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Com alegria apresentamos o Relatório 2014 - 2015 

da Move. Ele celebra nosso quarto aniversário e 

inaugura um novo ciclo de publicações, reforçando o 

compromisso da Move com a produção e a circulação 

de saberes que tornem mais relevantes as práticas de 

planejamento e avaliação no campo socioambiental.

Tendo em vista o conjunto de consultorias realizado

pela Move em 2014, em organizações inscritas 

em diferentes contextos geográficos, políticos e 

culturais, elegemos a diversidade metodológica como 

eixo organizador dos textos deste relatório. Eles 

testemunham a importância de diversificar métodos em 

resposta a realidades sociais complexas.

No plano institucional, começamos 2015 com 

importantes conquistas. Expandimos e aprofundamos a 

qualidade técnica de nossa equipe, com colaboradores 

tecnicamente mais firmes e politicamente mais 

experimentados, fortalecendo a oferta de serviços de 

consultoria em planejamento e avaliação nos temas da 

educação pública, garantia de direitos e meio-ambiente.

Ao lado das atividades de estudo e supervisão, que 

envolveram diferentes parceiros e oportunidades 

de formação dentro e fora do Brasil, produzimos 

um código de ética em pesquisa para orientar nosso 

trabalho e regular dilemas comuns a nossa atividade de 

consultoria e pesquisa. Ao apoiar a institucionalização 

da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, cujo 

estatuto ajudamos a escrever, apoiamos o amadurecer 

da gestão social brasileira, em um movimento que 

ainda trará bons frutos.

Fortalecendo nossas práticas de responsabilidade 

social, implementamos uma política de neutralização 

de carbono com base no replantio de floresta nativa 

na Amazônia, em parceria com o IDESAM, além de ter 

realizado consultorias pró-bono prioritariamente para 

organizações de direitos humanos. Iniciamos também 

o processo para ingresso da Move no Sistema B, o que 

será, em breve, concretizado.

Pelos quatro primeiros anos da Move, nos quais 

contamos com inúmeras alianças, agradecemos a cada 

um de vocês sem os quais essa trajetória não teria 

sido possível. À nossa corajosa e dedicada equipe de 

colaboradores e pesquisadores, nossos fornecedores, 

amigos e parceiros e, sobretudo, a nossos queridos 

clientes, muito obrigado.

Amigos e amigas,

Rogério Silva
DiRetoR De Pesquisa

Daniel Brandão
DiRetoR executivo
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A Move

MOVE  ||  2015

Apoiar clientes a tomar as melhores 

decisões e desenhar estratégias mais 

relevantes para aumentar o impacto 

social de seus investimentos.

Organizações públicas e privadas fazem 

investimentos sociais inteligentes, 

melhor compreendem e demonstram 

o impacto de suas ações e produzem 

resultados sociais relevantes para a 

sociedade brasileira.

1  - Nossa equipe é nosso maior ativo.

2  -  Cada demanda é única e exige resposta específica.

3  -  Pluralidade e rigor metodológico.

4  -  A superação das desigualdades sociais brasileiras exige organizações fortes.

5 -  Planejamento e avaliação são dispositivos-chave para promover desenvolvimento    

        organizacional.

Missão

valoRes

visão
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Relação com o mercado

PRoJetos iniciaDos eM 2014:

áreas dos projetos

Educação

Garantia dE dirEitos

41

51%

27%

22%

42%

51%

29%

42%
29%

17%
12%

outros 17%

mEio ambiEntE 12%

Focos

avaliação

planEjamEnto

outros

27%

22%

MOVE  ||  2015
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Diversidade Metodológica 
e incidência estratégica

ROgéRiO SilVa         ||        VanESSa ORBan
DiRetoR De Pesquisa              GeRente De Pesquisa

Os processos de planejamento e avaliação cumprem funções bastante 

relevantes nas organizações contemporâneas. Em cenários sociais 

repletos de demandas e adversidades e num contexto de limitado 

acesso a recursos financeiros, tem sido crucial associar planejamento 

e avaliação com vistas a produzir programas e políticas socialmente 

relevantes e eficientes. Se houve tempos remotos em que qualquer 

boa intenção era suficiente, estes tempos não mais existem.

No enquadre do planejamento, as organizações têm feito demandas 

marcadas por algumas características principais: (a) para revisar 

seu posicionamento estratégico de forma a responder a demandas 

sociais e a construir uma posição de maior relevância na sociedade; 

(b) para definir objetivos estratégicos e programas coesos a suas 

missões; (c) para viabilizar sinergias e alianças com atores-chave; (d) 

para estabelecer dispositivos de fortalecimento de políticas públicas 

e ganhar abrangência e relevância; (e) para tornar as organizações 

mais atentas ao ambiente externo, e ajudá-las a ganhar capacidade de 

aprender com erros e investir em inovação. 

No enquadre da avaliação, as demandas têm sido caracterizadas 

principalmente das seguintes formas: (a) para demonstrar relações 

causais entre uma ação e seus efeitos no público-alvo; (b) para medir 

resultados,  esperados e não esperados, positivos e negativos; (c) 

para reconhecer méritos e limites da atividade técnica, e assim 

viabilizar correções; (d) para apoiar equipes técnicas, financiadores, 

gestores públicos e outros stakeholders a melhor conhecerem as 

realidades sociais de um território, com suas demandas e ativos; 

(e) para definir indicadores-chave que permitam o monitoramento 

periódico de uma ação. Tal conjunto de demandas é oriundo de 

organizações bastante distintas entre si, nas quais convivem culturas 

organizacionais próprias e diversos conjuntos de interesses, o que 

confere a cada demanda aspectos tão particulares como nossas 

impressões digitais. Nestes ambientes, ora dialogamos com sujeitos 

interessados em métricas quantitativas, ora com aqueles que 

demandam profundas análises qualitativas. Dialogamos com atores 

orientados a resultados de curto prazo, assim como com aqueles que 

miram longínquos horizontes em busca de grandes transformações. 

Há os mais entusiastas pela sinergia com políticas públicas, a conviver 

com aqueles que preferem fazer atendimento direto.

Para além dos contextos organizacionais, um segundo vetor de 

grande influência na demanda das organizações está nas produções 

acadêmicas e metodológicas. A atual oferta de métodos tem feito 

as organizações buscarem abordagens de consultoria também 

inovadoras. Se há alguns anos a combinação de um questionário 

padronizado a entrevistas semiestruturadas parecia suficiente para 

revelar a realidade, demos grandes saltos no aparato da investigação. 

Incorporamos tecnologias digitais, desenvolvemos novas teorias 

de análise, incorporamos o design thinking e, naquilo que parece 

ser a maior conquista, formulamos técnicas que permitiram colher 

informações em populações maiores, criando condições para ampliar 

participação e colaboração.
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DiversiDaDe 

Guiados pela missão de apoiar clientes a tomar as melhores decisões e desenhar estratégias relevantes para aumentar o impacto social 

de seus investimentos, temos sustentado o princípio de desenhar cada uma das consultorias que realizamos em cuidadoso diálogo com a 

demanda e com a natureza de cada organização que nos procura. Se há modelos de consultoria baseados na oferta de processos e produtos 

padronizados nos quais os clientes devem ser encaixados, a Move tem caminhado para figurar no polo oposto.

