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RESUMO  
Considerando a avaliação de políticas públicas enquanto um dinâmico e 
heterogêneo campo de produção de conhecimento que se constitui 
através de variadas perspectivas teóricas, epistemológicas e conceituais, 
o presente artigo qualitativo, se utiliza de revisão bibliográfica para 
demonstrar como os paradigmas avaliativos se fortalecem sob o 
fundamento de disputas teórico-metodológicas no campo de políticas 
públicas, tensões que estão diretamente relacionados com as 
concepções de Estado a que estão submetidos. 
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ABSTRACT 
Considering the evaluation of public policies as a dynamic and 
heterogeneous field of knowledge production that is constituted 
through various theoretical, epistemological and conceptual 
perspectives, this qualitative article uses a bibliographic review to 
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demonstrate how evaluative paradigms are strengthened on the basis 
of of theoretical-methodological disputes in the field of public policies, 
tensions that are directly related to the conceptions of State to which 
they are subjected. 

 
Keywords: Public policy; Evaluation; State. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pierre Bourdieu (2014) trata largamente de como o Estado está inscrito em nosso 

cotidiano e em nossas próprias estruturas da consciência pelas quais construímos o mundo 

social e o Estado enquanto objeto. Segundo o autor, esse fato tem tudo para ser produto do 

próprio estado, sendo ele mesmo, um princípio de produção e representação legítima do 

mundo social.  

Desse modo, ao tratar da análise teleológica sobre o Estado, o autor defende a ideia de 

sua existência com base em sua inquestionável existência, por meio de um consentimento, uma 

aceitação de uma ideia, de modo que os sistemas simbólicos são integrantes da dinâmica 

estatal e, portanto, também do contexto, conjunto e arenas decisórias que compõe o Estado 

(GUSSI; OLIVEIRA, 2016), influenciando assim, na própria concepção do que seria o Estado e 

suas incumbências, estando diretamente ligado às questões concernentes ao desenvolvimento 

e agendas políticas. 

Nesse sentido, a avaliação de políticas públicas enquanto um dinâmico e heterogêneo 

campo de produção de conhecimento, se materializa através de variadas perspectivas teóricas, 

epistemológicas e conceituais, num campo de disputas entre diferentes paradigmas que 

traduzem a dinâmica social, cultural, econômica e política nas quais estão inseridas, integrando 

o próprio movimento de mudanças do processo de revolução da ciência. 

Por essa razão, a conceituação de política pública e seus modelos avaliativos, estão 

submetidos a diferentes concepções de Estado e suas funções (SEIBEL; GELINSKI, 2012), e ainda, 

aos diversos condicionantes ideológicos que os circundam, não havendo materialização senão 

a partir de um contexto sociocultural, econômico e histórico que a fundamente.  

Com isso, o presente estudo se utiliza de revisão bibliográfica de obras e artigos que 

abordam distintos paradigmas e abordagens avaliativas no campo de políticas públicas, a fim 

de explorar o modo pelo qual as políticas públicas se fortalecem no Estado brasileiro através de 
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um paradigma marcadamente positivista, para então, demonstrar a disputa entre paradigmas 

e sua ligação com as diferentes concepções de Estado a que estão submetidos. 

 

2 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

No âmbito brasileiro, a área de estudos de políticas públicas se fortaleceu entre as 

décadas de 70 e 80, em um contexto de transição do autoritarismo para a democracia, trazendo 

desafios tanto para a agenda políticas, quanto para os pesquisadores (HOCHMAN; ARRETCHE; 

MARQUES, 2007). Nos anos 90, a avaliação das políticas torna-se elemento constitutivo da 

gestão pública, definida a partir dos critérios de eficiência administrativa propostos pela agenda 

neoliberal, notadamente delineado pelas exigências dos organismos internacionais ao 

condicionarem a concessão de empréstimos aos indicadores de resultados (GUSSI; OLIVEIRA, 

2016, p. 84; GUSSI, 2014; RODRIGUES, 2008; SEIBEL; GELINSKI, 2012). 

