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EDITORIAL

Maria Oza nira da Silva e Silva

Universidade Federal do Maranháo (UFMA)

AVALlAc;:Ao DE pOLíTICAS PÚBLICAS: teorias e
práticas é o tema abordado na Revista de Politicas
Públicas (RPP) no v 17, n. 1, Revista cientlfica,
de periodicidade semestral, do Programa de Pós
Graduac;ao em Politicas Públicas da Universidade
Federal do Maranháo.
O desenvolvimento histórico da Pesquisa
Avaliativa no Brasil foi, inicialmente, marcado por
viés de caráter fiscalizatório e policialesco, mas
inegavelmente a expansáo de práticas avaliativas,
registrada a partir dos anos 1980, passa a
redimensionar essa perspectiva, transformando a
avaliacáo em dimensáo privilegiada de atencáo no
campo das Politicas Públicas. Vivia-se num contexto
impulsionado pelo processo de redernocratizacáo
da sociedade brasileira, quando a demanda por
transparencia e pelo controle social das Politicas
Públicas passa a se constituir num dos focos das
lutas e reivindicacóes dos entáo emergentes "novos
movimentos sociais" e dos movimentos sindicais que
passaram a se desenvolver desatrelados do Estado.
Esse foi um contexto conjuntural de confronto
com a Ditadura Militar instituida pelo Golpe Militar
de 1964. Assim, a prática da avaliacáo é posta na
realidade brasileira como exigencia de transparencia
dos gastos socíais públicos e do controle social das
Politicas Públicas num espaco de lutas sociais pela
arnpliacáo e universalizacáo dos direitos sociais
reprimidos durante mais de vinte anos de ditadura.
O processo de construcao da Pesquisa Avaliativa
no Brasil segue nos anos 1990, com o impulso
decorrente da necessidade que o Estado se
coloca de controle de recursos repassados para
financiamento de programas sociais no contexto
da reforma do Estado e da descentralizacáo das
Politicas Públicas, culminando com o incremento de
avaliacóes por exigencia e com a participacáo dos
Órqáos Financeiros internacionais.

