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RESUMO  
A prática avaliativa é diversa e está imbuída de conceitos. Tal 
diversidade foi acompanhada pela própria modificação do Estado no 
decorrer das décadas. A avaliação como ciência social aplicada é 
incorporada recentemente à gestão pública e tem no Estado um dos 
principais protagonistas. Neste aspecto, o objetivo do ensaio é 
apresentar uma trajetória analítica das matrizes orientadoras de 
avaliação de políticas públicas estudadas nos Programas de Pós-
Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da UFC. Avaliações tecno-
formais, construtivistas e pós-construtivistas e a adição da noção de 
realidade social e experiências nessas práticas. Deste modo, a partir das 
literaturas estudadas é imperativo alargar os horizontes e construir 
conhecimento capaz de superar determinismos que limitam a 
apreensão da realidade de forma crítica. 
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ABSTRACT 
The evaluative practice is diverse and is imbued with concepts. Such 

diversity was accompanied by the very modification of the State over the 

decades. Assessment as an applied social science has recently been 

incorporated into public management and has the State as one of the main 

protagonists. In this aspect, the objective of the essay is to present an 

analytical trajectory of the guiding matrices for the evaluation of public 

policies studied in the Programas de Pós-Graduação em Avaliação de 

Políticas Públicas da UFC. Techno-formal, constructivist and post-

constructivist assessments and the addition of the notion of social reality 
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and experiences in these practices. This way, based on the literature 

studied, it is imperative to broaden horizons and build knowledge capable 

of overcoming determinisms that limit the critical apprehension of reality. 

 

Keywords: Public Policy Assessment; Paradigms; State. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prática avaliativa está presente em nosso cotidiano e nos propõe constantemente 

atribuir valor a determinados produtos/serviços sempre que possível. Avaliar e ser avaliado em 

aplicativos de mobilidade, alimentação, etc., tornou-se uma constante inescapável num mundo 

excessivamente conectado e rápido. 

Quando aqui considera-se a diversidade para a prática avaliativa também é fundamental 

a compreensão das modificações, novas composições, classificações e desafios próprios nas 

ações do Estado. A avaliação como um campo da ciência social aplicada foi incorporado na 

gestão pública e evidencia o protagonismo do Estado como ator primordial na solidificação das 

avaliações construídas no tempo, sua multiplicidade e complexidade.  

Atualmente a avaliação estaria, sobretudo, a serviço do aprimoramento de programas 

e organizações governamentais, assim como, na supervisão e análise da consistência da política 

naquele período estabelecido da ação estatal/governamental. 

 

[...] significa assumir a dimensão histórica do que temos hoje, passando a considerar 
esta pluralidade como o resultado de um processo de desenvolvimento que começa a 
se aproximar de quase um século de vida. [...] frequentemente, as classificações se 
apresentam como um olhar historicamente perspectivado, para mostrar 
determinadas lacunas e vícios do “passado” e apontar para um novo “futuro” que 
estaria chegando. (BOULLOSA, 2020, p. 12,13) 

 

Tornou-se uma demanda política a partir dos organismos governamentais desde a 

década de 1960, quando, nos Estados Unidos e Europa, emergiram métodos e técnicas de 

avaliação para aferir as ações públicas, dentro de uma economia de mercado; entregando como 

resultado da avaliação, vale destacar, uma “receita de bolo” pronta para poder estabelecer um 

governo satisfatório (MULLER; SUREL, 1998).  

Ao trazer essa realidade para a América Latina, infere-se que nos anos de 1970, houve 

uma expansão dos métodos e técnicas de avaliação com ênfase no pragmatismo. No Brasil, 

especificamente, foram expandidas nos anos de 1980 e 1990, no contexto das lutas sociais 
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contra a ditadura militar, através de demandas dos movimentos sociais que se inserem na 

agenda pública a urgência da expansão de políticas sociais para a universalização dos direitos 

sociais e de cidadania (SILVA, 2008).  

Esse período deveria demarcar o surgimento e implementação de políticas sociais 

devido ao avanço no campo legal, nos marcos de uma sociedade democrática, mas, o que 

ocorreu foi uma hegemonia da ótica gerencialista e uma redefinição no papel do Estado Social 

interventor, para um Estado meramente mantenedor e regulador. Dentro dessa conjuntura, 

através do fomento dos organismos internacionais e suas políticas de financiamento (GUSSI, 

2019), constituiu-se um modelo de avaliação de gestão pública dentro da política neoliberal, 

colocando a avaliação a serviço das contrarreformas do Estado, com intuito de sustentar sua 

redução e transformação no campo social sob a argumentação de maior busca de eficiência e 

eficácia. 