A escolha pela diversidade metodológica está assentada em quatro fundamentos que operam de forma a nos permitir desenhar cada 

consultoria, como ilustrado na figura a seguir: (a) sustentação epistemológica, ancorada nos paradigmas científicos construtivistas 

e participativo1 ; (b) sustentação de cuidadosa leitura de processos socioinstitucionais, ancoradas em autores da sociologia, política, 

psicologia, psicanálise e administração; (c) viabilidade financeira, lastreada no respeito aos limites de investimento de cada organização; (d) 

viabilidade técnica, comprometida a oferecer o melhor suporte possível às decisões que precisam ser tomadas pelos clientes.

1 - Guba EG, Lincoln YS. Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In: Denszin N, Lincoln YS editors. Handbook of qualitative research. 
2nd ed. thousand oaks: sage Publication; 2000. p. 163-88

DiversiDaDe 

Guiados pela missão de apoiar clientes a tomar as melhores decisões 

e desenhar estratégias relevantes para aumentar o impacto social 

de seus investimentos, temos sustentado o princípio de desenhar 

cada uma das consultorias que realizamos em cuidadoso diálogo com 

a demanda e com a natureza de cada organização que nos procura. 

Se há modelos de consultoria baseados na oferta de processos e 

produtos padronizados nos quais os clientes devem ser encaixados, 

a Move tem caminhado para figurar no polo oposto.A escolha pela 

diversidade metodológica está assentada em quatro fundamentos 

que operam de forma a nos permitir desenhar cada consultoria, como 

ilustrado na figura a seguir: (a) sustentação epistemológica, ancorada 

nos paradigmas científicos construtivistas e participativos ; (b) 

sustentação de cuidadosa leitura de processos socioinstitucionais, 

ancoradas em autores da sociologia, política, psicologia, psicanálise 

e administração; (c) sustentação financeira, lastreada no respeito aos 

limites de investimento de cada organização; (d) sustentação técnica, 

comprometida a oferecer o melhor suporte possível às decisões que 

precisam ser tomadas pelos clientes.

sustentaÇão 
tÉcnica

sustentaÇão 
FinanceiRa

sustentaÇão 
ePisteMolóGica

sustentaÇão 
socioinstitucional

Utilizamos as melhores técnicas de investigação 

e análise, tomando como base as perguntas 

que precisam ser respondidas e as decisões que 

precisam ser tomadas por nossos clientes.

Valorizamos a trajetória histórica e os arranjos sócio-políticos 

de cada organização, combinando leituras originados na 

sociologia, ciência política, psicanálise e administração.

 Respeitamos os limites de investimento dos clientes em 

processos de planejamento e avaliação, lançando mão de 

diferentes desenhos que viabilizem a consultoria.

Operamos com métodos mistos de investigação da realidade, 

combinando estudos experimentais, quase-experimentais e 

naturalistas, com vistas a abranger os complexos fenômenos sociais 

com os quais a sociedade contemporânea se relaciona.



8
d i v e r s i d a d e  m e t o d o l ó g i c a

inciDência

O empenho em fazer consultoria assentada nestes quatro 

fundamentos visa produzir processos e saberes que favoreçam a 

tomada de decisão por nossos clientes, numa perspectiva cada vez 

mais responsável e estratégica. Conscientes de que trabalhamos 

em ambientes políticos onde há distintas expectativas e recursos 

limitados, procuramos aplicar ciência para produzir processos 

inteligentes que sustentem decisões inteligentes.

Neste sentido, os desenhos metodológicos e o instrumental técnico 

operam a serviço dos clientes, criando ambientes para refletir, 

aprender e agir, com inteligência e sensibilidade. Na trilha da 

incidência, temos também procurado inovar nas peças de comunicação 

utilizadas em planejamento e avaliação. Infográficos, mapas, matrizes, 

vídeos e fotografias têm sido importantes ferramentas para permitir 

o olhar dos atores para fenômenos complexos, além de ótimas formas 

para iluminar fenômenos eclipsados. 

Combinando diferentes técnicas, sejam tradicionais ou inovadoras, 

tem sido possível abordar os objetos de interesse de nossos clientes 

de maneiras distintas ao que lhes é comum, propiciando ampliar 

análises e fortalecer decisões.

Os textos apresentados neste relatório traduzem o esforço que a 

Move realizou em 2014 para ampliar a diversidade metodológica 

de seus trabalhos, em profundo respeito às necessidades de nossos 

clientes. Como o leitor reconhecerá, os desafios com os quais nos 

deparamos exigiu este movimento, ao qual procuramos responder 

com a seriedade que caracteriza nosso trabalho. Esperamos que este 

material possa ajudá-los a conhecer e os estimular a lançar mão de 

distintos caminhos metodológicos, em busca de favorecer o potencial 

das políticas e programas de interesse público em produzir uma 

sociedade cada vez mais inclusiva e justa.



9
d i v e r s i d a d e  m e t o d o l ó g i c a

Abordagem qualitativa 
do impacto de projetos 
socioambientais

MaDElEnE BaRBOSa      ||       DaniEl BRanDãO
consultoRa DiRetoR executivo

As consultorias em planejamento e avaliação para organizações do 

campo socioambiental vem crescendo de maneira permanente na 

Move. Desde nossos primeiros estudos de menor escala, passamos a 

atuar com demandas mais exigentes, com equipes multidisciplinares 

e de grande acúmulo técnico, bem como a partir de desenhos 

metodológicos mais complexos.

Em 2014 fomos convidados a avaliar um programa com foco em 

mudanças climáticas e uso do solo envolvendo importantes atores 

brasileiros com atuação na Amazônia, bem como um grupo de 

filantropos americanos, que por anos vinha financiando parcela 

significativa das ações.  

O estudo abrangia um conjunto de 16 projetos realizados ao longo 

de 12 anos, e buscava enxergar os resultados sistêmicos desta 

iniciativa. A demanda que nos chegou estava organizada em 23 

perguntas relacionadas a aprendizagem e gestão organizacional, 

além de resultados e impacto. Estava claro o interesse em 

reconhecer o “movimento do conjunto de projetos”, evitando 

o mergulho em projetos específicos. Por outro lado, a tradição 

avaliativa da cooperação americana pedia um relatório bastante 

objetivo, restrito a menos de trinta páginas. O estudo tinha prazo de 

180 dias. A resposta da Move implicou uma parceria com um grupo 

acadêmico de alta credibilidade em ensino, pesquisa e extensão 

no tema socioambiental, e a equipe constituída mergulhou no 

trabalho.  À medida que não havia razões para uma abordagem 

quantitativa, sobretudo porque o principal conjunto de resultados 

parecia operar no campo das conquistas políticas, o método assumiu 

um caráter majoritariamente qualitativo, implicando quatro etapas 

fundamentais: (1) profunda análise documental; (2) visitas a quatro 

territórios dos oito locais de atuação da iniciativa na Amazônia; (3) 

entrevistas com gestores parceiros e beneficiários; (4) seminários 

internos de análise e validação das informações. 

