pré-escola a criança esteja em condições de 

enfrentar adequadamente os desafios do Ensino Fundamental. 

Para o cumprimento dessa missão, os funcionários de cada Unidade do 

Programa Nova Semente devem ser treinados para implantar o currículo 

próprio do Programa, desenvolvido pelo Instituto Alfa e Beto. Esse currículo foi 

desenvolvido levando em consideração os processos e fases do 

desenvolvimento infantil. De maneira a assegurar tarefas adequadas a esses 

processos e fases, promovendo: 

 Um senso de confiança e segurança das crianças em seus 

cuidadores; 

 Um ambiente que estabeleça confiança e desenvolva habilidades 

para as crianças buscarem seus próprios interesses na medida em 

que exploram o mundo e aprendem a partir dessas descobertas; 
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 Um senso de identidade, não apenas de sua própria pessoa, mas de 

sua família e cultura; 

 O desenvolvimento das estruturas e conexões cerebrais. 

 

O currículo do eixo Educação Infantil do Programa Nova Semente é 

organizado em torno de experiências, desafios ou metas que a criança vai 

atingindo ao longo dos primeiros anos de vida é dividido em duas etapas: 

Maternal (Zero a três) e Pré-Escola (quatro e cinco anos). O currículo para as 

várias etapas do Maternal é organizado em seis áreas de desenvolvimento de 

acordo com os agrupamentos estabelecidos no Programa Nova Semente, e 

pode ser encontrado no anexo 01 deste texto. No Anexo 02 pode ser 

encontrado o currículo para a etapa da pré-escola, que é organizado em sete 

áreas de desenvolvimento - a área “conhecimento de mundo” é subdividida em 

duas áreas distintas: “estudos sociais” e “ciências”. Esse currículo da pré-

escola é dividido em Pré-I e Pré-II, mas sua implementação é realizada de 

maneira integrada.  

Para o cumprimento da missão de cada Unidade Nova Semente, além 

de ser distribuído o currículo da educação infantil, o projeto prevê que sejam 

repassadas às Unidades, e colocadas em prática por elas, algumas 

orientações metodológicas referentes ao calendário anual, organização dos 

espaços, planejamento pedagógico, e organização da rotina dentro da 

Unidade. 

Quanto ao calendário, o projeto prevê que as Unidades do Nova 

Semente devem estar abertas d

previamente, de acordo com a disponibilidade do pessoal e de 
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forma a não interferir no atendimento às crianças; Que o atendimento às 

crianças se dará de forma integral durante todas as horas em que estiver na 

Unidade, por meio de rotinas, atividades e transições adequadas e 

supervisionadas por profissionais qualificados; e que o princípio da flexibilidade 

será sempre respeitado, de forma que as famílias possam acomodar as suas 

necessidades diante da disponibilidade de atendimento da Unidade. 

Quanto à organização do espaço, o projeto prevê que cada Unidade 

funcionará de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria de 

Educação e as possibilidades oferecidas em cada comunidade; que caberá a 

cada parceiro esforçar-se por ampliar progressivamente os espaços internos e 

externos disponíveis, de forma a atingir padrões ideais; que cada Unidade deve 

promover o melhor uso possível dos espaços disponíveis, assegurando 

condições adequadas de ventilação, iluminação e circulação; que todo espaço 

das Unidades deve ser visto e utilizado como espaço educativo; e que a 

organização dos espaços deverá ter como princípios básicos a segurança, 

higiene e funcionalidade. Assim: 

 As áreas externas deverão ser progressivamente equipadas para 

oferecer às crianças das várias faixas etárias estímulos necessários e 

suficientes para o desenvolvimento de habilidades motoras amplas, 

áreas para atividades diversificadas como caixa de areia, brincadeiras 

com água e áreas para brincadeiras e interações com outras crianças. 

 As áreas internas deverão restringir o acesso das crianças à cozinha 

(exceto em visitas supervisionadas), depósitos, lixo etc. 

  Deve haver áreas para banheiros tão perto quando possível das salas 

das turmas, idealmente na linha de visão do educador. 

 As pias devem ser colocadas em altura adequada às crianças. 

  Dentro de cada sala deve haver, na medida do possível, espaços 

diferenciados para atividades diferentes, inclusive para atividades 

motoras e para descansar. 

  Os objetos a serem usados pelas crianças devem estar dispostos de 

forma organizada, sinalizada e numa altura adequada. 
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Em relação ao Planejamento pedagógico o Plano Base do Programa Nova 

Semente diz que ele precisa ser dividido em dois: (i) Planejamento das 

atividades anuais; (ii) Planejamento quinzenal ou semanal. 

 O planejamento das atividades anuais será feito sob a coordenação do 

gestor de cada unidade. Esse planejamento deve ser feito no mínimo um 

mês antes do início do ano civil, embasado no Plano Base do Programa 

e nas orientações da Secretaria de Educação. O planejamento anual 

serve para orientar os pais a respeito do calendário da instituição, de 

suas obrigações e dos eventos importantes. Podendo cada Unidade 

incluir também os eventos e atividades de relevância particular. O 

planejamento anual deve servir de oportunidade para organizar os 

recursos materiais que serão necessários ao longo do ano. 

 

 O planejamento quinzenal ou semanal deve acontecer sob a orientação 

da gestora de cada Unidade, e deve ser elaborado pelas sementeiras11 

responsáveis por cada grupo de crianças. O planejamento deve levar 

em conta os objetivos, temas, projetos ou outros elementos que darão 

unidade a esse período de tempo. O planejamento deverá ser registrado 

no caderno de plano da sementeira ou na Agenda do Professor. 

 

 Toda atividade de planejamento deverá levar em conta que cada dia, na 

vida da Unidade, se compõe de rotinas, atividades e transições, cada uma com 

seus objetivos e estratégias próprias. Por serem momentos de aprendizagem, 

também podem constituir ou incluir atividades de natureza lúdica. Além disso, 

deve procurar sempre equilibrar atividades iniciadas pelo educador e pela 

criança, dentro do marco curricular. 

 Em relação à organização de rotinas nas Unidades da Nova Semente, 

consistente com o currículo apresentado nos anexos, o Plano Base do 

Programa prevê uma estrutura básica de organização do dia, dividida em uma 

para as crianças de 6 a 12 meses e outra para as crianças a partir de 13 

meses. 

 

                                                           
11

 Nomenclatura dada às cuidadoras das crianças do Programa Nova Semente 
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 6 A 12 MESES 

 No Plano Base os horários/rotinas são definidos pelos momentos em 

que a criança está desperta. As interações são eminentemente individuais, mas 

as crianças podem compartilhar de um mesmo espaço, e, eventualmente, 

interagir umas com as outras. Sendo essas as rotinas definidas: 

 Acolhida 

 Alimentação 

 Mamadas, em média, a cada 3 horas. 

 Ingestão de suco e/ou fruta no meio da manhã. 

 Almoço (papinha). 

 Ingestão de suco e/ou fruta no meio da manhã. 

 Jantar (papinha). 

 Higiene 

 Troca de fraldas – no máximo a cada quatro horas, ou 

quando houver necessidade. 

 Banho de sol/passeio 

 Despedida 

O Plano Base do Programa diz que entre as rotinas apresentadas, as 

sementeiras devem desenvolver atividades e interações, tais como 

brincadeiras no berço ou carrinho; brincadeiras fora do berço; passeios dentro 

e fora da unidade; e manipulação de livros e leitura. 

 

 A PARTIR DE 13 MESES 

 No Plano Base do Programa Nova Semente a definição das rotinas a 

partir dos 13 meses é mais determinada. Como mostra a ilustração as seguir: 

 

Ilustração 10 – Rotina típica das crianças a partir de 13 meses no 

Programa Nova Semente 
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Fonte: Plano Base do Programa Nova semente, 2010, s/número.  

 O Plano Base, mesmo apresentando uma tabela de rotina das crianças, 

afirma que a fluidez e a harmonia entre atividades são mais importantes que a 

duração de cada evento; que os tempos são apenas indicativos, sendo que o 

tempo efetivo deverá ser adaptado em função das características de cada 

local.  

 Para o programa todas as atividades dentro da creche devem ser 

educativas – inclusive a troca de fraudas e a recreação -, devendo ser 

cuidadosamente preparada e ter supervisão ativa dos educadores.  

 Um detalhe muito importe do Plano Base do Programa Nova Semente é 

a preocupação com a relação entre funcionários da Unidade e pais das 

crianças. O Programa claramente aborda a importância da boa relação entre 

ambos e da complementaridade entre a ação desenvolvida na creche e a ação 

desenvolvida em casa. Tentando superar a ideia de que a creche pode 

substituir a vivência familiar da criança, pelo simples fato de a criança passar 

mais tempo ativo na creche que em casa.  Por isso, é asseverado que 

 

“Consistente com o princípio de que a Educação é um dever 
compartilhado da família e do Poder Público, e com a evidência 
de que são os cuidadores primários que mais influenciam o 
desenvolvimento da criança, uma das funções primordiais da 
escola é promover um entendimento e uma articulação cada 
vez mais estreitos e, no possível, consistentes, entre as 
atividades em casa e na escola. Para isso as Unidades, 
especialmente os gestores e sementeiras, deverão se preparar 
para respeitar e dialogar de forma adulta e respeitosa com as 
famílias (...) Para isso, é necessário saber primordialmente que 
o tratamento com os pais é muito diferente do tratamento com 
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as crianças - muitas famílias se distanciam da escola por se 
sentirem tratadas como crianças (...) É necessário envolver os 
pais no planejamento pedagógico, no mínimo mantendo-os 
informados das atividades da Unidade”.(PLANO BASE DO 
PROGRAMA NOVA SEMENTE, 2010, s/ número). 

 
Nesse sentido, o Plano diz que anualmente os pais devem ser 

informados a respeito do calendário e do planejamento, além de assinar um 

termo de compromisso relacionado com os direitos e deveres previstos no 

Regimento, que mensalmente (nas reuniões que ocorrem nas Unidades) 

devem ser informados a respeito das atividades a serem realizadas no mês 

seguinte, bem como das expectativas de sua participação e envolvimento na 

vida de seus filhos e da Unidade. Também ficava estabelecido que deveriam 

retirar livros da biblioteca para lerem com seus filhos em casa, e quando 

possível, brinquedos, recebendo, se necessário, orientações sobre como 

desenvolver essas atividades. E que diariamente os pais de crianças de 

berçário e maternal I e II devem receber e assinar a „Agenda da Criança‟, na 

qual os educadores registrarão as rotinas e progressos da criança, com a 

intenção tanto de informar aos pais quanto de incentivá-los a repetir as 

atividades em casa.  