Com efeito, “o Estado contemporâneo incorporou práticas de gestão, quase sempre, 

(re)traduzidas do universo gerencialista do capital” (SEIBEL; GELINSKI, 2012, p. 120). Contudo, 

nas últimas décadas, “a avaliação de políticas públicas passou a ser problematizada quanto à 

sua forma, usos e intencionalidades políticas, ensejando um debate epistêmico e político entre 

concepções e metodologias de avaliação gerenciais, de cunho técnico-formais, e avaliações 

contextualizadas, de cunho participativo, com o envolvimento de diferentes atores da 

sociedade civil” (GUSSI; OLIVEIRA, 2016, p. 84; GUSSI; 2019, p. 171). Isso porque, mesmo a mais 

pretensamente neutra, objetiva e desinteressada avaliação, revelam “verdades” que derivam 

de escolhas, acerca de valores políticos-ideológicos e de princípios epistêmicos sobre a 

produção de conhecimento em políticas públicas” (JANUZZI, 2016, p. 118). 

Não por acaso, a conceituação de políticas públicas e da avaliação destas não encontram 

sentido senão através das teorias das concepções de Estado e de suas funções, pois, a partir 

delas, há valoração dos valores públicos, orientando, por conseguinte, as escolhas do que será 

avaliado, como será avaliado e de que forma serão interpretados seus resultados. Isto é, ainda 

que uma análise seja realizada por um software, deve-se considerar que o programa é 

desenvolvido, orientado e alimentado por categorias de análise que derivam de escolhas 

informadas por valores epistêmicos e político-ideológicos. Dessa forma: 
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Como todo campo de conhecimento, a avaliação de políticas e programas é uma 
atividade humana, orientada por valores ideológicos e paradigmas diversos, regida por 
métodos e técnicas validadas por diferentes comunidades epistêmicas, produzindo 
resultados contingentes, que podem ser confirmados, refutados ou superados, em 
algum momento, por novas investigações. (JANUZZI, 2016, p. 118). 

 

Sendo assim, diferentes concepções de Estado priorizam distintas visões de mundo, dos 

modelos de intervenção e dos papéis atribuídos a ele atribuídos. No que concerne aos valores 

e critérios de mérito atrelados às concepções político-ideológicas das avaliações. Januzzi 

destaca: 

 

Estado Liberal, Estado Regulador e Estado do Bem-estar Social tem desígnios e 
arquiteturas diferentes de Políticas Públicas, valorizando distintamente a eficiência 
econômica, eficácia procedural e a efetividade social como critérios de formulação e 
avaliação da ação pública. São estes os três valores públicos em disputa no desenho, 
gestão e avaliação de Políticas e Programas Públicos no Brasil contemporâneo, quase 
trinta anos após a promulgação do “Contrato Social” de 1988 e de sua efetivação ao 
longo de diferentes governos, em especial, entre 2003 e 2014, com significativa 
ampliação de escopo e escala de políticas sociais (e, naturalmente, do gasto e controle 
público). Ainda que todos sejam valores republicanos intrínsecos às sociedades 
democráticas, a primazia de um sobre os demais está condicionada à concepção 
subjacente de Justiça Social e a forma de alcançá-la; por sua vez tal concepção aponta 
o modelo de avaliação a ser empregado que, ao final, traz evidências que reforçam ou 
não as visões de mundo e as escolhas de políticas públicas realizadas. (JANUZZI, 2016, 
p. 127). 

 

Com efeito, o autor citado explica que a eficiência econômica se define a partir da 

racionalização da empregabilidade do gasto público (do custo-benefício), enquanto o enfoque 

na eficácia procedural prioriza o cumprimento dos procedimentos técnico-burocráticos e legais 

ainda que em discordância de valores socialmente legítimos. Por fim, a efetividade social 

baseia-se nas premissas de equidade social, para a qual, a eficiência e a conformidade 

ritualística são critérios-meios e não o valor finalístico das políticas. 