O processo de trabalho foi extremamente estimulante para a equipe, 

e cada um dos desafios que enfrentamos produziu construções 

e resultados de grande relevância aos clientes e à própria 

equipe. Sistematizamos a seguir o que identificamos como cinco 

aprendizagens de grande valia aos que querem se aprofundar em 

avaliações de natureza semelhante. 
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1. a qualiDaDe Da análise foi fruto De cuiDaDoso 

balanço entre conhecimentos técnicos ambientais e 

gestão De avaliações

Compreender os efeitos e limites da iniciativa sobre a agenda das 

mudanças climáticas e do uso da terra exigiu forte compreensão 

técnica e política do campo. Ao mesmo tempo, o saber técnico e o 

acúmulo de trabalho dos consultores da Move em desenvolvimento 

organizacional e em modelos avaliativos assegurou a necessária 

interdisciplinaridade para responder as perguntas de avaliação. Ao 

integrar especialistas temáticos na equipe de avaliação, como temos 

feito também nos temas da educação, garantia de direitos e saúde, 

procuramos nos distanciar das escolas avaliativas mais generalistas,  

que reivindicam a capacidade de atuar com qualquer tema, apoiados 

apenas em consistente repertório metodológico em avaliação.

2. o rigoroso estuDo Documental construiu 

creDibiliDaDe para a avaliação

A principal fonte de informações que pudemos acessar ao buscar 

compreender a longa e abrangente trajetória da iniciativa era 

composta por documentos institucionais e relatórios de projetos; 

um volume que alcançava algumas centenas de páginas exigentes de 

leitura. O material foi cuidadosamente estudado e organizado em 

uma linha temporal que ordenava as construções.

As análises de cada documento particular mostravam principalmente 

a entrega  de produtos (outputs) ao longo dos anos, e apenas a 

disposição temporal destes elementos nos permitiu enxergar 

padrões, bem como enxergar resultados (outcomes). Ao final desta 

primeira fase, apresentar  os achados em um denso infográfico 

gerou nos dirigentes da organização avaliada uma clara percepção 

da profundidade do estudo e de nosso respeito por sua história, 

abrindo caminho para que avançássemos nas etapas subsequentes 

do processo avaliativo.
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3. operar com categorias analíticas flexíveis foi vital 

para responder ao contexto técnico-político da 

avaliação

Compreender a realidade exigiu da equipe a adoção de múltiplos 

quadros analíticos para orientar a organização e interpretação dos 

dados. A proximidade com acadêmicos, presentes na equipe, trouxe 

referências teóricas que direcionaram a leitura das dimensões 

técnicas e políticas das intervenções, numa perspectiva dedutiva. Ao 

mesmo tempo, modelos organizacionais adotados pela ONG ao longo 

do período estudado direcionaram análises de natureza indutiva. 

Entretanto, ao longo dos meses em que a avaliação operou, as 

opções teóricas e empíricas adotadas para direcionar a análise 

foram gradualmente ajustadas à medida em que percebíamos os 

limites de sua contribuição para o aprofundamento do debate, 

da categorização e da expressão de dados. Ao final não existiu a 

adoção de um referencial teórico específico e monolítico a ordenar 

toda a avaliação, mas sim uma operação flexível que possibilitou 

distintas reflexões. 

4. Dentro e fora: a relação Dos resultaDos Dos projetos 

com o Desenvolvimento Da organização

A análise da produção dos resultados e sua contextualização no 

marco dos projetos da organização exigiu que olhássemos com 

muita atenção o processo de desenvolvimento organizacional. 

Compreender a intencionalidade dos projetos, os focos estratégicos 

das ações, a escolha de territórios e públicos e as opções por 

distintas alianças tinham forte correspondência com o estilo de 

liderança e as fases de desenvolvimento da organização. A direção 

estratégica da organização avaliada e sua capacidade operacional, 

incluindo equipes e recursos, constituía um campo fundamental de 

análise, sobretudo num cenário de renegociação da continuidade do 

financiamento dos projetos. Esta premissa exigia que o processo, 

para além do foco em resultados e impacto, deveria entrar no campo 

das avaliações institucionais.

Somente com uma consistente leitura sobre o processo de 

desenvolvimento da organização foi possível entender e julgar de 

maneira contextualizada e cuidadosa o mérito e a relevância das 

intervenções socioambientais produzidas.

5. apesar Dos esforços metoDológicos realizaDos, a 

marca De resultaDos atuais se sobressaiu aos avanços 

proDuziDos no passaDo

A avaliação lançou mão de todos os recursos disponíveis para 

compreender resultados produzidos ao longo de 12 anos. O registro 

do passado, que guardava histórias bastante relevantes, estava 

espalhado em documentos. Entretanto, a visita a quatro territórios  

e a interação com seus diversos atores revelou um olhar quase que 

exclusivo do momento presente.

Os fatos e objetos observados, tais como os sistemas produtivos 

em assentamentos rurais, revelavam resultados recentes, frutos 

de técnicas instaladas há pouco tempo. As narrativas dos sujeitos 

entrevistados estavam circunscritos ao agora, tornando difícil 

capturar eventos e avanços obtidos no passado. Enxergar a lógica 

processual de acúmulo de resultados, as conquistas em cada período 

e as escolhas estratégicas implicou em forte desafio metodológico 

e reconhecemos que a análise de impacto realizada reconhece com 

mais vigor transformações atuais do que aquelas que aconteceram 

no passado.
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O que um sujeito oculto 
pode revelar

Desde 2013 a Move vem conduzindo um processo de avaliação 

de impacto social de um projeto que visa desenvolver um canal 

de vendas porta-a-porta de um produto alimentício. O projeto 

compreende o oferecimento de formações sobre educação 

financeira, empreendedorismo, saúde da mulher e vendas a 

mulheres de baixa renda, ao mesmo em que possibilita que elas 

obtenham incremento de renda com a venda dos produtos. 

Com isso, o projeto objetiva a sua inclusão econômica e social. 

A avaliação de impacto combina um estudo quase-experimental 

com dois grupos de mulheres revendedoras e não revendedoras 

dos produtos da empresa a um estudo qualitativo voltado a melhor 

conhecer o perfil das mulheres e os efeitos do projeto sobre elas, 

além de apoiar a gestão do projeto. A avaliação compreendeu até 

o momento um estudo de linha de base em 2013, e um estudo 

intermediário em 2014; este, voltado a investigar o vínculo das 

mulheres com o projeto (FiGuRa 1). 

VanESSa ORBan          ||       ThaíS MagalhãES
GeRente De Pesquisa colaboRaDoRa

FiGuRa  1 - DesenHo Da avaliaÇão De iMPacto
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Grupo Controle
(150 não revendedoras)

Comparativo dos grupos 
(mudanças devido a presença 
do projeto)

Entrevistas com participantes
(mudanças devido a presença 
do projeto)

Grupo tratamento
(150 revendedoras)

Grupos Focais
+

Histórias de Vida

Cliente oculta
+

34 Entrevistas
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O fenômeno que mereceu atenção em 2014 desafiava a implantação 

desse canal de vendas, ao longo do primeiro ano acompanhado pela 

Move, devido a alta a rotatividade de mulheres na iniciativa, além das 

altas taxas de ausência nos cursos oferecidos às mulheres. Imprevisível 

no momento de planejamento, o fenômeno levou a empresa e seus 

parceiros a formularem uma série de perguntas que precisavam ser 

respondidas pela avaliação intermediária: por que a quantidade de 

mulheres que participavam das formações era tão reduzida? 

por que era alta a proporção de mulheres que desistiam de 

revender os produtos?

As entrevistas que realizamos com as revendedoras, com mulheres que 

haviam deixado o projeto e com os parceiros da iniciativa, revelavam 

acertos, lacunas e fragilidades do projeto, e evidenciavam que cada 

entrevistado possuía opiniões divergentes sobre a natureza das 

dificuldades. Naquele contexto, a triangulação de informações por 

meio dos diferentes informantes não produzia convergências para que 

formulássemos conclusões mais precisas. Era necessário outra técnica 

para revelar mais e permitir melhor juízo de valor.  