O Programa Nova Semente tem por meta inicial a abertura de 100 

Unidades de Acolhimento Infantil até o mês de dezembro de 2012, totalizando 

6000 crianças beneficiadas. Que através dessas Unidades pretende-se obter 

uma assistência de saúde mais eficiente para as crianças e familiares; o 

monitoramento da primeira infância no município; a elevação dos índices 

educacionais; o incentivo à qualificação profissional para famílias de baixa 

renda e incorporação dos pais no mercado de trabalho; bem como o incentivo a 

uma aproximação cada vez maior entre pais e crianças, ensinando os pais a 

estimularem o desenvolvimento das crianças. 

O Programa Nova Semente pode ser analisado como uma política 

pública promissora. Isso se deve às suas metas se apresentarem como fontes 

de melhoria na qualidade de vida da população, e também por ele se 

apresentar como uma resposta às demandas por creches na cidade de 

Petrolina. 

Embora seja inegável que uma política pública nesses moldes tenha sua 

importância e seja inovadora, a falta de uma avaliação do processo de 



105 
 

implementação desse programa torna impossível afirmar sua real 

potencialidade de melhoria na qualidade de vida da população, bem como sua 

real potencialidade sustentação em longo prazo.  

Daí a necessidade de uma avaliação inicial desse processo, que é 

objetivo deste trabalho. 

3.2  Avaliação de Implementação do Programa Nova Semente  

 

Como já mencionado nesse trabalho, a avaliação de processo de 

implementação possibilita importantes contribuições para a realidade das 

políticas públicas. Através desse tipo de avaliação procura-se garantir o êxito 

das políticas/ programas em andamento, possibilitando a correção de eventuais 

problemas e a melhoria dos resultados para o publico beneficiário.  

As avaliações de processo buscam identificar os fatores e os obstáculos 

que operam ao longo da implementação e que condicionam o cumprimento das 

metas e objetivos. Dessa forma permite a percepção do nível de eficácia que 

pode ser resultante da aplicabilidade das ferramentas usadas na 

implementação. 

Fato já mencionado, é que Sonia Draibe (2001) apresenta alguns pontos 

fundamentais para analise de processo de implementação de política pública. 

Para ela é importante observar, a dimensão temporal; os atores estratégicos e 

matriz de conflito e cooperação; as parcerias e redes de apoio; o sistema 

gerencial e decisório; o processo de divulgação e informação; o processo de 

seleção de agentes implementadores e beneficiários; o processo de 

capacitação dos agentes implementadores; os sistemas logísticos e 

operacionais – financiamento e gasto, e provisão de recursos materiais; e o 

processo de monitoramento e avaliação internos. 

Em razão de alguns desses pontos abarcarem assuntos mencionados 

nos outros, e em razão do tempo disponível para a análise, foram escolhidos 

três deles para ser à base de direção da avaliação feita nessa dissertação. 

Escolheu-se trabalhar com os atores estratégicos e a matriz de conflito e 

cooperação; o processo de seleção de agentes implementadores e 

beneficiários; e o processo de monitoramento e avaliação internos ao 

Programa. 
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Dois desses pontos escolhidos para analise – (i) o processo de seleção 

de agentes implementadores e beneficiários; (ii) O processo de monitoramento 

e avaliação internos, puderam ser verificados a partir das entrevistas realizadas 

com os gestores e funcionários das Unidades. Já para responder ao ponto de 

analise sobre os atores estratégicos – matriz de conflito e cooperação foram 

feitas visitas à Secretaria de Educação para conversas com a gestora do 

Programa, na tentativa de encontrar respostas que dessem conta de sua 

analise. Resultando nas seguintes observações: 

A primeira observação a ser feita se trata da porcentagem de 

cumprimento da meta inicial de abertura. O Plano Base do Programa Nova 

Semente previu que até o mês de dezembro de 2012 seriam abertas 100 

unidades educacionais que comportariam 60 crianças cada uma, totalizando 

6000 crianças beneficiadas. Contudo, essa meta não foi cumprida plenamente 

no tempo previsto. Até o fim de dezembro de 2012, foram inauguradas e 

colocadas em pleno funcionamento 85 (oitenta e cinco) Unidades 

Educacionais, totalizando 5100 (cinco mil e cem) crianças atendidas pelo 

Programa Nova Semente. Dessa forma, ainda que o Programa tenha 

promovido uma ampla abertura de Unidades Educacionais, 15% da meta não 

pôde ser cumprida 

Em entrevista com a Gestora do Programa - Mônica Couto – questionou-

se sobre o não cumprimento total da meta inicial, e como resposta, recebeu-se 

a declaração de que essa ocorrência foi consequência de fatores políticos. 

Segundo ela, as últimas 15 Unidades do Programa já estavam, desde agosto 

de 2012, acordadas com os parceiros e a comunidade, e com todo o 

procedimento de instalação encaminhado, contudo durante o período eleitoral o 

programa foi alvo de inúmeros “bombardeios” na tentativa de reduzir a 

popularidade do Prefeito Julio Lóssio, que concorria à reeleição. 

De fato, o Programa Nova Semente foi recorde de elogios e críticas na 

campanha eleitoral de 2012, o que já era esperado em decorrência da 

popularidade do Programa e de ele englobar – tanto como agentes 

implementadores, quanto como beneficiários - a população mais carente da 

cidade.  

Foi notório que, no último semestre de 2012, as notícias sobre este 

Programa foram as que mais se repetiam na mídia petrolinense - 
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principalmente no rádio. Observações demonstraram que entre os meses de 

agosto e dezembro as notícias sobre o Programa Nova Semente 

representaram em média 38% do que era veiculado localmente, chegando em 

alguns períodos a quase 45% das noticias locais publicadas12.  

As três notícias sobre o programa que mais repercutiram na cidade 

foram: (a) A abertura de inquérito pelo ministério público para apurar a forma 

de seleção que possibilitou a parceria com a Associação de Amigos do 

Petrape; (b) O fechamento da 63ª Unidade do Programa pela Secretaria 

Municipal de Educação, que teve que contar com a ajuda da Polícia Militar para 

evitar maiores problemas; (c) A cassação da candidatura de Julio Lóssio, 

motivada pela permanência das placas de inauguração nas Unidades Nova 

Semente durante o período eleitoral – O que na visão do juiz representou “uso 

da maquina para favorecimento de candidatura”.   

Segundo Mônica Couto, foi a terceira dentre essas noticias que causou a 

parada temporária de expansão do Programa. Ela disse que para o grupo 

político, em virtude da cassação de candidatura à reeleição do prefeito, o mais 

seguro era interromper as inaugurações até que a situação estivesse 

normalizada, pois a oposição apresentou varias denuncias na justiça eleitoral, 

associando as inaugurações a favores políticos e compra de votos.  

É válido ressaltar que as Unidades já abertas até o inicio do processo de 

cassação da candidatura permaneceram em pleno funcionamento durante todo 

o período eleitoral. Que Julio Lóssio teve direito de concorrer à eleição em 

virtude de um recurso de liminar judicial de efeito suspensivo. Que ele venceu a 

eleição de 2012, e que a continuidade das inaugurações só aconteceu em 

março de 2013. Atraso este justificado pela coordenação com o argumento de 

que somente em março se tinha segurança quanto ao mandato 2012-2014, já 

que nas instâncias superiores a decisão de cassação foi derrubada sob 

argumento do “princípio da proporcionalidade” que acarretaria em vez da 

cassação uma multa, ao candidato. 

                                                           
12

 Observações próprias feitas através de relatório semanais das emissoras de rádio e TV da região, 

somados com estatísticas das postagens nos 4 (quatro) principais blogs de notícias da cidade de 

Petrolina. 
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Realmente foi inegável que o Programa Nova Semente sofreu 

bombardeios de críticas por parte da aposição no período eleitoral. Contudo a 

justificativa dada pela Coordenação do Programa para o interrupção de cinco 

meses na inauguração da 86ª Unidade do Programa foi extremamente 

tendenciosa e descoordenada dos fatos. Ao dizer que a interrupção aconteceu 

em virtude da cassação de candidatura ela esqueceu que a inauguração da 85ª 

Unidade ocorreu depois que já tramitava há alguns dias o processo e as 

noticias sobre a cassação, e em um período já marcado pela fase final da 

campanha eleitoral. Por isso, a pesquisadora não tardou em rebater as 

informações aprestadas pela Coordenação sobre o atraso das 15 (quinze) 

ultimas Unidades.  

De inicio a coordenadora titubeou com o questionamento sobre a 

divergência na informação. E então respondeu que verdadeiramente a 

motivação política teve muito peso na decisão, mas que não foi a única causa. 

Disse ela que, com a brusca redução das receitas municipais causadas pela 

ausência do repasse de FPM (Fundo de Participação dos Municípios) nos 

últimos meses de 2012, as contas do município ficaram muito apertadas e a 

prefeitura não podia continuar elevando os gastos. Foi preciso entrar em uma 

política de contenção máxima de despesas na Prefeitura Municipal de 

Petrolina13. 

A segunda justificativa dada pela Coordenadora foi mais plausível e um 

pouco mais convincente. O corte de gastos nas prefeituras de todo o país foi 

marcante no fim de 2012. Em razão da eleição municipal, os prefeitos gastaram 

muito em obras eleitoreiras contanto com o limite de orçamento que teriam até 

o fim do ano para honrar as dívidas, contudo quando ouve a redução eles não 

tinham fontes alternativas de custeio para suas despesas e precisavam cumprir 

a lei de responsabilidade fiscal.  

Em Petrolina os gastos estavam tão elevados que grande parte do 

pessoal que tinha cargo comissionado foi demitido. Até Secretários Municipais 

                                                           
13

 Os custos do Programa Nova Semente são cobertos com três tipos de recursos: A parte 

referente aos atendimentos de saúde é feito com recursos do Ministério da Saúde, já que 

aproveita-se o acompanhamento dos agentes de saúde e da equipe de saúde da família; e o 

restante do Programa é custeado em parte pelos repasses do FUNDEF, e em parte por 

recursos próprios do município. Como os recursos municipais estavam reduzidos era difícil 

manter o nível de crescimento de gastos. 
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e Coordenadores de Programas foram desvinculados da Administração Direta. 

Dentre os desvinculados estava Inclusive a Coordenadora do Programa Nova 

Semente com que colhemos bastante informação para esta pesquisa. 

Assim, realmente a execução plena da meta de abertura das 100 

Unidades do Programa até dezembro de 2012 sofreu interferências externas 

que prejudicaram o que havia sido planejado. Entretanto essas interferências 

não podem ser compreendidas de maneira ingênua, pois a congruência entre 

abertura de Unidades e o período de campanha eleitoral não pode ser 

esquecida. O fato de as ultimas Unidades de 2012 terem sido inauguradas 

durante o período eleitoral, não permite outra compreensão além da 

associação com a busca por votos que garantissem a permanência de Julio 

Lóssio à frente do poder executivo. 