No processo de construcáo de teorias e
desenvolvimento de práticas da Pesquisa Avaliativa,
concebo a Avaliacáo de Politicas Públicas como
um dos movimentos do processo das próprias
Politicas Públicas, articulado á sua formulacáo e
irnplernentacáo e como modalidade de Pesquisa
Social aplicada. O pressuposto fundamental dessa
concepcáo é que a avallacao de Pollticas Públicas
é percebida na relacao dialética de duas dimensóes
a ela inerentes: a dimensáo técnica e a dimensáo
polltica. Isso por se tratar de teorias e práticas
orientadas por intencionalidades, constituindo a
dímensáo politica da avaliacáo, e por um conjunto
de procedimentos cientlficos e técnicos que
atribui á avaliacáo a possibilidade de desenvolver
conhecimento sobre a realidade social e sobre as
Politicas Públicas, em particular, desvendando
os significados, as contribuicóes e limites de
programas socíais para a vida das populacóes,
sobretudo aquelas que mais dependem das acóes
de protecáo social do Estado. Nesses termos,
concebo a avaliacáo de Politicas Públicas como ato
técnico, mas também enquanto ato político. Nessa
relacáo dialética entre avaliacáo e a realidade
social, mediada pelas politicas e programas sociais,
considero que a Pesquisa Avaliativa desempenha
essencialmente tres funcóes:
"Funcáo Técnica, fornecendo subsidios para
correcáo de desvios no decorrer do processo de
irnplementacáo de um programa; indicando em
que medidas objetivos e rnudancas ocorreram e
subsidiando a elaboracao ou redimensionamento de
politicas e programas.
Funcáo Política, oferecendo inforrnacóes para
sujeitos socíais fundamentarem lutas sociais para o
controle social das Politicas Públicas.
Funcáo Académica, desvelando deterrninacóes e
contradicóes presentes no processo e no conteúdo
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das Políticas Públicas, evidenciando os significados
mais profundos dessas poííticas (sua esséncia), para
a construcao do conhecimento". (SILVA, 2008)'.
Na apresentacáo da temática da Avaliacáo de
Poííticas Púbíicas, mesmo considerando sua
expansáo, parece ainda constituir-se um desafio
a aplícacáo dos resultados da avalicáo, quer para
correcóes ou para impuísionar programas sociais,
quer para fundamentar práticas de controle social.
Nessa perspectiva, procurando contribuir para o
debate e para instrumentalizar práticas de avalíacao
de Poííticas Púbíicas, os artigos pubíicados nesta
RPP, num total de 22 artigos seíecionados para
pubücacáo, temos 18 artigos compondo o Dossié
temático Avalia!(ao de Políticas Públicas: teorias
e práticas, além de uma entrevista e uma resenha
de íivro também abordando o tema em apreco. Esse
conjunto de artigos pode ser estruturado em aíguns
eixos temáticos, assim sistematizados:
Os que abordam conteúdos teórico-metodológicos
da Pesquisa Avaliativa, representados pelo artigo
Análise Estruturalista de Políticas Públicas: a
dualidade da política pública que discute a teoria da
estruturacáo, propondo justificar a críacao de uma
unidade de anáíise: a duaíidade da poíítica púbíica
que permite revelar as regras e recursos da estrutura
técnico-burocrática e valores sobre a acáo poíítica,
repercutindo na estrutura técnico-burocrática. O
artigo Em busca de referencias conceituais para
entender a avallacáo de impacto desenvoíve
reflexoes teóricas acerca da avaliacáo de impacto
sociaí a partir das aborda gens de Siíva (2008),
Lima (2008; 2009), Aguilar e Ander-Egg (1994),
dentre outros, considerando diversas concepcóes
de avaliacáo como um movimento no processo das
políticas públicas. O Artigo É possível construir uma
nova pauta de debate para a pesquisa e avalíacao
das políticas sociais? busca situar e problematizar a
avalíacao que se instala no quadro da Nova Gerencia
Púbíica (New Public Management). Formulacáo
de indicadores de impacto para mlcrofinancas,
artigo que se propóe a apresentar a aplícacao de uma
metodoíogia para desenvoívimento de indicadores
e para avalíacao do impacto de rnicrofinancas,
baseada no enfoque metodológico denominado
botton-up. Um segundo artigo sobre os indicadores
sociais: Indicadores de pobreza nas políticas
soclals brasileiras procura demonstrar como o uso
(e abuso) dos indicadores socíais na forrnulacáo de
políticas sociais, particularmente, os que se referem
á pobreza, térn sido estratégicos para reorqanizacáo
do padráo de protecáo social brasiíeiro, no sentido
de afirmar a garantia do mínimo como patamar
oficial e fundamentar um novo consenso em torno
do significado de universalidade. Temos ainda um
artigo que introduz a intersetorialidade enquando
uma dimensáo importante para a Avaliacáo das
Poííticas Púbíicas: O Debate recente sobre as
políticas públicas: o caso da Intersetoriaíidade
numa perspectiva compreensiva, procurando
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anaíisar a estratégia da Intersetoriaíidade a partir da
contribuicáo da Sociologia Compreensiva e definir o
atuaí estágio de discussáo sobre o tema.
Um segundo bíoco de artigos pode ser situado no
campo de práticas de avaliacáo, considerando o
seguinte desdobramento: a) agenda e forrnulacáo
de poííticas púbíicas representadas pelos seguintes
artigos: A Problemática da água na agenda
governamentaí do estado de Sao Pauío (1920-1991)
que procura identificar os principais elementos
económicos, sociais, políticos e ambientais que
estruturaram a qestáo dos recursos hídricos ao íongo
do século XX no Estado de Sao Pauío, cuíminando
na prornulqacáo da Poíítica Estaduaí de Recursos
Hídricos em 1991; Análise das políticas de apoio á
arranjos produtivos locais dos estados do centro
sul do Brasil, sendo desenvolvida uma análise de
como estas poííticas foram impíementadas nos
estados do Centro-Sul do Brasil, considerando
os critérios norteadores da selecáo dos arranjos
focal izados pelas políticas, assim como o escopo,
institucionalidade e instrumentos mobilizados para
levar á cabo o apoio aos APLs, ressaltando como
conclusao principal uma significativa diversidade
nas políticas estaduais de apoio á APLs. Tem-se
ainda o artigo Sobre os bastidores do processo de
forrnulacáo de poííticas púbíicas: consideracóes
acerca da saúde bucal no Brasil que trata do
processo de tormulacao de políticas específicas,
no contexto da poíítica de saúde, procurando
compreender o processo de construcáo da Poíítica
Nacional de Saúde Bucal no período de 2000 a
2004. b) irnplantacáo e irnplementacáo de poííticas
púbíicas com os artigos: Anáíise institucionaí do
mecanismo de pagamento por servicos ambientais,
propondo-se a anaíisar como a trajetória e as inter
relacóes institucionais determinaram a existencia e o
desenvoívimento do Projeto Conservador das Águas
em Extrema - MG, considerando avances e Iimitacóes
do caso para a efetividade deste mecanismo. O
artigo Avaliacáo da irnplernentacáo da poíítica de
asslsténcia ao estudante no contexto do píano de
expansáo da educacáo profissional e tecnológica no
Maranháo apresenta aíguns aspectos da avaliacáo
da irnplementacáo da Poíítica de Assisténcia ao
Estudante no contexto da expansáo da Rede Federaí
de Educacáo Profissional e Tecnológica.
LA Evaluación "tautológica" de los programas
de transferencia de renta condicionada apresenta
reflex6es sobre o modelo de avalíacao que tem
acompanhado de forma predominante os Programas
de Transferencia de Renda Condicionada na América
Latina. Já o artigo Combate á fome no Brasil: uma
anáíise da ímplantacáo do Programa Fome Zero em
2003 e 2004 tem por objetivo analisar as diretrizes,
as prioridades e a estrutura operacional do Programa
Fome Zero, bem como identificar como nele ocorreu
a articulacáo do Estado e da Sociedade Civil. O
artigo Política habitacional e [irnjpermanéncla
de familias remanejadas: estudo sobre o projeto