Foi esta circunstância que nos levou a propor um processo de 

observação utilizando um sujeito oculto. A técnica pressupõe a presença 

de um investigador que vivencia as mesmas situações que os atores 

investigados sem, contudo, se identificar como pesquisador. À medida 

que o processo de seleção de mulheres revendedoras tem caráter 

público, a escolha não implicava uma falta ética. Não havia também 

desconfiança em relação aos parceiros, mas sim necessidade em definir 

com clareza o percurso vivido por uma mulher que ingressava no 

projeto, desde sua inscrição até a primeira revenda.

A técnica do sujeito oculto opera com a premissa que os atores e 

processos sob investigação não sejam alterados pela presença do 

pesquisador, o que oferece a ele a possibilidade de experimentar as 

ações como elas costumam acontecer. A técnica é comumente usada 

nos estudos sobre consumo, em que um profissional se faz passar por 

um cliente e observa e avalia um atendimento1.

1 - Morrison, l. J., colman, a. M., & Preston, c. c. (1997). Mystery customer research: 
Cognitive processes affecting accuracy. Journal of the Market Research Society, 39, 
349-361. Disponivel em: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/3977/1/Mystery%20
Customer%20Research.pdf
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Selecionamos uma jovem pesquisadora, cidadã da cidade em que o 

projeto acontece, que possuía características culturais semelhantes 

às mulheres revendedoras. Sua função era passar pelas mesmas 

etapas de uma mulher que deseja iniciar a revenda dos produtos 

e reunir informação privilegiada (de dentro do processo) sobre 

o andamento do projeto. Sua busca pelos canais de atendimento 

telefônico disponibilizado às mulheres, seu processo de inscrição, 

sua presença em eventos do projeto e seu convívio com outras 

revendedoras foram atividades fundamentais. 

A pesquisadora foi preparada para melhor entender a dinâmica 

desse canal de vendas e do projeto como um todo, antes de nele 

mergulhar. O projeto era complexo e exigia que cada etapa lançasse 

mão de instrumentos de observação que nos ajudassem a enxergar 

o que ainda não estava decifrado. À medida que a pesquisadora agia, 

refinamentos e diálogos iam sendo feitos, de forma a identificar 

os espaços mais relevantes para sua presença. As dúvidas que 

surgiram ao longo do processo foram ferramentas essenciais para 

melhor compreender o projeto e enxergar possíveis saídas para os 

obstáculos que identificávamos. Os registros de campo descreviam 

os espaços, processos e diálogos, o que permitiu um olhar 

cuidadoso à respeito da experiência subjetiva da pesquisadora como 

revendedora, o que ajudou a compor um rico quadro analítico.

A técnica permitiu que a empresa e seus parceiros vislumbrassem 

a integralidade do itinerário atravessado pelas participantes. De 

suas tentativas de ingresso no projeto a seus pagamentos pelas 

revendas concretizadas, uma série de etapas foram identificadas, e 

fragilidades e oportunidades foram apontadas em cada uma delas. 

a figura a seguir, exemplifica as 9 etapas do projeto:

mobilização entraDa seleção

SuPORTE E RElACIONAMENTO

formação venDa pagamentos entregacontratação

FiGuRa 2 – etaPas Do PRoJeto

Frente ao que o estudo intermediário revelou, os parceiros puderam 

repactuar papéis e funções, priorizar atividades e investir em ações 

fundamentais para que o ano de 2015 tivesse grande relevância para 

a conquista de resultados econômicos e sociais para o projeto.
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Observação participante:
potenciais e limites

A proposta empreendida pela Reos Partners1  de desenvolver 

Cenários Transformadores é tema que instiga a Move por sua 

relevância política e natureza metodológica. O método constrói 

histórias de futuros possíveis para questões essenciais à realidade 

social. As narrativas dos Cenários vão sendo elaboradas em encontros 

realizados entre atores estratégicos capazes de representar 

diferentes vozes e posicionamentos sobre os temas estudados.

Os Cenários procuram refletir as forças e tendências em suas 

diferentes nuances, cores e matizes. A metodologia conduz 

pessoas de origens e pensamentos diversos a um intenso trabalho 

colaborativo, não para escrever um futuro que gostariam, mas para 

pensar em possibilidades a partir da conjuntura atual. A Move foi 

1 - A REOS Partners é uma organização internacional que atua globalmente na 
área de inovação social com nove escritórios ao redor do mundo. Para maiores 
informações acesse o site: http://reospartners.com/brazil

convidada a realizar a avaliação de dois processos de Cenários no 

ano de 2014: um sobre Democracia na América Latina e outro sobre 

Educação Básica no Brasil.

O processo é norteado pelo compromisso de contribuir no 

debate público e espera-se que cada cenário atenda aos critérios 

de relevância, plausibilidade, clareza e desafio2. Há também a 

expectativa de que a construção dos cenários contribua para a 

configuração de novas capacidades colaborativas entre atores e 

instituições participantes. Como, porém, conduzir este processo 

sem abafar ou privilegiar determinados discursos? Pensando nestas 

questões, a metodologia e a facilitação do processo apresentam-se 

como importante desafio para a avaliação.  

2 - Critérios previamente definidos pela própria metodologia de Cenários 
Transformadores e incorporados pela Move como parte do processo de avaliação.

WalQUíRia TiBURciO            ||     Tânia cRESpO
PesquisaDoRa eM eDucaÇão consultoRa PaRa PRoJetos na aMÉRica latina
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o papel Da move

No desenho metodológico proposto para a REOS, elegemos 

a observação participante como método potencialmente privilegiado 

por sua capacidade de lançar um olhar mais íntimo para uma 

iniciativa que, devido à sua natureza, requeria abordagem menos 

invasiva e mais “silenciosa”, para não constranger discursos 

e sentimentos. Pudemos lançar um olhar cuidadoso ao processo, 

compreendendo relações e movimentos, avanços e recuos, 

sentimentos e demandas, num cuidadoso exercício de 

contemplação e diálogo. 

Desta forma, estivemos presentes durante todas as oficinas de 

desenvolvimento dos Cenários com o intuito de observar o processo 

e oferecer insumos para a equipe facilitadora visualizar o curso do 

trabalho de um novo ângulo. 

Com base na rigorosa atividade que desenvolvemos, assentada 

em princípios, roteiros e acordos de presença no grupo, 

apresentamos aqui o que parecem ser potencialidades 

e limitações da observação participante. 

1. a observação participante Deve ser 
combinaDa com outros métoDos 

Uma análise integral dificilmente pode basear-se exclusivamente 

em um único sistema de pensamento ou técnica. É preciso ampliar 

a capacidade analítica fazendo uso de informações resultantes de 

entrevistas, conversas informais e estudos de documentos que 

facilitem o desenvolvimento de uma narrativa capaz de explicar 

aspectos de determinada realidade. 

A triangulação de métodos apresentou-se, neste caso, ainda mais 

necessária, pois os discursos carregavam fortes posicionamentos 

e visões de mundo. Neste sentido utilizar-se de outras fontes 

funcionou como forma de não supervalorizamos ou subestimarmos o 

papel do observador.