No campo científico e acadêmico, de acordo com Patton apud Gasparini (2018; 2020), 

existe uma relação intrínseca entre avaliação e ciência, pois, ambas realizam uma busca 

incessante e rigorosamente sistemática (de fatos e fenômenos) por indícios que possibilitam a 

construção de um conhecimento e esse, por sua vez, seja relevante para o mundo. Sendo assim, 

pode-se definir avaliação enquanto o ato de julgar o mérito de algum programa, projeto ou 

política, por meio de uma investigação que requer, sobretudo, a colocação e determinação de 

métodos, normas e do próprio raciocínio científico, trazendo arsenal de informações para 

subsidiar decisões no âmbito das instituições e/ou gestão pública (GASPARINI, 2020).  

Sabe-se que a realidade no campo prático da avaliação não é homogênea, é diversa e 

possui múltiplas dimensões e fatores a serem considerados, requerendo do avaliador uma 

postura epistemológica, metodológica e política para guiar suas escolhas no processo 

avaliativo. Sendo assim, há uma variedade de paradigmas científicos para fins de construção do 

conhecimento e elaboração de evidências que servem de subsídios para valorar o objeto; tais 

paradigmas vão desde o convencional ao construtivista (GUBA; LINCOLN, 2011), observando, 

ainda, na literatura de Lejano (2012), Rodrigues (2016) e Silva e Silva (2014), os paradigmas pós-

construtivistas. 

Neste sentido, o presente ensaio tem a proposta de apresentar uma trajetória analítica 

acerca das matrizes orientadoras de avaliação de políticas públicas através da utilização de 

referencial bibliográfico presentes nos Programas de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas 
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Públicas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Inicialmente, discute a matriz positivista que, 

ainda é hegemônica no campo de avaliação de políticas públicas, perpassando pelas 

abordagens contra-hegemônicas, as quais consolidam epistemológica, metodológica e 

politicamente, novas possibilidades no campo da avaliação de políticas públicas. 

 

2 MATRIZES ORIENTADORAS DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Com o intuito de descrever essa trajetória de análise é necessário a compreensão da 

constante relação entre a avaliação com a gestão pública, nesse aspecto é que Guba e Lincoln 

(2011) retratam em seu livro a “Avaliação de quarta geração” a evolução da atuação do Estado 

e como a avaliação assume diferentes interpretações. 

Inicialmente instituída como a geração da mensuração, o primeiro momento avaliativo 

dos governos levou em consideração meramente o aspecto técnico da investigação, qualquer 

variável que o avaliador quisesse investigar, deveria ser facilmente reconhecida devido os 

instrumentais utilizados nos testes de Q.I (Coeficiente de Inteligência) com os (as) alunos (as). 

A segunda geração, proposta através do tempo, com a evolução da primeira, tinha a 

evidência descritiva como principal característica; o processo avaliativo era composto com o 

detalhamento dos pontos fracos ou fortes de determinado objetivo. Superada essa geração, a 

terceira geração conseguiu aperfeiçoar as anteriores, contudo, possuía ainda, o apelo descritivo 

e aferidor, o apelo à inclusão do juízo de valor; destacava-se nos procedimentos avaliativos. 

 

Durante um grande período de sua ascensão e institucionalização, é possível afirmar 
que houve uma hegemonia de abordagens avaliativas orientadas pelo paradigma 
positivista e pós positivista, as quais marcaram as três primeiras gerações de 
avaliadores identificados por Guba e Lincoln (2011), [...]. Trata-se aqui de transpor 
para o campo da análise das intervenções públicas ou métodos científicos tradicionais, 
centralmente os modelos experimentais e quase-experimentais tidos como capazes 
de identificar com rigor a causalidade das intervenções públicas. (GASPARINI, 2020, 
p.22). 

 

Dessa maneira outras alternativas foram se juntando na busca por avaliações mais 

compreensivas e participativas, influenciadas também pela inserção de novos atores e 

instituições da Sociedade Civil, agências multilaterais que movimentaram e deram um novo 
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significado às experiências na gestão pública; é imperativo frisar que em seu esboço, trouxeram 

suas próprias formas de avaliar. 

Nesse sentido, surge o paradigma construtivista, como uma matriz contra-hegemônica 

e crítica ao modelo racional-positivista, dando lugar à subjetividade, trazendo em questão o 

relativismo. Nessa perspectiva, a realidade é diversa, sendo ela socialmente construída pela 

interação dos sujeitos.  