Então, nitidamente o Programa Nova Semente se tornou uma política 

eleitoreira. Chegando ao ponto de obrigar até a mudança de discurso da 

oposição, em razão da vasta aceitação do Programa pela população. No inicio 

da campanha eleitoral, o discurso se pauta na condenação do Programa, com 

argumentos referentes à necessidade de pagamento de mensalidades pelos 

pais, e à estrutura das Unidades que (segundo a oposição) não seriam 

adequadas para acolhimento de crianças. E já do meio para o final da 

campanha, o discurso se adéqua à aceitação do Programa pela população, 

iniciando uma argumentação de que o Programa Nova Semente era bom, mas 

que seria melhorado se outro grupo político assumisse o poder executivo.  

Não obstante, é necessário afirmar que mesmo o Programa tendo se 

transformado em política eleitoreira durante a campanha de 2012, não se perde 

aqui, a percepção de que esse é um Programa com grande potencial de 

melhoria social, desde que seu processo de implementação aconteça de 

maneira a permitir sua sustentabilidade tão longo quanto necessário. E claro, 

desde que os vícios eleitorais não corrompam os objetivos do Programa, e que 

não se tornem frequentes nesse processo. 

Em relação às questões pontuais que foram definidas para analise, a 

primeira a ser abordada será referente aos atores estratégicos – matriz de 

conflito e cooperação do Programa. 

Como já mencionado o Programa Nova Semente é pautado em uma 

parceria entre o poder público municipal, a iniciativa privada e a sociedade civil, 
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para a abertura de vagas. O seu Plano de Trabalho previu que dentre os atores 

estratégicos desse programa eram necessários, um parceiro que promovesse a 

estrutura administrativo-operacional do Programa, um parceiro que se 

responsabilizasse pela orientação pedagógica do Programa, e parceiros que 

cedessem as instalações para cada Unidade Educacional. 

Com a estrutura administrativo-operacional ficou a Associação dos 

Amigos do PETRAPE, entidade de caráter educacional com 25 anos de 

experiência na cidade de Petrolina-PE. Que assumiu as seguintes 

especificações: 

a) Apoio na execução do projeto educacional, proporcionando a 

infraestrutura, captação de recursos através de parcerias, eventos 

sociais, voluntariado; 

b) Apoio na execução de programas de modernização dos serviços 

públicos prestados pelo Programa; 

c) Contato inicial com a comunidade para fazer o diagnostico da área 

onde funcionará a Unidade Nova Semente; 

d) Providencia do espaço físico que atenda às necessidades 

estabelecidas; 

e) Busca de parcerias com igrejas, associações de bairro, clubes de 

serviço, maçonaria, comércio, indústria e demais segmentos da 

sociedade civil organizada, para se engajar na execução do projeto; 

f) Cadastro das crianças que serão integradas no Programa; 

g) Contrato dos funcionários das Unidades mediante CLT; 

h) Gerencia dos recursos financeiros; 

i) Acompanhamento da execução das ações do Programa e das 

instalações de cada Unidade;  

Segundo as informações prestadas pela coordenação do Programa, a 

parceria com o Petrape vem suprindo satisfatoriamente a demanda, não 

havendo problemas com essa Instituição que carrega na sua história uma 

ampla experiência para a atividade. Contudo, diferente do que inicialmente é 

imaginado por muitos, essa parceria não vem se apresentando de forma 

benéfica para a Associação de Amigos do Petrape.  

De acordo com informações de funcionários do Petrape (não querem ser 

identificados), a instituição vem passando por crises financeiras desde que 
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iniciou a parceria com a Prefeitura Municipal para execução do Nova Semente. 

Essa crise financeira não seria por falta de cumprimento dos acordos pela 

Secretaria de Educação, mas por consequência da redução considerável de 

proventos doados à instituição para manter as outras atividades desenvolvidas 

por ela. Redução esta, provavelmente motivada pela ideia de que o Petrape 

esteja lucrando muito com o Programa Nova Semente. 

Para entender essa crise é necessário compreender um pouco da 

história da Instituição. Ela foi resultado da atividade de uma Freira da 

Congregação Salesiana - a Irmã Dourado. Essa freira iniciou atividades de 

assistência social na década de 80 com crianças e jovens que viviam nas ruas 

da cidade. Começou com auxilio alimentação, distribuindo comidas pelas ruas 

e logo conseguiu doações para uma sede, onde passou a oferecer amparo e 

assistência educacional às crianças e jovens que viviam em situação de risco, 

oferecendo moradia, alimentação, e educação. No inicio da década de 90, em 

viagem pela Europa, a Irmã Dourado conseguiu enquadrar sua instituição em 

projetos da igreja católica de fornecimento de recursos para melhoria de 

projetos sociais. Com esses recursos o Petrape ganhou micro empresas 

atreladas a sua estrutura, para fornecer educação técnica e oportunidade de 

renda aos jovens acolhidos que estavam em idade de entrada no mercado de 

trabalho. Exemplos dessas microempresas foram uma padaria, uma oficina 

mecânica, e uma mini fabrica de pentes e escovas dentárias.  

Com o passar dos anos a instituição foi crescendo em número de 

serviços prestados, e de crianças acolhidas. Além das crianças e jovens que 

moravam na rua, a instituição passou a acolher filhos de pessoas que mesmo 

tendo onde morar, não podiam fornecer oportunidades de qualificação às suas 

crianças e jovens. E também passou a oferecer creches conhecidas como 

“casas lares” para acolher filhos de trabalhadores que não tinham onde deixar 

seus filhos durante o expediente de trabalho. Todas essas atividades 

custeadas exclusivamente por doações locais e internacionais, e por repasses 

públicos através de políticas de abatimento em imposto de renda, e de 

incentivo à emissão de notas fiscais14.   

                                                           
14

 A população é incentivada a cobrar as notas e/ou cupons fiscais das empresas onde compram 

produtos e serviços, para doar o comprovante às entidades beneficentes que têm o direito a uma 

porcentagem do imposto pago sobre o valor de cada nota que receber. 
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Por coincidência ou consequência, ao passo que o Programa Nova 

Semente foi ganhando popularidade as doações ao Petrape foram caindo 

consideravelmente. Talvez motivados pela ideia de que o Petrape pudesse 

custear todas as suas atividades através da parceria com a Prefeitura, a 

população tenha migrado suas doações para outras Entidades. Dessa forma, 

indiretamente, o Programa Nova Semente pode estar afetando a estrutura de 

funcionamento de uma Entidade Beneficente que já estava consolidada e que 

muito serviço já prestou à população petrolinense.  

Ainda em decorrência da parceria Prefeitura Municipal – Petrape é 

possível verificar uma possibilidade de danos financeiros grandiosos ao 

Petrape em decorrência do Programa - e nesse caso as consequências não 

são indiretas como no caso anterior. Em vista de a Prefeitura Municipal fazer a 

transferência financeira para custeio das Unidades ao Petrape, e de este ultimo 

se responsabilizar pela contratação de funcionários, e pelo pagamento das 

despesas de funcionamento das Unidades, ele se torna o primeiro responsável 

por qualquer eventualidade. Um exemplo dessas eventualidades são os 

processos trabalhistas que a qualquer momento podem ser movidos pelos 

funcionários e que em caso de condenação acarretam punições pecuniárias. 

Então é necessário que exista um fundo de caixa (ou algo semelhante) para a 

cobertura dessas eventualidades. Ferramenta essa que teve sua existência 

desconhecida pela Coordenadora do Programa e pelos funcionários da 

Instituição.  

Então, quanto à parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação de 

Amigos do Petrape, é necessário que sejam revistas as condições de 

pactuação, para que nenhum dos entes seja prejudicado com o Programa 

Nova Semente. 

Em relação a outro participante da matriz de cooperação do Programa, 

O Instituto Alfa e Beto ficou responsável pela orientação pedagógica do 

Programa Nova Semente. Sendo que essa orientação pedagógica inclui o 

desenho do currículo educacional e o fornecimento de todo o material didático 

para a colocação em prática do currículo, o treinamento e a capacitação 

continuada dos funcionários, bem como o fornecimento de ferramentas para 

avaliação do desempenho de cada Unidade. 
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Segundo a coordenação do Programa, assim como em relação ao 

Petrape, a Prefeitura de Petrolina não tem reclamações em relação ao 

desempenho do Instituto Alfa e Beto que desenvolve satisfatoriamente o 

serviço a ele atribuído. Informação esta, que durante a pesquisa pareceu ser 

verídica. Já que foi possível contato com o equipamento didático e de avaliação 

fornecido pelo Instituto Alfa e Beto e foi permitida a entrada nos treinamentos e 

capacitações fornecidas para os funcionários. Quanto à capacitação 

continuada, o Instituto Alfa e Beto está fornecendo um curso de 2 anos no 

formato de ensino a distância para os funcionários, sendo que eles recebem a 

cada dois meses a visita de 10 psicólogos que fazem trabalhos internos na 

unidade. Cada Unidade recebe a visita de um psicólogo que se mantém na 

Unidade por tempo integral, fazendo interferências junto aos funcionários 

objetivando um melhor trato com as crianças e os pais. 

Quanto a possíveis prejuízos à entidade parceira, a analise da situação 

do Instituto Alfa e Beto apresenta uma percepção diferente da do Petrape. Não 

foi possível identificar riscos de qualquer natureza à entidade em questão. 

Mesmo porque a natureza da atividade desenvolvida por ela no Programa 

parece ser mais segura e exata que a atividade desenvolvida pelo Petrape. 

Já em relação ao terceiro participante da matriz de cooperação do 

Programa Nova Semente – que na verdade necessita de um parceiro para 

cada Unidade Educacional – a relação construída foi na maior parte dos casos 

diferente do que havia sido previsto no Plano de Metas.  

O Plano de Metas falava em parceria com Instituições da sociedade civil, 

que deveriam ceder parte de suas instalações, e o equipamento necessário, 

para o funcionamento de Unidades Nova Semente. A parceria com essas 

instituições permitiria que a Prefeitura tivesse uma estrutura com quem firmar a 

parceria. Contudo o desenrolar do projeto apresentou uma nova demanda que 

levou a uma adaptação do Plano de Metas. 