Partimos da premissa que diferentes métodos trazem novas 

possibilidades de leituras sobre o processo, para que aspectos 

convergentes e divergentes possam ampliar as compreensões e as 

estratégias de intervenção. 
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2. a subjetiviDaDe Do olhar

O olhar de quem observa está condicionado por suas ideologias, 

sua maneira particular de ver o mundo e o outro. No contexto de 

desenvolvimento dos Cenários, onde o posicionamento político 

tem grande destaque, o reconhecimento dos nossos próprios 

preconceitos, suposições, opiniões e valores, e o reconhecimento 

dos nossos marcos interpretativos podem evitar que estes produzam 

viéses acentuados na análise.  

3. o “estrangeirismo” constrange

Estávamos em uma realidade com um papel diferente dos demais 

participantes, o que criou obstáculos na construção de confiança com 

o grupo. Estávamos lá, mas não éramos parte. Alguns mecanismos 

como trocar de tema quando nos aproximávamos, relutância de 

alguns em responder certas perguntas ou afastamento para conversar 

fora do alcance de nossos ouvidos, foram, em alguns momentos, 

barreiras para o acesso à realidade que operava nos encontros.

Percebemos, entretanto, que o lugar periférico que ocupamos pode 

jogar a favor da avaliação. O papel de filiação periférica proposto 

por ADLER (1994) estimula o observador a interagir suficientemente 

perto com os sujeitos em questão para estabelecer a identidade de 

membro, sem contudo participar das atividades que influenciam no 

reconhecimento da identidade do grupo. Este movimento dentro-fora 

evidencia que o observador, a despeito dos demais atores, não tem 

um compromisso de transformar a realidade que observa, mas lhe 

confere possibilidade privilegiada de análise.

Existirão sempre questões que escaparão ao olhar, o que nos mostrou 

que nenhuma leitura é inquestionável e infalível. Lidar claramente 

com a limitação, mas também com o alcance do que fazíamos, trouxe 

forte potência à colaboração entre nós e a equipe de facilitadores.

Mesmo com limites e desafios, a qualidade analítica que a observação 

permitiu foi crucial diante de um processo denso, que exigiu de nós 

adentrar a cozinha da prática de facilitação, conhecendo, desvelando 

e debatendo suas luzes e sombras. 

A observação garantiu retornos permanentes à equipe facilitadora, 

possibilitando pequenos ajustes entre um dia e outro de oficina, bem 

como sínteses posteriores aos encontros, com insumos importantes 

para a equipe de facilitação.
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Monitorar Programas Sociais: 
o caso do Banco Santander

O Banco Santander realiza seus investimentos sociais centralmente 

por meio de sete programas distintos que contribuem, cada um à sua 

maneira, para que o Banco apoie a inclusão social e econômica da 

população brasileira, sua causa social. À medida que tais programas 

operam com temas distintos em diferentes realidades, tais como 

a educação infantil e o apoio a conselhos municipais do idoso, os 

gestores da área convivem com grandes desafios para monitorar os 

programas e avaliar seus resultados, o que é ainda mais complexo 

frente à demanda por uma avaliação sistêmica do investimento. 

Convidados a construir uma solução para este desafio, apoiamos o 

Banco Santander e seus parceiros1   nos programas a construir um 

sistema de monitoramento e avaliação que fosse tanto sensível a 

cada programa particular, quanto capaz de olhar transversalmente 

a programação. O modelo de avaliação nasceu a partir de 

cinco premissas: (1) simplicidade e viabilidade operacional; (2) 

rigorosidade metodológica apoiada em métodos qualitativos e 

quantitativos; (3) utilidade para governança e gestão do investimento 

social; (4) participação de parceiros executores e público-beneficiário; 

(5) Capacidade de mostrar resultados aos stakeholders.

1 - o banco santander executa os seus Programas sociais em parceria com 
organizações da sociedade civil e consultorias especializadas. 

Em distintos momentos de debate entre a equipe do Banco 

Santander e seus parceiros nos programas, foram definidas duas 

perguntas avaliativas para guiar o modelo. 

As perguntas desdobraram-se em dois níveis de indicadores: de 

resultados e de relacionamento, como vemos na figura 1. Foram 

construídos 18 indicadores centrados em resultados, agrupados 

em 6 macro-indicadores para a pergunta 1; além de 12 indicadores 

centrados em relacionamento, distribuídos em 4 macro-indicadores 

para a pergunta 2.

A fim de trazer contornos técnicos mais precisos aos indicadores, 

cada um deles recebeu uma definição particular, tendo em vista 

as expectativas de resultados do Banco e seus parceiros. Cada 

indicador foi definido qualitativamente (figura 2) e tais descrições 

foram tomadas como balizas para a aferição de resultados.  Além 

das perguntas e indicadores transversais aos sete programas, 

cada programa mereceu atenção particular. Tendo em vista sua 

diversidade temática, metodológica e operacional, cada um dos 

programas mereceu uma matriz avaliativa específica, que resultou 

em indicadores particulares também, essencialmente voltados a 

produzir informações para a gestão dos mesmos.

VanESSa ORBan         ||       ROgéRiO SilVa
GeRente De Pesquisa                 DiRetoR De Pesquisa    
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FiGuRa 1 – PeRGuntas avaliativas e MacRo-inDicaDoRes

resultaDos:

o investimento social Do banco santanDer contribui 
para a inclusão social e econômica Das populações 
alcançaDas pelo seu investimento social?

resultaDos:

que imagem os públicos externos que se relacionam 

com o investimento social constroem a respeito Do 

banco santanDer?

1 - disseminação de conhecimento

2 - desenvolvimento de competências

3 - colaboração com sociedade civil  e /ou poder público

4 - articulação e colaboração  em rede
  
5 - acesso à direitos fundamentais

6 -  autonomia

1 - percepção sobre a imagem  do banco santander

2 - investimento direto na estratégia

3 - mobilização de recursos Da socieDaDe

4 - engajamento institucional

FiGuRa 2 – exeMPlo De uM Dos MacRo-inDicaDoRes, inDicaDoRes e DescRitoRes

macro-indicador inDicaDor Descrição

COlABORAçãO 

COM SOCIEDADE 

CIVIL E/OU 

PODER PúBlICO 

3.1. 
equilíbrio na participação
 de atores-chave

O projeto tem consciência das oportunidades e necessidades de 
aliança entre atores públicos e privados e consegue equilibrar sua 
participação em prol de seus objetivos estratégicos

O projeto valoriza e cuida de suas instâncias de gestão e decisão, 
equilibrando a participação de diferentes atores em prol dos 
interesses dos beneficiários diretos

o projeto tem estratégias construídas a partir da leitura da realidade 
socioeconômica do território a qual se insere, tentando responder às 
necessidades fundamentais do público-alvo

03

3.3.  
colaboração para 
responder às necessidades 
Da comuniDaDe

3.2. 
qualiDaDe Das instâncias 
De Decisão
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a coleta De informações

Em busca de construir juízos de valor confiáveis e relevantes, 

escolhemos uma técnica de coleta de dados que valorizava os 

diferentes pontos de vista dos principais atores envolvidos. Criamos 

então uma escala padrão de desempenho para os indicadores,             

e construímos questionários que seriam respondidos por três atores: 

(a) o gestor do programa na equipe do Banco Santander; (b) o 

parceiro executor do programa, responsável pela implementação em 

distintos municípios; 
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(c) uma comissão de atores locais, que agregava participantes diretos 

das atividades oferecidas pelos programas (figura 3). Reunindo 

diferentes olhares, apostamos em um sistema de métricas objetivo 

por um lado, mas dialógico por outro.