Definindo-a como o “valor máximo buscado no desenho e avaliação de políticas e 

programas”, a trazer maior justiça e coesão social e orientada à busca da equidade, Januzzi 

defende a primazia da Efetividade Social como valor fundante das Avaliações de Políticas e 

Programas no Brasil, na medida em que justiça, equidade e bem-estar social são princípios 

consagrados pela Constituição de 1988 e de várias convenções e compromissos internacionais 

assumidos pelo país” (2016, p. 132 e 119).  
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De outro modo, importante destacar a eficiência como princípio norteador, 

constitucionalmente tutelado, da administração pública (BRASIL, 1988), demonstrando as 

tensões entre o Estado mínimo e o Estado Social no Brasil que, embora integrem paradigmas 

antagônicos, coexistem dentro do constitucionalismo brasileiro (CALIXTRE; FAGNANI, 2016). 

Nesse sentido, saliente-se que, embora a Emenda Constitucional 109, publicada em 15 

de março de 20213, tenha alçado a avaliação de políticas públicas a um status constitucional 

(FOLHA, 2021), é importante situá-la num contexto que se destina aos interesses de um marco 

regulatório notadamente ultraneoliberal4. Isto é, sendo voltada para o alcance de resultados de 

eficiência econômica para racionalização do gasto público, tal obrigatoriedade pode ser 

utilizada como mecanismo para descontinuação e redução de programas cuja efetividade social 

é primordial para muitas populações, mas invisível para avaliações puramente econométricas, 

principalmente, dado aos impactos já advindos da Emenda Constitucional 95/2016 no âmbito 

das políticas sociais.  

Dado o exposto, “se entendermos a política pública como instrumento político” 

(CHRISPINO, 2016, p. 30), compreendemos a razão da intrínseca proximidade entre o estudo 

de políticas públicas e a agenda política (HOCHMAN; ARRETCHE; MARQUES, 2007), sendo no 

cerne das concepções de Estado, de uma sociedade e em determinado contexto sociocultural 

e histórico (HÖFLING, 2001) que uma política é formulada, implementada, avaliada e 

interpretada, sendo este, também, o terreno em que os paradigmas de avaliação são 

desenvolvidos e propostos. 

 

3 PARADIGMAS E PERSPECTIVAS AVALIATIVAS EM DISPUTA 

 

Refletindo os contextos socioculturais e históricos em que esteve inserida, a avaliação 

de políticas públicas demonstra não ser um campo estático do conhecimento, mas sim um 

estudo crítico que repercute a dinâmica social e os movimentos da ciência. Enquanto produção 

 
3 Art. 37. [...]§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar 
avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na 
forma da lei." 
4 Ver também: FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. A política da avaliação de políticas públicas. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 20, n. 59, 2005.; BRASIL. Dois anos de avanços: Agenda de regulação de privatizações e de 
redução do peso do Estado. 08 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/dois-anos-de-avancos/acoes-2021/avancos-na-agenda-de-regulacao-de-
privatizacoes-e-de-reducao-do-peso-do-estado. Acesso em: 28 jul. 2021. 
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crítica e interessada do conhecimento e dotada de natureza sociopolítica e cultural (GUSSI, 

2016, p. 93), sofreu diversas transformações, construções e reconstruções diante das diversas 

necessidades e influências sob as quais foi submetida e instrumentalizada (GUBA; LINCOLN, 

2011, p. 29). 

Tais reconstruções podem ser visualizadas através da exposição das gerações 

apresentadas por Guba e Lincoln (2011): a primeira marcada pela mensuração dos fenômenos 

por meio da abordagem cientifica das ciências experimentais, priorizando a técnica avaliativa; 

a segunda chamada também de geração de objetivos, situava-se no âmbito da descrição dos 

fenômenos, buscando definir níveis de aproveitamento em relação às metas; já a terceira, 

aponta para a centralidade do juízo de valor. 

Sem perder de vista as contribuições de cada uma, os autores alertam que todas elas 

possuem tendência ao gerencialismo e são incapazes de acomodar o pluralismo de valores, 

além do comprometimento exagerado com o paradigma científico de investigação. Nesse 

contexto, as gerações são tratadas enquanto representações de um “passo adiante em relação 

à variedade de sentidos ou conteúdos incluídos na construção defendida quanto em seu nível 

de sofisticação” (GUBA; LINCOLN, 2011, p. 47). 