As primeiras Unidades inauguradas seguiram o que estava desenhado 

no Plano. Foram abertas em parceria com associações de moradores, 

associações de produtores rurais, e igrejas. Como a inauguração dessas 

unidades representou um marco no oferecimento de vagas em creches – foram 

11 (onze) Unidades abertas entre a apresentação do Programa em agosto de 

2010 e o mês de dezembro de 2010 – a população das localidades não 
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contempladas, desejosa de Unidades para suas crianças reivindicaram a 

possibilidade de a própria comunidade (mesmo sem um grupo 

institucionalizado) se juntar e fornecer a estrutura para o funcionamento. Essa 

reivindicação cresceu e levou à Prefeitura Municipal a rever os critérios para 

parceria de forma a atender essa nova demanda gerada com o inicio do 

Programa. 

Um problema que essa reivindicação gerava era a questão da sede da 

Unidade, pois se a parceria era com um grupo de pessoas que decidiu unir 

forças por uma necessidade comum, provavelmente, esse grupo não teria um 

espaço a ser oferecido para a instalação da Unidade. Então, na busca por uma 

solução, se pensou que a taxa de pagamento prevista para a melhoria do 

equipamento poderia ser utilizada para pagamento de aluguel do imóvel, e que 

em caso de o imóvel não ser alugado permaneceria como recurso para 

melhoria. Assim, após acordado a fonte de pagamento de aluguel, grupos de 

pais e candidatos a gestores e funcionários de Unidades iniciaram vários 

mutirões para estruturar Unidades em várias localidades da cidade, tanto na 

zona urbana, como na zona rural15. Para viabilizar esse tipo de parceria um 

representante assumiria a missão de interligar o restante do grupo à 

Coordenação do Programa e ao Petrape durante o processo de instalação. 

 Essa mudança do Plano Base, no que tange à matriz de cooperação, 

teve seu lado bom e seu lado ruim. De forma positiva tornou possível a 

chegada do Programa às localidades que necessitavam dele, mas que não 

tinham instituições dispostas a aceitarem a empreitada. E de forma negativa 

ela diluiu a responsabilização dos parceiros. Se antes era necessária uma 

instituição consolidada com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), 

perdeu-se essa segurança, já que qualquer pessoa na condição de Gestora 

pôde ser responsável pela estrutura da Unidade. Característica que tende a 

problematizar outras questões do processo de implementação. Tais como o 

processo de seleção de agentes implementadores e beneficiários, e o processo 

                                                           
15

 É valido ressaltar que Petrolina tem algumas áreas rurais extremamente organizadas, onde os 

moradores cumprem horário de trabalho similar à zona urbana. Isto principalmente por conta dos 

projetos de irrigação que produzem frutas em grande escala, e que possibilitaram a organização de vilas 

nos moldes de bairros da zona urbana – e as vezes mais estruturados.  
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de avaliação interno do programa que tem em ultima instância a função de 

identificar os problemas e corrigi-los. 

 Ainda em relação à matriz de cooperação, o Programa é resultado de 

uma ampla parceria entre diversas Secretarias Municipais, com destaque para 

as atividades desenvolvidas através da Secretaria Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Saúde. A análise dessa cooperação mostrou que 

avaliando de forma conjunta o trabalho do secretariado municipal no Programa 

Nova Semente, os resultados são satisfatórios. Contudo, que ao avaliar a 

atividade em separado de cada Secretaria, é possível verificar que a atividade 

desenvolvida por muitas está aquém do previsto no Plano Base. 

 Secretarias importantes para a melhoria da qualidade de vida das 

famílias que participam do Programam como a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e do Trabalho, e a Secretaria da Mulher, estão aproveitando pouco os 

instrumentos fornecidos pelo Programa. Em razão de o Programa possibilitar a 

realização de cursos e palestras com os familiares, essas Secretarias podiam 

fazer trabalhos de prevenção e informação, principalmente por se tratar de um 

público que tradicionalmente tem acesso restrito à informação, e necessitam 

bastante das políticas públicas fornecidas por elas. Atividades estas que não 

estão sendo feitas. O que faz com que a atividade dessas Secretarias se 

restrinja ao atendimento das solicitações e encaminhamentos pontuais feitos 

pela coordenação do Programa Nova Semente. 

 Atuação ainda pior é a da Secretaria de Esporte e da Secretaria de 

Cultura. Ambas estão desconsiderando o espaço fornecido pelo Programa 

Nova Semente para o exercício de suas atribuições. O que precisa ser 

corrigido urgentemente para que a população seja beneficiada plenamente. 

 Com a negligência de algumas Secretárias, o resultado é uma 

responsabilidade cada vez maior para duas Secretarias que desde a 

formatação do Plano Base carregam a maior parte da responsabilidade: a 

Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Elas precisam se desdobrar 

para além de exercer suas funções junto ao Programa, cobrar atividade das 

outras Secretarias, já que ao se falar da qualidade do Programa Nova 

Semente, os nomes citados provavelmente sejam os nomes das duas. Então é 

evidente que a Prefeitura Municipal através da Coordenação do Programa 
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precisa tomar alguma atitude para cobrar ação de todas as Secretarias 

Municipais, a fim de garantir a eficácia do Programa. 

 Quanto à matriz de conflito do Programa Nova Semente, não foi 

identificado nenhum ente que possa ser enquadrado como empecilho ao 

Programa. Mesmo porque este Programa não parece representar afronta a 

interesses visíveis. As únicas instituições que poderiam se incomodar com a 

expansão das vagas em creche poderiam ser as instituições particulares de 

ensino, contudo nem a elas o Programa faz oposição, já que atinge uma classe 

de baixo poder aquisitivo que não pagava por educação e acolhimento de seus 

filhos. Então, tudo indica que, os únicos conflitos que o Programa Nova 

Semente possa sofrer no futuro estejam atrelados à sua forma de 

implementação e de funcionamento, não sendo resultado da existência de uma 

matriz de conflito intrínseca. 

Além dos atores estratégicos para a realização do Programa Nova 

Semente, outras questões pontuais foram definidas para a realização desta 

análise. A exemplo, do Processo de seleção dos agentes implementadores e 

dos agentes beneficiários do Programa. Questão essa que está diretamente 

vinculada à matriz de cooperação do Programa. 

O Plano Base previu que as Instituições da sociedade civil que se 

tornassem parceiras teriam o direito de indicar os nomes das 60 crianças que 

seriam acolhidas, e das pessoas que iriam trabalhar na Unidade, para que 

esses nomes passassem por analises e aprovações. 

Quanto aos agentes beneficiários o Plano Base falava que os nomes 

das crianças passariam por algumas etapas até a efetiva matricula delas na 

Unidade Nova Semente. Dizia que inicialmente a Instituição desejosa da 

parceria deveria diagnosticar a realidade da área onde deveria ser situada a 

Unidade, colhendo os nomes dos interessados por vagas. Posteriormente 

deveria elaborar um pré-diagnóstico – conhecer os interesses e as 

necessidades das famílias, mediante avaliação do perfil socioeconômico dos 

interessados. Este pré-diagnostico seria entregue à Coordenação do Nova 

Semente que junto com o Petrape faria a investigação e análise dos dados, 

com sindicância no endereço fornecido pelas famílias para confirmação da 

veracidade das informações. Somente após a confirmação das informações e 

aprovação do cadastro, é que a criança seria integrada ao Programa, mediante 
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apresentação dos documentos de Registro Geral e cartão de vacinação da 

criança, e número de benefício no caso de a família está integrada em outro 

programa social.  

No que tange a esse processo de seleção de agentes beneficiários, a 

Coordenação do Programa foi questionada sobre a existência de casos em que 

os nomes das crianças não atendiam aos critérios exigidos. A resposta foi a de 

que o episódio já tinha acontecido, mas de que não era frequente, mesmo 

porque os critérios são amplos. Que eram mais comuns os casos de crianças 

ameaçadas de serem cortadas do Programa por falta de comprometimento da 

família com as regras.  

A coordenação disse que os poucos casos em que os nomes indicados 

não puderam ser atendidos pela Unidade foram em decorrência de falsificação 

de endereço. Em 4 (quatro) casos as famílias moravam muito distante da 

localidade e a Coordenação diz ter encaixado as crianças em Unidades mais 

próximas das residências. Já em outros 3 (três) casos não foi possível assistir 

as crianças com o Programa, pois os três irmãos moravam com os pais na 

cidade vizinha, Juazeiro-BA. O que segundo a Coordenadora inviabilizava 

totalmente a participação no Programa Nova Semente, principalmente por que 

os pais tinham benefícios cadastrados no Estado vizinho, e não poderiam ser 

beneficiados em dois Estados diferentes. 

Mônica Couto disse que eram mais comuns os casos de crianças 

ameaçadas de serem cortadas do Programa por falta de comprometimento da 

família com as regras, por que o Plano Base do Programa prevê que a criança 

seja desligada nos casos de: 

 Deixar de frequentar, sem motivo justo e justificado por um 

período igual ou superior a trinta dias. 

 Atingir a idade de sete (7) anos, ou concluir o período de 

alfabetização, comprovado através de certificado; 

 Não atender as solicitações, inclusive atualização das informações 

e documentos. 

Ela disse que os casos mais frequentes são em relação ao não 

atendimento das solicitações feitas às famílias, que algumas vezes querem 

entregar toda a responsabilidade pelos filhos para a Unidade. E como o 

Programa prevê a participação obrigatória da família em palestras informativas 
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sobre saúde, higiene, e educação, além da manutenção de contato frequente 

com a Unidade da qual o filho faz parte, e da manutenção da frequência 

escolar da criança, sob pena de exclusão do beneficio, a família é chamada 

atenção algumas vezes, e no caso de não haver melhorias a criança realmente 

tem seu beneficio cortado. Mesmo porque, dentre as 85 Unidades inauguradas 

dentro do tempo previsto, apenas 13 não têm lista de espera. 

No que tange aos agentes implementadores, entendidos aqui como os 

funcionários das Unidades Nova Semente, o processo de seleção é um pouco 

mais complicado que a seleção de beneficiários. Eles precisam ter habilidades 

e qualificações mínimas para o trato com crianças, então é imprescindível que 

passem por um processo de seleção rígido e um treinamento eficaz.  

Assim como no caso dos beneficiários, o Plano do Programa prevê que 

as instituições parceiras indiquem alguns nomes para as vagas de trabalho. E 

prevê ainda, que esses nomes devem passar por um processo de seleção para 

saber se os indicados realmente têm possibilidade de exercer a função.  

No Plano Base é especificado que ao gestor da Unidade cabe 

supervisionar a elaboração do planejamento pedagógico, garantindo que ele 

seja consistente com as orientações do Programa tanto nas salas quanto nas 

relações entre os pais, educadores, e a Unidade, além de fazer a ponte entre a 

Unidade e a Coordenação, e de assegurar equipamentos, espaços e arranjos 

cada vez mais adequados para o acolhimento das crianças.  