Em busca de viabilizar um exercício de causalidade para todos os 

indicadores construímos dois tipos de perguntas. A primeira, como 

vemos na figura 4, centrada em identificar o desempenho de uma 

certa variável. A segunda centrada em atribuir ao desempenho os 

possíveis efeitos do programa.

Tais escalas, agregadas de outros indicadores diretos, tais 

como o número de participantes do programa ou o volume de 

recursos empregados pelos projetos locais em contrapartida aos 

investimentos do Banco Santander, compuseram um questionário 

comum, adaptado à linguagem de cada programa.

 Além das perguntas relacionadas aos indicadores transversais, 

cada programa possuía um conjunto de perguntas específicas, 

com diferentes formatos, advindas das matrizes de avaliação 

de cada programa. 

1 2
3 4

5 6
7 8

9
10

Questão 05 - vocês acham quE as açõEs E os matEriais ofErEcidos pElo 
proGrama influEnciaram na EquipE da sua Escola a valorizar as práticas dE 
proDução De conhecimento?

não ajuDou naDa

ajuDou muito

1 2
3 4

5 6
7 8

9
10

Questão 04 - como vocês classificam as práticas De proDução De 
conhecimento da sua Escola?

a escola não possui mecanismo De 
proDução e registro De aprenDizagens, 
nem tem planos para esta ativiDaDe

a escola valoriza a proDução e o registro De 
suas aprenDizagens e possui ações concretas 
para este fim

FiGuRa 4 – exeMPlo De escala constRuíDa PaRa MensuRaR o nível De inteRvenÇão Do 
PRoJeto nos Públicos-alvo
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PARCEIROS ExECuTORES COMISSãO DE AVAlIAçãO BANCO SANTANDER

8.4

7.9

7.4
7.2

6.4

3.8

7.2
4.9

5.5

5.6

7.4

8.3

5.6

8.0

7.5

7.7

8.2

7.8

1. DISSEMINAçãO DE CONHECIMENTO

2. DESENVOlVIMENTO DE COMPETêNCIAS

3. COLABORAçãO COM SOCIEDADE CIVIL E/
Ou PODER PúBlICO

5. ACESSO A DIREITOS FuNDAMENTAIS

6. AuTONOMIA

4. ARTICulAçãO E COlABORAçãO EM REDE

FiGuRa 5 – GRáFico que conGReGa os ResultaDos Dos tRês atoRes envolviDos 
a PaRtiR Dos 6 MacRo-inDicaDoRes.

a análise Dos DaDos

Depois que mais de 400 projetos em todo o território brasileiro 

responderam aos questionários, tais respostas foram somadas 

àquelas dos parceiros executores e àquelas do próprio Banco, para 

que discrepâncias e convergências fossem observadas e debatidas. 

Como se vê no gráfico (figura 5), o desempenho dos programas 

em cada macro-indicador foi apresentado aos diferentes atores, e 

diferentes oficinas foram realizadas para análises e 

encaminhamentos, resultando em uma expressiva série de correções 

estratégicas nos programas. Os questionários específicos foram 

transformados em bancos de dados que receberam tratamento 

de cada parceiro executor, sendo, também, levados às oficinas de 

discussão dos resultados. Desta maneira, aquilo que era de interesse 

transversal aos programas e aquilo que era de interesse específico 

somaram-se em um importante exercício de análise.
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conquistas

•   O modelo foi considerado operacionalmente simples, permitindo a captura de vários 

fenômenos-chave dos programas por meio de apenas um questionário padronizado.

•   O modelo estimulou o debate, favoreceu a contraposição de posições e ajudou a 

produzir um ambiente de diálogo e de ajustes nas estratégias. 

•   A apresentação gráfica dos resultados, pouco tempo depois de toda a fase de 

preenchimento, favoreceu o uso das informações e deu claros sinais de operar como 

modelo de duas mãos, com distintos stakeholders tendo acesso à informação.

•   Os resultados não encerraram a avaliação, mas ativaram um rico debate entre 

os stakeholders.

•   Em seus níveis de maior agregação, o modelo ofereceu boas informações aos dirigentes 

do Banco, conferindo maior visibilidade ao investimento social. 
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Matriz avaliativa como 
dispositivo estratégico 

Toda organização busca aprimorar seus processos e ferramentas 

de gestão como forma de alcançar melhores resultados. Nesta 

direção, uma matriz avaliativa é um dispositivo útil para ajudar uma 

equipe, um programa ou uma organização a expressar claramente 

os resultados que suas intervenções sociais pretendem gerar, bem 

como os indicadores associados a tais resultados.

O crescente interesse por matrizes avaliativas tem se dado no 

âmbito do fortalecimento das abordagens de avaliação orientadas 

pela teoria (Theory Driven Evaluation), sendo a Teoria de Mudança 

a representante mais conhecida entre investidores sociais. O uso 

de matrizes avaliativas têm atravessado um significativo processo 

de mudança: de mera formalidade entre as partes envolvidas em 

um projeto (em geral um financiador e um executor) e incapaz 

de tocar em aspectos estratégicos, para um lugar de revisão ou 

reordenamento da lógica do projeto que avalia, favorecendo 

que resultados realistas sejam pactuados e que novos níveis de 

alinhamento conceitual sejam alcançados.  

O processo de construção de uma matriz avaliativa é um convite 

a uma consistente reflexão sobre um projeto ou programa a ser 

realizada de maneira participativa. Sendo um exercício de diálogo 

e construção, trata-se de um processo simples, mas que merece 

atenção. No caminho de produção, deve-se levar em conta os 

elementos abaixo relacionados, mesmo que os mesmos não venham 

a fazer parte do produto final condensado na matriz;

público-alvo

Sujeitos participantes, usuários ou beneficiários de políticas e 

programas sobre os quais se deseja incidir e alcançar resultados.

estratégias

Caminhos a serem percorridos pelas políticas ou programas com 

vistas a alcançar os resultados desejados sobre o público-alvo.

resultaDos

Conquistas, mudanças ou entregas que se deseja junto ao público-

alvo, incluindo as transformações mais significativas e estruturantes.

inDicaDores e Descritores

Atributos precisos e confiáveis, que sejam capazes de atestar que os 

resultados desejados foram alcançados.

tempo

Percepções a respeito dos tempos necessários para que os resultados 

desejados sejam alcançados, respeitando o  amadurecimento próprio 

da intervenção, bem como sua cadeia lógica ou causal.

No processo de construção de uma matriz, merece destaque a 

cuidadosa articulação necessária a estabelecer certa hierarquia para 

os resultados, que pode ser determinada pela sua sequência lógica 

causal e pelos períodos de tempo que determinam a possibilidade de 

sua ocorrência.

JUliana MORaES      ||     DaniEl BRanDãO
consultoRa DiRetoR executivo 
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Frente a políticas e programas socioambientais com ambições 

múltiplas e complexas, e que não são produzidos isoladamente 

mas, ao contrário, com forte concatenamento, é fundamental 

compreender a interdependência dos resultados, estando atento 

à sequência de mudanças implicadas nas ações, o que será crucial 

para determinar os pontos de medida e os indicadores capazes de 

evidenciá-los.

Ao longo de muitas experiências construindo matrizes de 

avaliação, com iniciativas públicas e privadas de diferentes 

temas sociais, sistematizamos seis qualidades que devem ser 

constantemente perseguidas neste processo, a fim de que ele seja 

inspirador e relevante.