Deste modo, somente o conhecimento empirista e racionalista, não consegue dar 

sustentáculo a uma investigação, vez que não captura a complexidade inerente à política tal 

como ela é formulada e implementada; o método tradicional privilegia a verificação do sucesso 

ou fracasso de forma linear, se a política é boa ou ruim, se ela faz valer a pena o seu 

financiamento público ou, se atingiu as metas. Avaliar não se limitar a isso, pois, a relevância e 

os impactos que a política pública tem na vida dos sujeitos, não podem ser, somente, 

mensurados; é preciso olhar para além dos dados estatísticos e adentrar na subjetividade. 

Contudo, evidencia-se novas possibilidades de pensar a avaliação para além do 

positivismo e da sua neutralidade na construção e aplicação de instrumentos para avaliar as 

políticas públicas. No Brasil, isso foi impulsionado pelo esgotamento da avaliação tecno-formal, 

uma vez que desconsiderava a diversidade de sujeitos, desprezando os contextos sociais, 

políticos, culturais, bem como características regionais e as contradições inerentes às múltiplas 

realidades (GUSSI, 2019); a abordagem positivista não conseguia responder à realidade, imersa 

em um contexto de desigualdades sociais profundas que, apesar das políticas formulada e 

implementadas, estava cada vez mais sendo agudizada, pois, as contrarreformas do Estado e, 

consequentemente, das políticas sociais, deu lugar a focalização, descentralização e 

privatização. 

Assim, outros paradigmas emergiram trazendo críticas ao tradicionalismo, sendo eles 

mais compreensivos, participativos e com base nas experiências. As perspectivas contra-

hegemônicas se contrapõem a interesses dominantes oriundos de uma sociedade da capital. 

Segundo Moreira; Carvalho (2020, p. 317) fundamenta-se: 

 

[...] na afirmação de direitos e na defesa da democracia. Logo, consubstancia um 
potencial antissistêmico, ou seja, um potencial de enfrentamento do sistema do 
capital, tensionando com a lógica capitalista, nesta versão ultraliberal, dominante no 
mundo, no final desta segunda década do século XXI, materializada no Brasil do 
Presente. 
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Avaliar políticas públicas nos marcos de uma sociedade civil participativa, com a 

emergência de mecanismos de controle social como intrínsecos a uma sociedade democrática, 

requer superar paradigmas hegemônicos e inserir a avaliação na totalidade e dinamicidade da 

realidade. Para além de conhecer e ter posse sobre os métodos e técnicas, é primordial, 

sobretudo, compreender as políticas públicas e sociais e seu papel imperativo na consolidação 

do Estado democrático de direito. Requer entendê-las e avaliá-las dentro da lógica de que os 

programas e projetos exercem a função de universalizar direitos e não, somente, cumprir uma 

agenda neoliberal, com exigência dos organismos internacionais (BOSCHETTI, 2009). 

Dentro do movimento crítico aos métodos e matrizes tradicionais, Lejano (2012) quebra 

paradigmas e traz o modelo experiencial como uma possibilidade de avaliar as políticas públicas 

considerando as múltiplas dimensões da experiência; dar-se ênfase à complexidade dos 

fenômenos que, para o autor, só podem ser apreensíveis a partir da realização na prática, no 

exercício real das relações interpessoais dentro de um contexto social, político, econômico e 

cultural. 

Lejano (2012), em seus estudos mostra que em contraponto ao modelo positivista, o 

experiencial consegue contemplar uma análise mais enriquecedora, pois, é fundamental 

experienciar as reais vivências no cotidiano para, então, implantar e implementar uma política 

ou programa; o autor traz a noção de contexto, o qual não está desprendido do texto da política, 

mas, a sua materialização na prática deve ser considerada. 

Ainda no destaque do aspecto eminentemente político dessa perspectiva, aponta-se 

duas propostas de avaliações que rompem com o paradigma positivista e sugerem um novo 

olhar crítico na construção das avaliações de políticas públicas no contexto brasileiro. O 

primeiro destaque nasce da proposição de uma avaliação em profundidade, onde é sugerido a 

superação das deficiências dos modelos clássicos de avaliação, pois, na atualidade, os modelos 

constatam-se como inadequados, visto que não consideram os aspectos sociais, políticos, 

culturais e econômicos. Torna-se urgente a adequação de noções de contexto, processo, 

trajetória, pluralidade, interação e multidimensionalidade na avaliação de políticas públicas 

(RODRIGUES, 2008). 

Segundo Rodrigues (2008), existe alguns pontos cruciais que devem ser considerados 

para a efetiva proposta para a avaliação de políticas públicas, dentre elas destaca-se: 1) Análise 

de conteúdo do programa com atenção a três aspectos: formulação, bases conceituais e 
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coerência interna; 2) Análise de contexto da formulação da política; 3) Trajetória institucional 

de um programa; 4) Espectro temporal e territorial. 