Sobre os outros colaboradores o Plano diz que, independente de suas 

tarefas especificas, todos são educadores. Que tudo o que fazem e a maneira 

como se comportam em relação ao trabalho, aos colegas, superiores e aos 

pais deve refletir a filosofia e os objetivos pedagógicos do Programa. Isso se 

reflete através da pontualidade e do primor no cumprimento de suas tarefas, e 

através da atenção devotada em situações emergenciais ou de risco potencial, 

da linguagem, dos comportamentos e da forma de relacionamento.  

Por caber à Secretaria de Educação, através da Coordenação do 

Programa, assegurar que cada colaborador tenha o perfil adequado para o 

exercício de suas funções, é necessário que a seleção dos agentes 

implementadores seja detalhada e garanta profissionais capacitados para o 

cumprimento de suas tarefas. Por isso Mônica Couto também foi questionada 

em relação a esse processo de seleção. Sobre o assunto, ela garantiu que 
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todos os funcionários passavam por entrevistas com psicólogos que testavam 

as habilidades dos mesmos e a possibilidade deles trabalharem com crianças. 

E que após a seleção eles passavam por um processo de treinamento. 

Informação esta que divergiu do resultado apurado com entrevistas. Em 

entrevistas realizadas com 86 funcionários de 43 das 85 Unidades Inauguradas 

até dezembro de 2012, observou-se que a informação não era verídica. Dos 58 

funcionários da zona urbana entrevistados, 26 não tinham passado por 

entrevistas com psicólogos antes do treinamento. O que representa quase 45% 

de omissões de seleção. Estatística essa ainda mais alarmante quando se trata 

dos funcionários da zona rural, onde mais de 53% afirmam não ter passado por 

seleção antes do treinamento (apenas 13 dos 28 entrevistados confirmaram as 

entrevistas). Todavia, todos os 86 funcionários confirmaram a participação em 

algum tipo de treinamento fornecido pelo Programa.  

Esses dados demonstraram que o processo de seleção dos agentes 

implementadores é muito falho, e demonstrou que a mudança ocorrida na 

forma de fechar as parcerias muito contribuiu para essa deficiência do 

Programa. Pois ao relacionar o grupo de funcionários que disseram não ter 

passado por processo de seleção, com o momento em que eles se tornaram 

funcionários da unidade, e o tipo de parceria efetuada para a abertura das 

unidades, observou-se que grande maioria deles faziam parte da equipe que 

trabalhou para montar as Unidades que não estavam vinculadas a nenhuma 

instituição oficializada. Ou seja, o emprego foi garantido em decorrência do 

trabalho empenhado para montar a Unidade. 

O emprego oferecido a alguém como retribuição por empenho anterior é 

aceito, plausível, e eficiente para algumas áreas, mas não para o trabalho de 

cuidar e educar crianças. Lidar com crianças requer além de vontade de se 

doar ao trabalho, qualificação e habilidade para a função. Então, contratar 

pessoas para essa função, sem uma seleção mínima certamente acarretará um 

custo muito grande para o Programa. Haverá tanto um prejuízo à imagem do 

Programa, afetada por exercício de profissionais inadequados, quanto um 

prejuízo financeiro porque evidentemente será necessária a troca constante de 

funcionários que acarretará gastos elevados com qualificação, pois a cada 

entrada de novo profissional o processo de qualificação precisa ser iniciado 

novamente. 
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Em relação à associação feita sobre a contratação de profissionais sem 

seleção, por eles terem trabalhado para adaptar o imóvel, e conseguir o 

mobiliário para o local onde deveria funcionar a Unidade, a Coordenação do 

Programa não quis se manifestar, dizendo apenas que iria investigar a 

existência desses números. E garantiu que o processo de investigação e 

monitoramento era rígido e sistematizado, e que no caso de irregularidades ou 

não adequação à função, os funcionários era demitidos do Programa.  

É evidente que é mais fácil reprovar um candidato indicado por quem 

montou a Unidade, do que reprovar a própria equipe que trabalhou para isso, 

mesmo porque quem indicou pode indicar outros nomes para serem 

analisados, enquanto que quem montou uma Unidade vislumbrando um 

emprego espera consegui-lo. Contudo essa situação delicada não pode ser 

considerada de forma mais veemente que o resultado final do Programa na 

hora de selecionar os funcionários. Cabendo à Coordenação do Nova Semente 

uma postura mais firme e uma dedicação maior à seleção de agente 

implementadores. O que pode ser feito, por exemplo, com uma pré-seleção da 

equipe no inicio do processo de abertura da Unidade. Seria feita uma pré-

seleção logo que o interesse pela Unidade fosse manifestado pelos grupos de 

pessoas, assim os que não têm habilidade para as vagas nem trabalhariam 

para montar as Unidades, se o objetivo do trabalho fosse exclusivamente a 

vaga de emprego.  

Notório é que, alguma medida precisa ser tomada para permitir um 

processo eficiente de seleção de agentes implementadores. Pois a forma como 

está se dando essa seleção possivelmente fará com que o Programa não atinja 

sua potencialidade. 

Outra questão relacionada aos agentes implementadores é a exigência 

de que eles residam na área circunvizinha à Unidade onde trabalham. O Plano 

Base diz que essa exigência faz parte da iniciativa de gerar emprego e renda 

nas próprias comunidades. A geração de emprego localizada é muito 

interessante por proporcionar crescimento econômico e possibilidade de 

desenvolvimento e ascensão social à população dos bairros. Entretanto, essa é 

uma exigência que algumas vezes pode trazer complicações para as Unidades. 

Em algumas localidades não é possível encontrar mão de obra qualificada para 

exercer as funções, principalmente as funções de professor e de gestor. Nesse 
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ponto, é valido ressaltar que o fato de as Unidades Nova Semente não 

funcionarem em edificações públicas, permite que elas sejam instaladas em 

todas as localidades da cidade, inclusive em “bairros” em que a situação 

fundiária não está legalizada – nas chamadas “invasões”. Assim, elas podem 

ser estruturadas em localidades onde a população não dispõe de mão de obra 

qualificada, o que acarreta mais uma vez problemas com qualidade do serviço 

prestado. 

Nas entrevistas foi observado que dos 129 (cento e vinte e nove) 

funcionários entrevistados, apenas 2 (duas) gestoras não moravam na região 

da Unidade em que trabalhavam. Questionadas sobre como elas conseguiram 

ser gestoras em comunidades nas quais não moravam, elas disseram que 

eram cuidadoras em outras Unidades, e que em decorrência das demissões 

das gestoras originais foram convidadas a assumir o posto com a condição de 

custearem o deslocamento até a Unidade.  

A partir do relato das duas funcionarias foi possível confirmar uma 

suspeita da pesquisadora. Foi possível confirmar que por trás do discurso de 

geração de emprego e renda localizados havia uma razão financeira, pois ao 

se contratar moradores da região não é necessário arcar com gastos de 

transporte, reduzindo consideravelmente as despesas de manutenção. 

Em relação a essa condição, deparou-se com duas situações 

problemáticas: Por um lado, Unidades que contam com profissionais 

moradores do bairro, mas sem qualificação apresentarão problemas 

relacionados à qualidade do serviço prestado. Por outro lado, Unidades que 

tenham profissionais na situação das duas gestoras que assumiram as 

despesas com transporte, poderão trazer problemas para o Petrape. Já que, 

mesmo elas aceitando a condição de custear a despesa, legalmente essa é 

uma obrigação da empresa. Então a qualquer tempo em que elas quiserem 

cobrar esse direito judicialmente, o Petrape terá que responder a um processo 

trabalhista, onde é quase garantido resultado favorável aos funcionários. 

Então, no que tange á obrigatoriedade de profissionais da localidade, a 

Prefeitura Municipal precisa criar um mecanismo que permita absorver as 

exceções sem deixar de cumprir com as obrigatoriedades trabalhistas. Para 

que o Programa não seja prejudicado. 
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Ao se tratar do processo de seleção de agentes implementadores, 

chegou-se a uma colocação de Mônica Couto, muito favorável para a 

continuidade dessa avaliação. quando questionada sobre a contratação de 

profissionais sem processo de seleção, ela garantiu que havia no Programa 

processos de investigação e monitoramento rígidos e sistematizados para que, 

no caso de irregularidades ou de não adequação dos funcionários à função, 

possa-se detectar e tomar as medidas cabíveis. Como o processo de avaliação 

interno é um dos pontos da avaliação de processo de implementação 

destacado por Sônia Draibe, e como ele foi selecionado para ser analisado 

nesse estudo, se dará continuidade com ele, já que é o único que falta. 

Mônica Couto falou de dois mecanismos de monitoramento e avaliação 

internos ao programa: um oficial e direto, e outro indireto.  

O mecanismo oficial e direto de avaliação é um sistema desenvolvido e 

fornecido pelo instituto Alfa e Beto que avalia simultaneamente o desempenho 

pedagógico, o desempenho dos profissionais, a estrutura instalada e a 

qualificação dos cuidados com as crianças. Esse sistema é alimentado pela 

resposta de 160 perguntas sobre cada unidade, e gera um relatório final. 

Já o sistema de avaliação indireto acontece em duas vertentes, a primeira 

vertente é o apoio da comunidade e dos próprios funcionários que informam 

irregularidades, e a segunda trata-se de um relatório encaminhado pelo 

Instituto Alfa e Beto feito a partir das observações dos psicólogos que ficam 

internos nas unidades durante o dia de capacitação continuada. 

Diferentemente da garantia sobre processo de seleção, Mônica Couto 

falou a verdade sobre o processo de monitoramento. As entrevistas com 

funcionários confirmaram a existência do monitoramento, dizendo que 

supervisoras pedagógicas visitavam as Unidades portando um tablet, e 

respondendo algumas perguntas. Todas as gestoras de Unidades confirmaram 

a avaliação, havendo divergência apenas na frequência em que essa avaliação 

seria feita. A maioria delas informou que as visitas acontecem todos os meses, 

e o restante que acontece a cada dois ou três meses. Das 43 (quarenta e três) 

gestoras questionadas, 30 (trinta) responderam receber visitas da supervisora 

pedagógica mensalmente. 

Na Coordenação do Programa informaram que o quadro de supervisoras 

pedagógicas é formado por três pessoas, e que elas precisam visitar as 
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Unidades do seu grupo uma vez por mês. A frequência é em razão de o 

processo de monitoramento das Unidades precisar ser mensal para se fazer 

um cronograma da evolução de todas as Unidades.  