1 . uma matriz está a serviço Do projeto: não existe 

como fim em si mesma

A avaliação é um dispositivo que está a serviço de uma política ou 

programa. uma matriz se constitui como peça que auxilia equipes na 

construção de seus processos avaliativos.

2.  uma matriz é um elemento vivo

uma matriz caracteriza-se pela possibilidade de constante revisão, num 

exercício de contínuo ajuste de seus componentes e de qualificação de 

seu conteúdo. Visitas frequentes a uma matriz se fazem necessárias 

para adequá-la ao desenvolvimento do objeto avaliado.   

3. uma matriz Deve ser uma peça simples

Uma matriz deve focar no que é essencial a uma iniciativa. A 

elaboração de um quadro centrado em pontos determinantes para 

se compreender uma política ou projeto e seus alcances é uma 

virtude a colaborar para a compreensão precisa do que é importante.

4. uma matriz é uma oportuniDaDe De alinhamento

uma matriz traz a oportunidade de se construir, entre equipe e 

parceiros do programa, claros alinhamentos sobre resultados e 

impacto almejados.

5. uma matriz favorece a eficiência De uma iniciativa

Ao permitir o alinhamento entre atores, a clara articulação 

dos resultados e a orientação a processos de monitoramento e 

avaliação, uma matriz pode colaborar para apoiar a gestão eficiente 

de projetos sociais.

6. uma matriz é um processo De aprenDizagem

A reflexão programática propiciada pela produção da matriz se 

instala como oportunidade de aprendizagem para que uma equipe 

avance na sua compreensão sobre uma política ou programa, em 

vários de seus componentes fundamentais, ora estratégicos, ora 

operacionais.
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resultaDo
estratégias Do 

projeto público inDicaDores Descritores

• Educação 
integral 
desenvolvida 
pela escola 
em articulação 
com  a 
comunidade

• Formação 
presencial

• Tutoria

• Disponibilização 
de Guias 
Orientadores

• Formação 
presencial

• Tutoria

• Relação 
família-
escola 
fortalecida

• Gestores das 
escolas

• Coordenadores 
pedagógicos

• Gestores da escola

• Coordenadores 
pedagógicos

• Docentes

• Intensidade de 
uso  do território

• Intensidade de 
articulação de 
parcerias

• Grau de 
institucionalização   
da Educação 
Integral na escola

• Participação              
das famílias

• Quantidade de atividades que usam território 
• Frequência  de atividades que usam território
• Diversidade de atividades realizadas
• Diversidade de atores participantes
• Percepcão sobre a qualidade pedagógica das 

atividades

• Existência de parcerias
• Diversidade de parceiros
• Nível de contribuição dos parceiros
• Percepção da qualidade das parcerias

• Presença de diretrizes da Educação integral 
no PPP

• Presença de ações de Educação integral no 
Plano Annual

• Presença de temas de educação integral nas 
reuniões pedagógicas

• Quantidade de ações na escola que 
envolvem família

• Frequência de ações na escola que 
envolvem família

• Diversidade de atividades
• Percepção da qualidade da participação         

das famílias

FiGuRa 6: FRaGMento De uMa MatRiz De avaliaÇão
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• sentiDo

• participação

• momento

• recursos

• plano De ação

• resultaDos

• perguntas

• inDicaDores e 

Descritores

• fontes

• valiDação Da 

matriz entre 

envolviDos

preparo

articulação 
Do conteúDo

pacto

FiGuRa 7: Fases De constRuÇão De uMa MatRiz De avaliaÇão

A produção de uma matriz de avaliação pode ser sintetizada em 

três etapas. A primeira fase denomina-se preparo e está orientada 

a criar as bases na qual a construção da matriz será alicerçada, 

dedicando-se a definir aspectos tanto políticos e estratégicos 

quanto materiais e operacionais.

A segunda fase é chamada de articulação de conteúdo e contém 

o trabalho de levantar e sistematizar as informações relacionadas 

aos elementos-chave da matriz. Este momento é caracterizado por 

estudos e debates consultivos que reúnem os aspectos a serem 

deliberados na última fase deste processo, denominada pacto. 

É papel dos processos de monitoramento e avaliação disparar e favorecer 

momentos reflexivos entre os interessados em uma iniciativa social. A 

construção de uma matriz de avaliação é, neste sentido, uma caminhada 

simples e democrática, acessível a qualquer organização, e capaz de estimular 

o desenvolvimento estratégico de políticas e programas sociais.
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BRUna RiBEiRO                  ||     MichElE a. SchUllE
cooRDenaDoRa  De 
avaliaÇões eDucacionais

PesquisaDoRa

A Move tem como direcionador técnico-político a escuta dos 

sujeitos diretamente implicados nas intervenções realizadas 

por organizações da sociedade civil, governos e institutos 

empresariais. O campo da educação infantil, ao qual temos 

dedicado atenção crescente nos últimos anos, tem nos desafiado 

a instituir mecanismos rigorosos e éticos de escutas de crianças. 

O estudo teórico deste tema associado à experiências concretas 

que envolveram diálogo com crianças pequenas em municípios do 

interior do Nordeste e em uma creche dentro de uma penitenciária 

feminina na região sul do país vem contribuindo para a Move 

consolidar sua compreensão e posicionamento sobre a escuta de 

crianças em processos de investigação da realidade.

retrato De uma experiência relevante

Em avaliação que realizamos junto a escolas públicas situadas em 

municípios da Paraíba, nos encontramos com crianças de 7 a 9 anos 

cujas escolas não tinham condições básicas de saneamento. Ao 

conversar com elas e percorrer a escola a seu lado, vimos que suas 

demandas por itens básicos como filtros de água, ventiladores, 

caixa d’água, cisterna, banheiros, pias, sabonetes e brinquedos 

foram marcantes.

As propostas das crianças não eram utópicas e poderiam ser 

colocadas em prática nas escolas. Ao falarem que seria bom ter 

uma quadra, por exemplo, explicavam espontaneamente para a 

avaliadora onde essa quadra ficaria e que espaço seria utilizado para 

a construção. Em outra passagem, analisavam qual seria a melhor 

posição para determinado brinquedo, se na frente ou atrás da 

escola. As crianças revelavam que estavam atentas aos espaços não 

ocupados e demonstravam que não só observavam isso, mas tinham 

sugestões para ocupação dos mesmos: “No lugar do mato podia fazer 

uma horta, a terra é boa lá!”

O tema da inclusão de crianças deficientes também emergiu: “Essa 

escola é a escola mais boa... Tem aluno que sai de escola particular e 

vem para cá porque aqui tem aluno com deficiência (...)Eu acho que 

devia ter uma escola só para deficientes”. Diante do quase unânime 

protesto de outras crianças em relação a sua fala, ela se explicava: 

“Não é porque a gente não gosta deles, a gente tem até carinho, é só 

para não judiarem deles”.

Essa fala provocou outro menino a narrar um episódio em que uma 

criança deficiente foi forçada a lamber uma bola suja de lama por 

outras crianças. A criança, assim, finalizava seu raciocínio: “somos 

todos irmãos, a gente tem que aprender a ‘sobreviver’ com eles. 

Porque se a gente fosse deficiente ia querer ser respeitado”.

Outros temas também ocuparam as falas das crianças, como a 

demanda por mais uma faxineira, tendo em vista que “a escola é 

muito grande”. Outra percepção das crianças em relação ao horário 

do lanche que, segundo eles, deveria ter uma separação por turmas 

pois “os grandes derrubam os pequenos”.