A avaliação de quarta geração, por sua vez, surge propondo uma alteração do método 

científico de avaliar, defendendo uma mudança paradigmática nos próprios objetivos e 

organizadores norteadores da investigação. Nesse sentido, outras perspectivas, abordagens e 

metodologias ganharam destaque na última década, se contrapondo aos modelos hegemônicos 

ao apontar as limitações do paradigma positivista e ampliando o debate acerca da 

interdisciplinaridade e potencialidades da pesquisa qualitativa (CRUZ, 2019), o que trouxe o 

fortalecimento do campo da disputa e maior heterogeneidade ao campo de avaliação. 

De todo modo, Cruz (2019, p. 172) salienta que “independente do enfoque, avaliar uma 

política não se trata somente de instrumentalizar métodos e técnicas de pesquisa, mas implica 

no esforço de entender a lógica da qual se utiliza”. Assim, adentrar o campo da avaliação de 

políticas públicas e seus paradigmas, exige ir além de conceitos e percepções pré-construídas, 

podendo-se visitar a imaginação sociológica cunhada por Mills (2000)5, a fim de possibilitar “um 

olhar para as dimensões e processos históricos que atravessam a revolução científica moderna, 

 
5 Ver também: MILLS, Charles Wright. The sociological imagination. Oxford: OUP, 2000. 
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quando desde então, perspectivas teóricas passaram a ser desenhadas, consolidadas, 

desafiadas e tensionadas” (CRUZ, 2019, p. 163). 

 

2.1 O Paradigma Positivista 

 

Com o fortalecimento da avaliação de políticas públicas na América Latina em um 

contexto fundamentado nos princípios neoliberais, se sobressai a abordagem gerencialista. 

Uma concepção instrumental, voltada à medição, acompanhamento e avaliação do êxito das 

reformas administrativas neoliberais (FARIA, 2005, p. 02): 

 

A essa agenda política circunscreve-se um modelo de avaliação de programas, projetos 
e políticas, sobretudo governamentais, baseados em critérios pré-definidos de 
eficiência, eficácia e efetividade dos mesmos. Quase sempre reduzidas à dimensão 
econômica, essas avaliações têm por intuito demonstrar o sucesso ou fracasso das 
políticas a partir da construção de indicadores, notadamente estatísticos, que revelam 
a otimização da relação custo-benefício, previamente calculada, em relação ao 
investimento realizado na execução das políticas. (GUSSI; OLIVEIRA, 2016, p. 87). 

 

Utilizado principalmente pelos organismos internacionais, a concepção positivista reduz 

o conhecimento produzido pela avaliação à análise de dados coletados em abordagens lineares 

e mensuração dos objetos, restringindo-se à medição da adequação dos resultados aos 

objetivos previamente formulados e seu atendimento às premissas de eficácia, eficiência e 

efetividade (HOLANDA, 2006, p. 217), por vezes ignorando os resultados não previstos 

(RODRIGUES, 2008, p. 09). 

Com efeito, materializando-se através de um modelo de avaliação sistemática, 

programada e ordenada (HOLANDA, 2006), são expoentes desse modelo: a avaliação de 

impacto, de tomada de decisões ou resultado. Nesse sentido, “a implementação dos projetos 

sociais financiados com recursos públicos deve seguir um desenho operacional que facilite sua 

avaliação ao longo do tempo, produzindo indicadores que identifiquem os agentes mais 

eficientes na geração do impacto desejado” (JANUZZI, 2016, p. 128-129). 

Informados por uma concepção individualista advinda de uma agenda neoliberal, 

buscam aumentar ou potencializar a efetividade do investimento por uma visão clientelista e 

direcionado políticas às populações mais pobres. Tais modelos, apresentam-se, por vezes, por 

meio da aplicação de lógicas laboratoriais de caráter instrumental sobre dinâmicas sociais para 
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aferir os impactos provocados, produzindo um conhecimento que não se aprofunda ou abarca 

a complexidade das relações de poder e contextos que envolvem as políticas (RODRIGUES, 

2008). 