De acordo com as informações complementares fornecidas pelas 

gestoras das Unidades Nova Semente, deu a entender que as 13 (treze) 

Unidades que não recebiam as visitas mensais faziam parte do grupo de uma 

mesma supervisora pedagógica.  

Como ao visitar a Coordenação do Programa foi possível ver o relatório 

mensal das Unidades que não recebem visitas mensais, identificou-se que uma 

supervisora específica estava fraudando a coleta de dados em meses 

intercalados para reduzir a sua carga de trabalho. Dessa forma é possível 

observar que realmente existe um sistema moderno de avaliação do Programa, 

mas que o corpo de funcionários que manuseia esse sistema não é 

completamente confiável. Então é necessário que alguma medida seja tomada 

para evitar informações enganosas. Talvez a simples medida de rodízio entre 

os grupos das supervisoras acarrete um bom resultado. Já que cada 

supervisora só visitaria a mesma Unidade a cada três meses, o que inibiria a 

fraude de informações já que não haveria noção de como estaria a situação da 

Unidade no mês que antecedeu àquela visita. O rodízio também poderia ser 

benéfico por permitir informações de pessoas com campo de visão diferente, o 

que poderia gerar analises de desempenho mais críticas. 

Quanto ao processo de avaliação indireto, mencionado por Mônica Couto, 

não foi possível fazer uma averiguação concreta. Principalmente quando se 

trata da vertente referente ao relatório das observações durante o processo de 

capacitação continuada. Em razão de ele ser um processo que só surte 

resultados favoráveis porque os entes implementadores não sabem que ele 

acontece, a informação não podia ser averiguada com os funcionários das 

Unidades. A única fonte de averiguação possível foi o contato com relatórios 

dos psicólogos, denunciando algumas suspeitas e observações resultantes do 

período em que ficaram nas Unidades. Alguns relatórios falavam de suspeitas 

de furtos por parte dos funcionários das Unidades, outros falavam de 

comportamentos desaprováveis das cuidadoras, e outros de autoritarismo por 

parte dos gestores. 
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Quanto ao monitoramento indireto resultante de colaboração dos próprios 

funcionários das Unidades, as entrevistas nos permitiram uma noção sobre o 

comportamento da Coordenação do Programa frente ás denuncias. As 

cuidadoras foram questionadas se já tinham precisado fazer alguma denuncia 

sobre a Unidade junto à Coordenação do Programa, e qual havia sido o 

resultado da denuncia. Dentre as 86 (oitenta e seis) pessoas questionadas, 23 

(vinte e três) confirmaram ter denunciado. E dentre essas 23, 9 (nove) 

informaram ter acontecido investigação sobre o assunto, 5 (cinco) disseram 

saber que os denunciados haviam sido demitidos das Unidades, e 9 (nove) 

disseram não saber do resultado. 

A junção dessas informações sobre o processo de monitoramento 

informa que o Programa Nova Semente parece ter uma metodologia eficaz de 

controle das Unidades que já estão em funcionamento. Esse controle serviria 

para tentar superar os obstáculos ocasionados pelo ineficiente sistema de 

seleção de agentes implementadores. E ainda, que através desse processo de 

monitoramento muitos problemas estão sendo corrigidos, mesmo quando são 

necessárias medidas severas. A exemplo, do caso da gestora, da Unidade 

número 63, que estava roubando comida e causando maus tratos verbais aos 

funcionários e alunos. E que ao ser demitida disse que iria levar com ela todos 

os equipamentos da Unidade, sendo necessário o fechamento temporário da 

Unidade, que aconteceu com a ajuda de policiais militares16.   

O processo de monitoramento, e as medidas tomadas pela coordenação 

para consertar problemas - geralmente envolvendo falta de qualificação de 

funcionários - assevera a argumentação apresentada nesse estudo de que a 

falta de uma seleção mais eficiente de funcionários está prejudicando o 

funcionamento pleno das Unidades. Situação que já levou à troca de 17 dos 85 

gestores que iniciaram as atividades das Unidades Nova Semente.  

A existência desse processo de monitoramento e a tentativa constante de 

superar problemas são extremamente positivas para o Programa. Mas se não 

for reorganizada a forma de contratação inicial dos funcionários, o Programa 

                                                           
16

 Em razão de a gestora ser a proprietária da casa onde funcionava a Unidade, e em razão de ela se 

recusar a sair da Unidade deixando tudo como estava, foi necessário o fechamento da Unidade e a 

distribuição temporária dos alunos pelas Unidades mais próximas. Três meses depois a Unidade foi 

reaberta em outro endereço e com uma nova gestora. 
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vai sofrer perda de tempo, dinheiro, e qualidade. Está faltando prevenção de 

problemas no Programa Nova Semente. E um dos consensos mais 

elementares da sociedade, é o de que “prevenir é melhor que remediar”. Então 

é inaceitável que o Programa não invista em seleção, e que concentre todas as 

suas forças no concerto dos problemas decorrentes dessa ausência. 

Com essa observação finaliza-se a abordagem dos três pontos 

escolhidos para a avaliação de implementação, e dar-se continuidade com as 

respostas aos objetivos que originaram esse estudo. 

A partir das observações feitas até aqui, é possível confirmar a hipótese 

levantada nessa pesquisa: O Programa está sendo implementado de forma tão 

rápida que lacunas estão sendo deixadas nas suas estruturas de sustentação, 

o que poderá levar à pequena durabilidade dele.  

Com base nos três pontos de analise escolhidos, essa hipótese pode ser 

confirmada com o fato de o poder público ter substituído os critérios para a 

parceria na abertura de Unidade, sem, contudo, alterar os outros dispositivos 

ligados a esse critério. Como demonstrado, o processo de seleção de agentes 

implementadores foi completamente prejudicado a partir do momento que 

deixaram de restringir as parcerias às Instituições oficializadas da sociedade. 

Portanto por afetar um setor tão importante como é a mão de obra, a pressa na 

abertura e na mudança de critérios pode ocasionar a falência do Programa, 

caso nenhuma medida adaptativa seja tomada.  

Válido ressaltar que não é apenas o fato de não haver um CNPJ que 

poderá ocasionar a falência do Programa. O que se afirma é que junto com a 

adaptação do critério para parceria, deveria ter se pensado nas adaptações 

quanto à forma de indicação e contratação de funcionários, bem como quanto 

uma adaptação mais detalhada nos critérios sobre o espaço físico onde 

deveriam funcionar as unidades. É dito isso, porque ao passo que se permitiu 

que um grupo de pessoas alugasse e adaptasse um imóvel para o 

funcionamento da Unidade, parece que a limitada temporalidade de contratos 

de aluguel foi esquecida. E este ponto pode gerar um grande problema. 

Pensando no caso de uma comunidade ter alugado um espaço, e com 

muito esforço ter feito as adaptações necessárias para o funcionamento, só 

que após um período o dono do imóvel opte por rescindir o contrato. O que 
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fazer para a continuidade da Unidade? Levar a estrutura da Unidade para outro 

imóvel? De onde virá a verba para fazer novas adaptações?  

No caso de fatos desse tipo, acontecerem em proporções pequenas é 

possível reorganizar as crianças de forma a manter a Unidade e o Programa 

funcionando. A exemplo do que aconteceu com a Unidade 63, que foi fechada 

e aberta após algum tempo em outro endereço. Mas e no caso de 

coincidentemente acontecer, algo do tipo, com várias Unidades 

simultaneamente? O que fazer?  

Estas são perguntas que a Coordenação do Programa deve fazer 

urgentemente se o objetivo for realmente o de ter uma política durável para a 

primeira infância no município de Petrolina. Pois infelizmente o que se 

apresenta vai de encontro com o desejo de durabilidade. Já que instituições de 

acolhimento infantil precisam basicamente de quatro coisas: (a) mão de obra; 

(b) crianças a serem cuidadas; (c) metodologia; (d) Espaço Físico. E que o 

Programa corre sérios riscos em dois desses quesitos: na mão de obra, e no 

espaço físico.  

A Coordenação do Programa Nova Semente parece ter dois caminhos a 

seguir: Ou retorna ao Plano Base do Programa, onde os parceiros deveriam 

ser Instituições que tinham espaços físicos próprios, ou desenvolve um 

mecanismo de pré-seleção de agentes implementadores, juntamente com um 

fundo que custeie a readaptação de Unidades que tenham problemas com 

suas instalações.  

Quanto aos objetivos específicos dessa pesquisa, um deles é verificar o 

emprego dos instrumentos previstos para a execução do Programa. E o que 

pôde ser observado é que justamente em razão de fuga desses instrumentos 

previstos, é que a durabilidade do Programa não está completamente 

assegurada. Contudo, é necessário destacar que a pressuposição de que o 

Programa Nova Semente poderá promover mudanças consideráveis no público 

beneficiário, e a visão otimista em relação a ele se mantêm firmes. Pois a 

crítica que se faz aqui, não é com objetivo destrutivo. É na verdade para 

possibilitar a melhoria enquanto a tempo de fazê-la. 

Em se tratando de outro objetivo especifico, o de identificar o grau de 

alcance das metas que deveriam ser cumpridas ainda na fase de 

implementação, é possível afirmar que essas metas estão sendo colocadas em 
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prática de maneira satisfatória. A execução não está sendo de maneira 

excelente, mas de maneira suficientemente positiva para que se afirme que o 

Projeto é eficaz. Das 100 Unidades previstas, 85 foram inauguradas dentro do 

prazo, e as outras 15 ficaram encaminhadas para inaugurações próximas. 

Todas as crianças atendidas pelo programa recebem desde a abertura das 

Unidades assistência de saúde, incremento alimentar, e incremento de 

estímulos físicos e psicológicos, o que já começa a modificar positivamente 

índices de saúde e educação na cidade de Petrolina. Outras metas que faziam 

parte do Programa desde a implementação e que já começam a surtir efeitos 

são, o monitoramento da primeira infância e a melhoria da assistência no pré-

natal e pós-parto. Mesmo sem números oficiais publicados, já se fala em 

redução considerável no número de mulheres que chegam à maternidade para 

parir sem que tenham sido acompanhadas por equipes de saúde durante a 

gestação. E em relação ao monitoramento da primeira infância, foram 

identificados vários casos de crianças que precisavam de atendimento 

especial. Com destaque principalmente para crianças autistas, que têm o 

quadro melhorado significativamente quando começam a ser tratadas nos 

primeiros anos de vida. Além disso, o monitoramento permitiu a identificação 

de muitas crianças que sofriam violência doméstica, e um caso chocante, de 

uma criança que aos 5 (cinco) anos de idade estava viciada em drogas. Todas 

essas identificações contribuíram para que as medidas cabíveis fossem 

tomadas, seja pela família, pela Secretaria de Saúde, ou por as autoridades 

competentes. 