A escuta de bebês e crianças 
pequenas em avaliações
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Mas além das falas, é importante ouvir também o que nos dizem gestos, 

desenhos, brincadeiras e recusas. Em uma avaliação que realizamos 

em uma penitenciária feminina que abrigava um tipo de creche para 

os filhos das mães presas, nos deparamos com cenas impressionantes. 

Crianças caminhando com as mãos para trás e olhando para o chão, 

crianças perguntando o que seria um cachorro (animal jamais visto 

dentro dos muros da prisão) e crianças interessadas em brincar com as 

chaves que abriam o portão da creche, num claro movimento de flertar 

com o universo externo do qual estavam privadas.

Os bebês que vivem na penitenciária permanecem alheios a 

brinquedos e livros. Não choram, não riem, não “incomodam” ninguém, 

evidenciam o papel a que são relegados pelo sistema como crianças 

invisíveis, não sendo alvo de políticas públicas de nenhuma espécie.

bases De análise e intervenção

A emergência da sociologia da infância vem acompanhada da 

constatação de que as crianças são sujeitos de direitos que interagem e 

constroem sentidos a respeito de seu meio, produzindo cultura. Desde 

os anos 30, o termo sociologia da infância já era empregado (Qvortrup, 

1995), ainda que criança e infância fossem compreendidos sob a ótica 

das teorias de socialização de Durkheim. Segundo esta perspectiva, a 

socialização ocorria de forma vertical, do adulto sobre a criança, que 

recebia passivamente a cultura e por isso mesmo era relegada ao lugar 

de “objeto sociológico”. 

A premissa de que as crianças não só reproduzem a cultura do mundo 

adulto, mas apreendem criativamente essas informações produzindo 

suas culturas singulares, surgiu bem mais recentemente. Corsaro chama 

de reprodução interpretativa o que veio se tornar um dos pilares da 

nova sociologia da infância.Corsaro (1997, p.18) afirma que é preciso 

considerar “não só as adaptações e internalizações dos processos de 

socialização, mas também os processos de apropriação, reinvenção e 

reprodução realizados pelas crianças” em uma clara crítica a socialização 

vertical proposta por Durkheim.
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No Brasil, muitos estudos e pesquisas têm sido realizados visando 

construir uma metodologia de escuta de crianças ancorada no 

pressuposto de que qualquer criança é uma “pessoa completa, 

competente, curiosa, criativa, com direito a ser ouvida e atendida 

em suas necessidades específicas” (Cruz, 2008, p.12), compreensão 

ratificada em vários documentos nacionais e internacionais, como a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (ONU, 1989), 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil/DCNEI (BRASIL,2010).

Nesse sentido, a garantia do direito das crianças expressarem 

livremente sua visão acerca de temas que as afetam é entendida não 

só como importante, mas como necessária, desafiando pesquisadores 

a contribuir para a restituição da voz das crianças, tirando-as da 

categoria de infantes (etimologicamente aquele que não fala) e 

elevando-as à categoria de sujeito de direitos, buscando, através 

da análise do conteúdo da escuta, “(...) subsidiar ações a seu favor e 

contribuir para mudanças que as beneficiem” (Crus, 2008, p. 14). 

desafios teórico-metodológicos

O receio de se realizar avaliações com bebês e crianças pequenas 

tem fundamentos concretos, uma vez que as crianças dessa faixa 

etária são extremamente vulneráveis. Há riscos de serem submetidas 

a situações constrangedoras e de desrespeito, além de serem alvo 

de represálias após adultos entrarem em contato com o conteúdo 

de suas falas. A opção pela escuta de crianças deve ser uma decisão 

consciente das implicações e cuidados éticos que este gesto 

demanda. Os cuidados devem estar na composição da equipe de 

avaliadores com formação adequada e compreensão das múltiplas 

formas de expressão da criança, na autorização não só dos familiares/

responsáveis, mas também das crianças sobre seu interesse ou não 

em participar da proposta (respeitando sua recusa mesmo diante da 

autorização de seus responsáveis), garantindo a entrada no campo 

com cuidados éticos na coleta e divulgação dos dados.

Para tal, os avaliadores devem atentar para questões já apontadas e 

discutidas por Kramer (2002), como quando usar nome real e fictício 

de crianças nos relatórios e divulgação dos dados. É necessário 

ponderar caso a caso, pois em um contexto, divulgar o nome 

verdadeiro de uma criança pode ser uma forma de garantir sua 

autoria e, em outro, pode ser uma forma de expô-la, assim como é 

importante observar quando é lícito o uso de imagens, fotos e vídeos 

produzidos pelas e das crianças, entre outros.

Diversas áreas do conhecimento reconhecem o fato de que a criança 

“fala” com o corpo, através de suas brincadeiras, silêncios, interações, 

formas de ocupar espaços... E por isso mesmo ouvir crianças é ir 

muito além da compreensão reducionista de recolher suas falas, é 

ouvir o inaudível, ver o invisível, é buscar captar a criança em sua 

inteireza e complexidade, o que demanda do avaliador a elaboração 

de metodologias que também levem em consideração as múltiplas 

linguagens infantis.

Vale ressaltar ainda que, nesta perspectiva, não significa que a fala 

das crianças não seja importante, mas sim que ela é considerada e 

respeitada como as outras formas de expressão infantil. A conversa 

com crianças é entendida pela Move não como um momento 

passivo onde o avaliador se limita a anotar suas falas e sim como 

um momento privilegiado para se provocar reflexões, construir 

confrontos entre pontos de vista, enfim, dialogar. Então, podemos 

constatar que escutar crianças nos impõe o desafio de pensarmos 

e construirmos metodologias que não as reduzam a perspectivas 

biologistas e psicologizantes que as interpretam como “indivíduos 

que se desenvolvem independentemente da construção social 

das suas condições de existência e das representações e imagens 

historicamente construídas sobre e para eles” (SARMENTO, 2005, p. 

363). Significa, ainda, considerar sua condição de ator social buscando 

formas de compreender como elas compartilham, negociam e criam 

cultura com os adultos e seus pares. 
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que as vozes infantis possam apoiar granDes Decisões

Delgado e Muller (2005, p.176) afirmam que “ainda temos um 

longo caminho a trilhar no que se refere à consolidação da 

área da sociologia da infância no Brasil”, sendo que para isso 

precisamos superar a lógica adultocêntrica buscando compreender 

os significados atribuídos pelas crianças e não somente sob a 

perspectiva dos adultos. 

A infância no imaginário coletivo continua confinada aos pequenos 

mundos, sem articulações com a economia, ciência, política 

(Qvortrup,2001), por isso Corsaro (1997,2003) alerta que temos de 

caminhar no sentido de construir  estudos com e não sobre a criança.

Propiciar espaços para captação das múltiplas vozes e olhares 

infantis é “urgente, pois é a partir de suas vozes que medidas de 

proteção e de atendimento mais prementes serão tomadas pelas 

equipes de intervenção externa” (Campos, 2008, p.37).

Aqueles que aceitarem o desafio da escuta de bebês e crianças 

pequenas devem estar atentos aos cuidados que o processo exige 

para que este seja respeitoso e ético e não fira os direitos das 

crianças. Garantido isso, podemos concluir que o que os bebês e 

crianças pequenas falam através de suas diferentes linguagens 

podendo colaborar com tomadas de decisões importantes a favor 

da criança e de seus direitos fundamentais.
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