 

2.2 Perspectiva crítico-dialética 

 

Numa tentativa de romper com o paradigma positivista, a perspectiva crítico-dialético, 

aqui representada pelo que leciona Silva (2005, p. 89), parte do pressuposto fundamental de 

que a apreensão das políticas e programas sociais deve se realizar na “relação dialética de duas 

dimensões a ela inerentes: a dimensão técnica e a dimensão política” onde “é orientada por 

intencionalidades, sua dimensão política e por um conjunto de procedimentos científicos que 

a qualifica como geradora de conhecimento”. Para a autora, “toda política pública é tanto um 

mecanismo de mudança social, orientado para promover o bem-estar de segmentos sociais, 

principalmente os mais destituídos, devendo ser também um mecanismo de distribuição de 

renda e de equidade social, vista como um mecanismo social que contém contradições (SILVA, 

2005, p. 90). 

Portanto, na construção de uma abordagem participativa, esse panorama assume a 

avaliação como ato valorativo que não é externo às relações de poder ou neutro, mas política. 

No entanto, embora tenha um novo olhar sobre a pesquisa qualitativa, a perspectiva crítico-

dialético ainda não se apresenta enquanto paradigma transformador, valorizando a 

objetividade do conhecimento e de seus resultados. 

 

2.3 O paradigma construtivista 

 

Sem a pretensão de refutar um paradigma em sentido absoluto, os autores Guba e 

Lincoln (2011, p. 52) defendem que o paradigma construtivista se mostra mais fundamentado 

à avaliação por, “ontologicamente, negar a existência de uma realidade objetiva e sim 

construções sociais mentais”, sendo a ciência uma delas.  

Destaca-se dentro dessa visão, a avaliação de quarta geração proposta pelos autores, 

em que se busca o abandono do exame da avaliação enquanto processo eminentemente 

científico, considerando que este ponto de vista ignora o “caráter fundamentalmente social, 
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político e centrado em valores”, a assumindo enquanto ato eminentemente político (GUBA; 

LINCOLN, 2011, p. 13). 

Dentro dessa perspectiva, propondo uma abordagem alternativa ao método científico 

de avaliar, surge a avaliação responsiva a partir de uma metodologia construtivista que toma 

como organizadores, não só a identificação de variáveis e informações, alcance de objetivos ou 

orientações a tomada de decisões, mas adota como organizadores avançados as 

reinvindicações, preocupações e questões com relação ao objeto da avaliação que são 

identificadas pelos interessados. Assim, epistemologicamente, nega a possibilidade do 

dualismo sujeito-objeto e metodologicamente, rejeita a abordagem experimental, a 

substituindo por um processo hermenêutico-dialético de construção mútua e compartilhada. 

No entanto, a perspectiva avaliativa de quarta geração também não consegue romper 

com a lógica dos paradigmas anteriores, tendo em vista que seus métodos pressupõem um 

consenso a partir da existência de construções mais acertadas e esclarecidas em detrimento de 

outras. 

 

2.4 O paradigma pós-construtivista 

 

Também contrapondo-se aos “modelos de avaliação de políticas públicas regidas pelos 

marcos regulatórios do Estado e do mercado” (GUSSI; OLIVEIRA, 2016, p. 84), o paradigma 

construtivista busca entender como o “terreno do contexto social-cognitivo age no indivíduo” 

através da vivência da realidade cognitiva deste (LEJANO, 2012, p. 200). 

Nesse interim, Lejano chama atenção para a lacuna existente entre o texto (política 

construída por autoridades, pessoas dotadas de poder e tomadores de decisão) e o contexto 

(de implementação), distanciando a avaliação do seu campo de aplicação, o que resulta em 

uma análise política que pode ser “abstrata, reducionista, simplista e destituída de contexto”. 

Sobre a importância desse último, Lejano cita Peirce, segundo o qual, é possível entendermos 

“os fenômenos apenas através dos efeitos que eles possuem no mundo prático” (LEJANO, 2012, 

p. 193-196 e 205). 