Outro objetivo desse estudo, além do que já foi abordado, era perceber 

como está se dando na prática, a parceria entre o ente estatal e os entes não 

estatais. E também compreender se as razões expostas no Plano Base do 

Programa são reais, ou se serviam apenas para disfarçar outros interesses. 

No que tange à relação entre a Prefeitura e os entes não estatais, deve-

se reforçar o que já foi explanado. Primeiro, a Prefeitura Municipal deve 

analisar atentamente as possíveis consequências que esse Programa pode 

trazer para a Associação de amigos de Petrape, pois foi identificada uma 

grande chance de esta instituição ser prejudicada em longo prazo em 

decorrência do Programa Nova Semente. Isso traria grandes prejuízos para a 

cidade, pois se trata de uma instituição consolidada que há muitos anos assiste 
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á população carente petrolinense. Segundo, é necessário que a facilitação da 

relação entre o município e os grupos sociais seja analisada atentamente, a fim 

de preencher as lacunas que foram deixadas nesse processo e que podem 

promover vários obstáculos em longo prazo. 

Quando se trata da veracidade das razões expostas no Plano Base, o 

que é possível dizer é que elas são mesmo reais, mas não exclusivas. Ou seja, 

realmente a tentativa de oferecer creches, associadas com melhoria da 

educação, da saúde, e da qualidade de vida das crianças e de suas famílias é 

verídica. Mas também houve sempre um interesse político por trás desse 

Projeto. Esse interesse político pode ser observado em vários pontos do Plano 

Base e do processo de implementação. Tais como, a rapidez como se deu o 

processo de elaboração, apresentação e implementação do Projeto; a 

facilitação para atender ao pedido da população por facilitação no processo de 

parceria; e a multiplicação do número de funcionários necessários para o 

funcionamento das Unidades. Quanto a esse ultimo argumento, o que se viu foi 

a contratação de funcionários para exercício de meio experiente. O que fez 

com que o número de contratados fosse o dobro do necessário no caso de 

contratações para expediente completo. Possibilitando benefícios para mais 

pessoas, com custo quase igualitário, e consequentemente a multiplicação dos 

votos que poderiam ser alcançados através do Programa para a eleição de 

2012. Jogada eleitoral que deu extremamente certo, pois o Programa ajudou 

muito na reeleição do Prefeito em uma disputa com candidatos muito fortes e 

da qual Julio Emilio Lóssio de Macedo saiu fortalecido tanto no cenário 

municipal, quanto no cenário estadual, onde é bem assediado para pleitear o 

cargo de Governador de Pernambuco na eleição de 2014. 

No mais, se espera após essa analise que o Programa Nova Semente 

seja reconfigurado de modo a vencer seus obstáculos e realmente ser uma 

resposta plausível à demanda por políticas publicas completas para a primeira 

infância no Brasil. Reinterando que este é um Programa com muita 

potencialidade, e com razões suficientes para ser eficaz, efetivo, e eficiente em 

cada estagio do seu processo de execução. Bastando para isso que sua 

estrutura seja revista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Em compatibilidade com o que foi proposto na introdução desse 

trabalho, houve um empenho na tentava de trazer para discussão a 

necessidade de vagas de acolhimento infantil no Brasil. Tema que cresce 

diariamente no cenário nacional, em decorrência da demanda alarmante e do 

Pacto Todos Pela Educação, firmado entre o governo federal e os municípios 

brasileiros para tentar solucionar o problema. 

Com esse estudo, viu-se que a elevada demanda pelo serviço é 

consequência da combinação de fatores históricos, que levaram à construção 

social de uma expectativa por esse serviço. E que, apesar de desde os 

primórdios do Brasil haver a carência de espaços com essa finalidade, a 

demanda e a expectativa por eles são recentes na nossa sociedade. 

 Ao analisar a história da educação infantil na sociedade brasileira, o que 

se viu é que a problemática não é decorrente simplesmente de descaso dos 

governantes, pois o acumulo da demanda cresceu muito nos últimos anos, 

graças às novas características de vida da população.  
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Nos últimos anos o número de famílias sem um genitor de dedicação 

exclusivamente familiar caiu muito. Também caiu o número de famílias que têm 

a possibilidade de manter empregados domésticos para cuidar dos filhos. Com 

isso a quantidade de crianças a espera de vagas em creches cresceu 

alarmantemente. O que fez com que a temática pulasse patamares na escala 

de prioridades públicas. Se até poucos anos atrás a pequena oferta de vagas 

em creches nem era vista como um problema para a maior parte da população, 

hoje passou a ser pauta de muitas reivindicações. E como a burocratização 

para oferta exige um tempo considerável para a concretude das vagas chegou-

se ao nível em que se encontra. 

Tentou-se também trazer para a discussão a política pública e a 

importância da sua avaliação para o alcance de melhor eficiência, eficácia e 

efetividade das ações empreendidas a partir do dinheiro público.  

Deu-se destaque à Avaliação de Processo de Implementação. Tipo de 

avaliação esquecido por muitos, mas que detém um alcance grandioso no que 

tange a melhoria das políticas. O destaque foi dado por esse tipo de avaliação 

ser o primeiro estágio para adaptação da política e correção de problemas 

apresentados na sua estrutura ou em decorrência de sua implementação. O 

que permite uma melhoria considerável nos resultados finais. 

Através da abordagem sobre avaliação de política pública e do destaque 

dado à avaliação de Processo de Implementação, espera-se despertar maior 

interesse pela atividade, para que as políticas públicas brasileiras sofram 

avaliações internas e também avaliações acadêmicas.  

Acredita-se, com esse trabalho que, somente quando a avaliação se 

tornar uma exercício habitual, e quando a teoria e a prática caminharem juntas 

é que o investimento público será mais bem designado e os efeitos positivos 

serão mais bem percebidos pela população. 

Ainda em conformidade com as proposições, apresentou-se a estrutura 

do Programa Nova Semente, a política pública municipal para a primeira 

infância do Município de Petrolina- PE.  Nesse momento foi empenhado 

esforços no sentido de avaliá-la a partir de três pontos de analise: Matriz de 
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Conflito e Cooperação; Processo de Seleção de Agentes Implementadores e 

Beneficiários; Processo de Monitoramento e Avaliação Internos ao Programa. 

A partir do que as fontes permitiram obteve-se a confirmação da 

hipótese levantada no inicio do trabalho. Confirmando que o processo de 

implementação está se dando de forma tão rápida que algumas lacunas estão 

sendo deixadas para trás, e que no caso de não serem revistas podem ser 

responsáveis pela redução da durabilidade deste Programa que se vende 

como uma política pública inovadora e eficiente no trato com a primeira 

infância. 

Sendo que as lacunas observadas e percebidas como riscos ao 

Programa, estão na maioria das vezes atreladas à adaptação do plano Base a 

uma demanda gerada durante o inicio do processo de implementação. 

Adaptação essa que pareceu não ter levado em consideração algumas 

eventuais consequências. Assim estas consequências são levantadas aqui, na 

esperança de que sejam avaliadas e superadas através dos mecanismos 

indicados nesse trabalho, ou de outros mecanismos melhores que sejam 

descobertos.  

Como mencionado durante o desenvolvimento do trabalho, as principais 

consequências dessa adaptação se apresentam junto à estrutura física das 

Unidades de Acolhimento Infantil, e junto à equipe de funcionários dessas 

Unidades.  

Em razão de a parceria para a abertura de Unidades ter sido facilitada, 

para possibilitar que grupos de mães se reunissem para montar a estrutura de 

funcionamento, se fragilizou a permanência do grupo, a garantia de utilização 

do espaço por longo período, e a garantia de qualidade do serviço prestado.  

Quando um grupo se une exclusivamente como intuito de montar uma 

Unidade não existem vínculos de pertença a esse grupo (pelo menos não 

inicialmente), o que instabiliza a parceria e a permanência de funcionamento da 

Unidade. Já que a qualquer momento as lideranças do grupo podem perder o 

estimulo e o grupo se desmoronar por falta de ligações fortes. Nesse caso toda 
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a estrutura da Unidade se desmoronaria junto, já que o grupo parceiro é 

imprescindível para a execução do Programa Nova Semente. 

A parceria com esses „grupos novos‟ apresenta também risco quanto à 

estrutura física de funcionamento da Unidade. O que contradiz inclusive a 

razão da parceria. Já que a parceria com a sociedade civil, mediante 

instituições, possibilitaria o uso das sedes dessas instituições para o 

funcionamento das Unidades. E que a partir do momento em que um grupo de 

pessoas se une para montar uma Unidade e alugam o espaço para 

funcionamento, o risco de fechamento a qualquer momento se torna evidente.  

Como os espaços alugados precisam passar por adaptações estruturais, 

e como na maioria dos casos esses grupos recém-formados não têm fundo de 

caixa, no caso de recisão de contratos não haveria condição financeira para 

arcar com os custos de mudança de endereço. Então o funcionamento da 

Unidade de acolhimento infantil estaria prejudicado.  

Retomando o que já mencionamos, com esse estudo fica a preocupação 

em relação a uma sequência de problemas com alugueis. Ou seja, em se 

tratando de casos esporádicos, soluções alternativas para custeio da mudança 

facilmente serão encontradas. Contudo no caso de haver uma sequência de 

mudanças em curto prazo, seria impossível a solidez da estrutura do 

Programa. Hipótese que torna necessária a reflexão e o desenvolvimento de 

mecanismos que evitem a problemática. 

Quanto à qualidade do serviço prestado, a parceria com esses „grupos 

novos‟ impossibilita um processo seletivo eficaz de agentes implementadores. 

O que reduz a garantia de qualidade do acolhimento infantil. Como 

evidenciado, os lideres desses grupos praticamente têm suas vagas garantidas 

nas Unidades de Acolhimento Infantil, fazendo com que o processo seletivo 

seja muitas vezes inexistente. A diferença desses grupos para os grupos 

institucionalizados, é que no segundo caso existe apenas a indicação de 

nomes que concorrerão às vagas, enquanto que no primeiro caso, com a 

montagem se tem (quase sempre) em contrapartida a garantia do emprego.  
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A garantia de emprego sem analise do perfil e das habilidades do 

contratado é problemática em qualquer área de atuação. E em se tratando de 

trabalho educacional que lide diretamente com crianças a analise se torna 

imprescindível. Então é emergencial a atenção da coordenação do Programa 

Nova Semente para esse assunto, para que problemas graves sejam evitados. 