A proposição ainda se encontra em um constante movimento de afirmação das suas 

bases. Contudo, tem sido construída e apoiada pelos(as) mestrandos (as) do Mestrado em 

Avaliação de Políticas Públicas (MAPP) da UFC e pelo Programa de Pós-Graduação em Avaliação 

de Políticas Públicas (PPGAPP) da UFC que incorporam em seus trabalhos de dissertações, tal 

perspectiva, e apresentam em suas metodologias a possibilidade efetiva dos pontos cruciais nas 

políticas públicas avaliadas. 

Um segundo destaque para a afirmação de um potencial igualmente democrático e 

participativo, vem das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e 

de Políticas Direcionada à Pobreza da Universidade Federal do Maranhão, coordenada pela 

Professora Maria Ozanira da Silva e Silva. Coordenadora do livro “Pesquisa Avaliativa: aspectos 

teóricos-metodológicos” vem apresentar nos capítulos da obra uma densa sistematização do 

que a autora propõe como uma proposta metodológica participativa sob a ótica da teoria 

crítica. 

A participação está correlacionada com a construção do conhecimento e, dentro da 

proposta avaliativa de Silva e Silva (2008), o conhecimento deve estar direcionado para a 

transformação social, visto que a pesquisa possibilita a formação de uma consciência crítica das 

classes subalternizadas. É imperativo conhecer a realidade, os princípios e fundamentos da 

política e se ela atende aos interesses e demandas das classes que, historicamente, são 

excluídas dos espaços de poder de mando, decisão, criação e de direção (YAZBEK, 1993). 

A fundamentação da professora leva em consideração o arcabouço da teoria crítica que 

questiona o modelo ideológico liberal e neoliberal da avaliação. Revela em seu texto o papel da 

ideologia na agenda da política pública e por consequência na avaliação, deixando explícito o 

papel do Estado e na disputa de classes sociais/econômicas na avaliação de políticas públicas. 

Deste modo, compreende-se que esta proposta de avaliação de políticas e/ou 

programas sociais, centraliza-se na visão crítica da história, na atuação dinâmica, social, 

transformadora e emancipatória do homem, compreendendo os fenômenos sociais em seu 

complexo e contraditório processo de (re)produção, determinados por causas múltiplas e 

inseridos na perspectiva de totalidade (SILVA e SILVA, 2008). 
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Há, dentro dessa matriz avaliativa, três essenciais funções, de acordo com Silva e Silva 

(2008), são elas: I) função técnica: versa sobre a construção de subsídios para correção de 

desvios no processo de implementação, redimensionando a política; II) função política: oferta 

informações relevantes para a efetivação do controle social, vez que objetiva fundamentar as 

lutas sociais dos sujeitos sociais; III) função acadêmica: desvelando determinações e 

contradições no processo avaliativo, resultando na produção de conhecimentos. 

Dessa maneira, entende-se que a realidade é o objeto de pesquisa e ela deve ser 

considerada criticamente; é necessário que o pesquisador esteja inserido na realidade social 

pesquisada e tenha identificação com os interesses e demandas das classes subalternas, haja 

vista que são os sujeitos sociais que demandam da necessidade de mudanças. Sendo assim, 

dentro dessa proposta teórica-metodológica, não há neutralidade, não percorre um único 

caminho e contrapõe-se a objetividade da abordagem tradicional, pois, valoriza uma análise 

crítica da política, do seu texto, dos interesses dos diferentes sujeitos sociais engajados no 

processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das literaturas estudadas e discutidas neste ensaio, é possível analisar que as 

perspectivas pós-construtivista conversam entre si. Ao analisar a avaliação participativa de Silva 

e Silva (2008), observa-se um desenho semelhante à proposta de Lejano (2012), onde o autor 

traz a importância do contexto que, para Silva e Silva (2008) é caracterizado como realidade 

social – aquilo que está posto para além de normas previamente desenhadas –, isso significa 

analisar a totalidade social, observar a relação do ideal para o real e compreender que a política 

antecede a ação.  

Contudo, compreende-se que tais abordagens são paradigmáticas, vez que rompem 

com métodos e técnicas desprovidas de criticidade quanto ao conteúdo e papel do Estado, 

assim como das políticas públicas no enfrentamento das desigualdades sociais. Sabe-se que os 

modelos tecnicistas de avaliação são direcionados para a verificação da eficiência, eficácia e 

efetividade das políticas, isso reluz a uma avaliação como instrumento capaz de definir a relação 

custo-benefício – os gastos públicos, sem transparência e controle social; uma avaliação 

limitada a demonstrar impactos mensuráveis que, ainda hoje é realizada. Deste modo, é 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4369 

imperativo alargar os horizontes e construir conhecimento capaz de superar determinismos 

que limitam a apreensão da realidade de forma crítica. 
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