de urbanízacao Vila da Barca em Belém, Pará
apresenta uma reflexáo sobre a atual orientacáo da
política habitacional brasileira de intervir em áreas
de assentamentos precários, sem a rernocáo dos
moradores, de modo a garantir sua permanencia
nos locais infraestruturados. Programa chapéu
de palha: polltica pública de qualificacáo para
trabalhadores rurais na Fruticultura do Vale do Sao
Francisco aborda uma das iniciativas do governo
estadual para resolver o grave problema da seca
com o uso da irriqacao, cujo principal propósito
é o de abrir novas oportunidades para a torca de
trabalho, por meio de cursos de qualificacáo. e)
Gasto público eixo abordado pelos artiqos: Gastos
públicos e crescimento económico no Brasil da
segunda metade do século xx: uma abordagem
do teste de causalidade de Granger com o objetivo
de verificar até que ponto o crescimento económico
é causa ou consequéncia do crescimento dos gastos
públicos. Ainda no eixo de gastos públicos, tem
se o projeto Proposta de avallacáo económico
financeira do Programa de Reestrutura!fao e
Expansao das Universidades federais brasileiras
na UFPEL que tem como objetivo apresentar uma
proposta de avaliacáo económico-financeira do
Programa de Reestruturacao e Expansao das
Universidades Federais (REUNI) na Universidade
Federal de Pelotas, considerando a política nacional
de expansáo da educacao superior pública, definida
como balizadora das acóes a serem implementadas
pela UFPEL no perlado de 2008 a 2012.
Integra ainda o dossié AVALlACAO DE POLiTICAS
PÚBLICAS: teorias e práticas uma entrevista
desenvolvida por Maria Ozanira da Silva e Silva
com Mariangela Belfiori Wanderley que, além
de abordar quest6es sobre uma concepcáo de
Avaliacáo de Pollticas Públicas que realca a relacáo
dialética entre a dimensáo política e a dimensáo
técnica da Pesquisa Avaliativa é discutida com
pertinencia e profundidade a dimensáo institucional
da Avaliacáo, tomando como exemplo de práticas
avaliativas nesse campo a Coordenadoria de
Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais
(CEDE PE) da PUCSP e uma resenha sobre o livro
MUÑIZ, Arlette Pichardo. Evaluación del impacto
social: o valor de lo humano ante la crisis y el ajuste.
2.ed. Buenos Aires: Lumen Hvmanitas, 1997, cuja
temática central abordada é a avaliacáo de impacto.
Campando ainda o presente número da RPP tem
se alguns afligos que abordam temas livres de
relevancia para as Políticas Públicas, destacando
direitos sociais, a educacáo na contemporaneidade,
a qeracáo de Políticas Públicas de trabalho e renda
e víoíacáo de direitos de enancas e adolescentes.
Esperamos que esse conjunto de temas relevantes e
atuais no campo de interesse das Políticas Públicas
possa contribuir para a interlocucáo de estudiosos e
pessoas interessadas na temática, rincipalmente no

Brasil e na América Latina.

REFERENCIAS

SILVA, Maria Ozanira da Silva. Avaliacáo de
Pollticas e Programas Sociais: uma reflexáo sobre
o conteúdo teórico-metodológico da pesquisa
avaliativa. Pesquisa Avaliativa: aspectos
teórico-metodológicos. Sao Paulo: Veras, 2008. p.
89-178.

Maria Ozanira da Silva e Silva
Doutora em Servico Social pela Pontificia Universidade
Católica de Sao Paulo
Pesquisadora nível1 A do CNPq
Professora de Programa de Pós-Oraduacao em Políticas
Públicas da Uníversídade Federal do Maranhéo (UFMA)

R. Poi. PÚbl., Sao Luís, v.17, n.1, p. 11-13,jan./jun. 2013

13