É de se destacar que, para o autor pós-construtivista, tanto o modelo racional-positivista 

que centrava-se na mensuração de um objeto político estático, quanto o construtivista onde “o 

sujeito não media o texto político, mas sim o construía e assumia a autoria”, estão inseridos na 
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mitologização da política, onde nenhuma visão faz jus a complexidade da elaboração das 

políticas, de modo que “no modelo presente, a análise não reside nem na medida nem no 

artifício, e sim na experiência” (LEJANO, 2012, p. 206). Assim: 

 
No modelo clássico de racionalidade, tentamos entender tudo em termos de valor. No 
modelo construcionista de análise, o que dá conta é o poder de uma narrativa política. 
Nesse modelo, o critério é a autenticidade, isto é, a quão verdadeira é a nossa 
interpretação de uma situação política em comparação com a experiência concreta 
dos atores políticos. (LEJANO, 2012, p. 206). 

 

Tal posicionamento demonstra o processo “sedimentador” sobre a área de políticas 

públicas, revelando a necessidade de novas abordagens que apontam para a importância de 

enfatizar a análise do contexto (social, econômico, político e cultural), da análise organizacional 

(estrutura de funcionamento, dinâmica, relações de poder, interesses e valores que permeiam 

as instituições na elaboração e implementação das políticas (RODRIGUES, 2008, p. 10). No 

interior dessa perspectiva, podemos destacar a Avaliação Experiencial de Lejano (2012) e a 

Avaliação em Profundidade proposta por Rodrigues (2008), modelos que interconectam e 

podem ser instrumentalizados em conjunto.  

 

2.4.1 Avaliação Experiencial 

 

O cerne da perspectiva experiencial, está na noção de valorização da experiência e na 

articulação de métodos e técnicas quantitativas e qualitativas, defendendo que não há análise 

fora do contexto (LEJANO, 2012, p. 205). Nesse caso, Lejano argumenta que os métodos 

clássicos, fundamentados na mensuração do objeto de estudo, “constrangem a aprendizagem 

e o entendimento a um modo predeterminado que impede a compreensão da política na forma 

como ela realmente ocorre e é vivida, experienciada, por uma multiplicidade de autores” 

(RODRIGUES, 2016). Desse modo: 

 

Propõe uma análise de políticas deve considerar as múltiplas dimensões da 
experiência e do entendimento, atentando para a complexidade dos fenômenos – seu 
caráter processual, contextual, dinâmico e flexível, só apreensível pelo entendimento 
de sua realização na prática. (RODRIGUES, 2016, p. 105). 
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Isto é, em oposição ao modelo positivista de lógica linear, baseado em testes de 

hipóteses isoladas do empírico, que produzem dados estatísticos e respostas pontuais, o 

modelo experiencial se caracteriza por não seguir uma lógica linear, valorizando a interação 

pesquisador-empiria onde a teoria emerge da prática, cujo conhecimento produzido é marcado 

pela multidimensionalidade, sendo objeto de uma análise hermenêutica-holística para 

compreensão ampla da dinâmica política e de possibilidades de ação (LEJANO, 2012, 219-223). 

Nesta proposta, a experiência toma centralidade, mudando o desenho da avaliação. Em 

razão disso, Rodrigues (2016, p. 105) afirma que a avaliação experiencial extrapola a noção de 

um “modelo linear de teste de hipóteses, que tenha como objetivo apenas verificar se aquilo 

que foi colocado como meta da política se cumpriu (efetividade), ou se a relação custos-

benefícios é positiva (eficiência) ou, ainda, se os resultados obtidos foram positivos (eficácia)”.  

Em suma, nessa proposta, respaldada no paradigma interpretativo pós-construtivista6, 

as hipóteses surgem de um processo circular entre a situação empírica e a reflexão conjunta 

entre pesquisador e grupo pesquisado, de forma que a teoria se materializa da prática e se vale 

de múltiplas metodologias, técnicas e procedimentos de pesquisa. 

 

2.4.2 Avaliação em Profundidade 

 

No mesmo caminho, a proposta de Rodrigues (2008) leva “a avaliação para o campo da 

compreensão interpretativa da política pública por meio da busca de sentidos e significados 

construídos pelos próprios sujeitos que experienciam o programa ou política pública” (TORRES 

JÚNIOR et al, 2020, p. 148). Nesse sentido, centra-se nas interpretações de “categorias de 

entendimento presentes nas políticas, nos discursos institucionais e nos depoimentos dos 

beneficiários das políticas” e pela análise de conteúdo, contexto, trajetória e territorialidade, 

elementos que considera fundamentais para uma análise aprofundada de programas e projetos 

de políticas públicas, especialmente de âmbito social (RODRIGUES, 2016).  