Ainda destacando pontos do Programa que precisam de atenção, volta-

se a falar da segurança da Associação dos Amigos do Petrape. A segurança 

dessa instituição parceira da Prefeitura na realização do Programa deve ser 

garantida. Principalmente quando se fala em segurança jurídica. Pois uma 

instituição que há tanto tempo presta serviço à população petrolinense e que é 

reconhecida como instituição de utilidade pública, não pode ter sua moralidade 

afetada por problemas de gestão do Programa.  

Como mostramos o Petrape está extremamente vulnerável juridicamente 

da forma como o Programa esta sendo implementado. Então é absolutamente 

necessário que a situação dessa instituição seja analisada e adaptada da 

melhor forma possível. Tarefa esta que a coordenação tem que executar 

urgentemente, mesmo porque a Prefeitura Municipal de Petrolina é 

coresponsabilizada por qualquer problema que atinja o Programa. Então 

protegendo o Petrape estará se protegendo também. 

Enquanto dificuldade para a realização desse trabalho foi encontrado o 

afastamento da Coordenadora do Programa no fim de 2012, motivado pela 

redução de gastos, em decorrência da redução no Repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios. O que acarretou o atraso da pesquisa em virtude 

da necessidade de reorganização da forma de coleta de dados. 

Contudo, através de outro modelo de coleta de dados foi possível chegar 

a um resultado final que respondesse aos objetivos propostos. Mostrando 

problemas sérios no Programa que podem inviabilizar sua durabilidade, mas 

também mostrando possíveis soluções para os problemas identificados.  

Dessa forma finaliza-se o trabalho com a consciência de cumprimento 

das metas propostas, sem, contudo, engessar a evolução dessa avaliação, 

mediante proposições de qualquer tipo de conclusões precoces. Mesmo 
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porque se trata de um Programa que ainda se encontra em fase de 

implementação. O que permite todos os ajustes necessários.  

Sendo assim, no caso de debates, analises e adaptações da política 

serem provocados, este estudo terá atingido sua funcionalidade. 
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Apêndice 01 – Questionário para Gestores de Unidades Nova 

Semente 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MESTRADO 

Aluna: Cleidiane Coelho 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES 

GESTORES UNIDADE NOVA SEMENTE 

 

1) Como Você tomou conhecimento do Programa Nova Semente na 

reunião ocorrida em Agosto de 2010? 

( ) sim    ( ) Não 

 

2) Você mora na Região da Unidade? 

( ) sim    ( ) Não 

 

3) Qual sua escolaridade? 

( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior   

 

4) Como é feito, pela Prefeitura, o monitoramento da Unidade Gerida por 

você? Qual Frequência? 

 

5) Quais as maiores dificuldades para a abertura e manutenção da Unidade 

gerida por você?  
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Apêndice 02 - Questionário para Funcionários de Unidades 

Nova Semente 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MESTRADO 

Aluna: Cleidiane Coelho 

 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES  

FUNCIONÁRIOS UNIDADE NOVA SEMENTE 

 

 

1) Você está na Unidade desde o inicio? 

( ) sim    ( ) Não 

 

2) Como você se tornou funcionário de uma Unidade do Programa Nova 

Semente? 

( ) Ajudou a montar  ( ) Por Indicação  ( ) Processo de seleção curricular 

 

3) Você mora na Região da Unidade? 

( ) sim    ( ) Não 

 

4) Você passou por algum tipo de entrevista feita pela coordenação do 

programa? Quando? 

 

5) Você já precisou fazer alguma denuncia sobre a unidade da qual faz 

parte, junto à coordenação? Qual foi o resultado? 

 



145 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Anexo 01 – Currículo para crianças de zero a 48 meses 
 

O Programa de Ensino para crianças de zero a 48 meses é organizado em seis áreas 
de desenvolvimento, em torno de experiências, desafios ou metas que a criança vai 
atingindo ao longo dos primeiros anos de vida, de forma espontânea, mas também em 
resposta aos estímulos e desafios que lhes são apresentados. 
 
1. Pessoal e Social 
 
Sentido de si próprio 
1.1. Demonstrar iniciativa 
1.2. Distinguir “eu” dos outros 
1.3. Resolver problemas com que se depara ao explorar e brincar 
1.4. Fazer coisas sozinho 
1.5. Expressar necessidades e preferências 
1.6. Demonstrar autocontrole 
1.7. Reconhecer seu corpo 
1.8. Ter domínio sobre seu corpo 
1.9 Expressar sentimentos a partir de sua fisionomia ou gestos corporais 
 
Relações sociais 
1.10. Estabelecer vínculos com o cuidador responsável 
1.11. Estabelecer relações com outros adultos 
1.12. Criar relações com os pares 
1.13. Expressar e verbalizar emoções 
1.14. Mostrar empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros 
1.15. Participar de atividades de grupo 
1.16. Usar estratégias para solucionar conflitos 
1.17. Imitar situações do cotidiano 
1.18. Reconhecer e nomear pessoas do seu convívio 
1.19. Respeitar as pessoas que a cercam 
1.20. Respeitar regras de convivência 
1.21. Cuidar do ambiente e dos objetos 
 
2. Sensorial e Motor 
 
2.1. Movimentar partes do corpo (virar a cabeça, agarrar, dar pontapés) 
2.2. Movimentar o corpo todo (rebolar-se, deslocar-se, andar, correr, fazer equilíbrio) 
2.3. Movimentar objetos 
2.4. Sentir e expressar ritmos regulares 
2.5. Mover-se de formas locomotoras (movimentos com deslocação: caminhar, correr, 
saltar, pular corda, marchar, trepar, arrastar, rolar, caminhar na ponta dos pés ou no 
calcanhar) em diferentes ambientes 
2.6. Mover-se de formas não locomotoras (movimentos no mesmo lugar:dobrar, torcer, 
balançar, balançar os braços) em diferentes ambientes 
2.7. Mover-se com objetos 
2.8. Descrever movimentos 
2.9. Experimentar e descrever movimentos de diferentes ritmos 
2.10. Exprimir criatividade no movimento 
2.11. Explorar diferentes texturas. 
2.12. Segurar objetos 
2.13. Distinguir pesos diferenciados dos objetos 
2.14. Manusear bola ou balão de diferentes maneiras 
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2.15. Perceber movimentos de objetos 
2.16. Puxar, arrastar, passar objetos 
2.17. Assoprar papéis, balões, objetos leves 
2.18. Imitar os movimentos de objetos e pessoas 
2.19. Pular com os dois pés juntos 
 
3. Linguagem 
 
3.1. Ouvir e responder 
3.2. Comunicar não-verbalmente 
3.3. Comunicar verbalmente 
3.4. Participar na comunicação de forma interativa. 
3.5. Manusear e explorar livros de imagens e revistas 
3.6. Ouvir, apreciar e inventar poemas, quadrinhas e canções 
3.7. Descrever objetos, acontecimentos e relações 
3.8. Contar histórias simples 
3.9. Cumprir tarefas a partir do entendimento de uma ordem verbal 
 
4. Artes 
 
Música 
4.1. Ouvir música 
4.2. Mover-se ao som da música 
4.3. Identificar, explorar e imitar sons da natureza e do ambiente 
4.4. Explorar sons e tons vocais 
4.5. Explorar a voz ao cantar 
4.6. Criar melodias 
4.7. Cantar canções 
4.8. Tocar instrumentos musicais simples 
4.9. Mover-se conforme os gestos propostos na música 
Representação criativa 
4.10. Imitar e brincar de “faz de conta” 
4.11. Explorar materiais de construção e de expressão artística 
4.12. Responder a e identificar figuras e fotografias 
4.13. Construir reproduções a partir de barro, blocos e outros materiais 
4.14. Desenhar e pintar com diferentes materiais 
4.15. Rasgar e recortar diferentes tipos de papéis 
4.16. Amassar diferentes tipos de papéis 
4.17. Colar diferentes materiais 
4.18. Usar a tesoura para recortes de diferentes materiais 
Cores 
4.19. Reconhecer e, progressivamente, nomear cores 
 
5. Conhecimento de mundo 
 
Explorar objetos 
5.1. Explorar objetos com as mãos, pés, boca, olhos, ouvidos e nariz 
5.2. Descobrir a permanência do objeto 
5.3. Explorar e reparar em como as coisas podem ser iguais ou diferentes 
5.4 Amarrar e desamarrar 
5.5. Descobrir objetos e pessoas pelo tato 
Espaço 
5.6. Explorar e reparar na localização dos objetos 
5.7. Encaixar objetos e separá-los 
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5.8. Modificar a forma e a disposição de objetos (embrulhar, torcer, esticar, empilhar, 
pôs dentro de, pendurar) 
5.9. Experimentar e descrever posições, direções, e distâncias no espaço de 
brincadeira, no edifício e na vizinhança 
5.10. Observar pessoas e coisas sob várias perspectivas 
5.11. Encher e esvaziar, por dentro e tirar para fora 
5.12. Desmontar coisas e juntá-las de novo 
5.13. Empilhar objetos 
5.14. Abrir e fechar objetos 
5.15. Encher e esvaziar recipientes 
5.16. Movimentar-se sem tocar em objetos 
5.17. Procurar objetos e pessoas 
5.18. Caminhar sobre um limitador (linha, banco, fios, fitas...) 
5.19. Plantar sementes e mudas 
Tempo 
5.20. Iniciar e interromper uma ação de acordo com um sinal 
5.21. Antecipar acontecimentos familiares 
5.22. Reparar no início e final de um intervalo de tempo 
5.23. Experimentar “depressa” e “devagar” 
5.24. Repetir uma ação para fazer com que algo volte a acontecer, experimentando a 
sua causa e efeito 
 
6. Lógica e Matemática 
Número e Quantidade 
6.1. Experimentar “mais” e “menos” ao comparar dois grupos de objetos 
6.2. Experimentar a correspondência de “um para um” 
6.3. Explorar o número das coisas 
6.4. Contar até 10 
Classificação 
6.5. Explorar e descrever semelhanças, diferenças e atributos de objetos 
6.6. Distinguir e descrever formas 
6.7. Separar e emparelhar 
6.8. Utilizar e descrever alguma coisa de diversas formas 
6.9. Distinguir entre “alguns” e “todos” 
6.10. Descrever as características que uma coisa não possui, ou a classe a que não 
pertence. 
6.11. Comparar atributos (mais comprido/ mais curto/ maior/ menor) 
6.12. Colocar diversos objetos, um após o outro, de acordo com uma série ou um 
padrão, e descrever as relações (grande/ maior/ o maior, vermelho/ azul/ vermelho/ 
azul) 
6.13. Ligar um conjunto de objetos ordenados a outro conjunto, através de tentativa e 
erro (chave na pequena – pires pequeno, chávena grande – pires grande). 
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Anexo 02 – Currículo para crianças da Pré-escola 
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