A perspectiva apresentada pela autora, se mostra cética em relação aos modelos que se 

afirmam universais, que ao serem aplicados a determinados contextos sem atenção as 

especificidades atinentes a cada situação e local sobre os quais incidem as políticas formuladas 

 
6 Para Rodrigues 2016, a proposta experiencial está para além do construtivismo e pós-construtivismo, as quais 

considera paradigmas intermediários.  
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em apartado, restam por produzir fortes omissões ou deslizes analíticos (RODRIGUES, 2008, p. 

10). 

Desse modo, a avaliação em profundidade busca ser extensa, densa, ampla e 

multidimensional, atraindo a interdisciplinaridade como condição e embora não descarte o uso 

de dados quantitativos, defende uma abordagem eminentemente qualitativa, de caráter 

etnográfico, e que não se preocupa com a elaboração de hipóteses prévias. Em razão disso, 

seus eixos analíticos contemplam diferentes nuances não só do conteúdo como objetivos e 

critérios, mas de seu contexto de formulação e de trajetória, grau de coerência ou dispersão no 

âmbito de sua trajetória, além da configuração temporal e territorial de seu percurso, a 

confrontando com as especificidades locais e sua historicidade (RODRIGUES, 2016, p. 108). 

Ambas as perspectivas avaliativas contra hegemônicas (de Lejano e Rodrigues), embora 

ostentem particularidades, compartilham em comum, a subjetividade e a oposição ao 

positivismo, método incapaz de fornecer soluções para problemas e fenômenos complexos 

como os do campo das públicas. Dessa forma, as avaliações do campo da interciências, que vão 

além da análise de políticas no parâmetro de “antes e depois” isoladas de seu contexto e 

trajetória, conseguem trazer para o centro a experiência dos atores sociais e instituições, dando 

primazia a uma visão holística da política. 

Sendo assim, Januzzi (2016) salienta que em um contexto em que os governos devem 

ser capazes de responder aos diversos grupos de interesse sobre seus atos e decisões políticas, 

a avaliação torna-se um mecanismo essencial. Nesse panorama, a eficiência, a eficácia e a 

efetividade ganham protagonismo como valores públicos que terão maior ou menor primazia 

em determinado contexto político-ideológico, estando diretamente ligadas a concepção de 

Justiça Social, a forma de alcançá-la e consequentemente, de avaliá-la, de modo que esta traga 

as evidências que reforçam ou não as visões de mundo e escolhas políticas realizadas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, verifica-se que diferentes categorias avaliativas, embora, muitas 

vezes, presentes nas mais variadas perspectivas, tais como eficiência, eficácia e efetividade, 

podem ter significados e valores completamente diferentes a depender das concepções de 
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Estado e suas funções adotadas, além do contexto sociopolítico e econômico nos quais estão 

inseridos. 

Por óbvio, o presente trabalho não abarca todas as perspectivas avaliativas e percursos 

metodológicos aplicáveis ao campo da avaliação de políticas públicas, mas busca demonstrar a 

dinamicidade e heterogeneidade dessa área de estudo que, por vezes, pode ser erroneamente 

atrelada unicamente aos modelos gerencialistas de avaliar. 

Isso porque, ainda que o paradigma positivista tenha sido objeto de questionamentos e 

novas perspectivas teórico-metodológicas, baseadas na experiência e no contexto sociopolítico, 

tenham se apresentado como ferramentas alternativas mais aptas a lidar com a complexidade 

dos percursos das políticas, os modelos econométricos e quantificacionistas se destacam por 

atenderem a uma agenda política neoliberal de valorização da eficiência do gasto social, por 

vezes, instrumentalizadas como ferramentas de descontinuação de políticas cujos resultados 

são invisíveis a uma perspectiva puramente custo-benéfica na visão do capital. 
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