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APRESENTAÇÃO

Um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta atualmente é a formação 
inicial e continuada dos profissionais de diversas áreas. O diploma, hoje, pouco 
significa se as pessoas não se dispuserem a estudar e a buscar aperfeiçoamento 
contínuo. 

O dinamismo da sociedade atual, os avanços do conhecimento e da 
tecnologia estão a exigir processos de formação permanente capazes de 
abranger competências e habilidades que favoreçam a adaptação a situações 
novas, o domínio de diversos códigos e linguagens, a flexibilidade intelectual, a 
criatividade e outras qualificações indispensáveis num mercado de trabalho em 
constante mudança.  

Nesse contexto, a educação a distância, por sua flexibilidade e poder de 
alcance, vem se afirmando, cada vez mais, como uma modalidade extremamente 
eficaz para a atualização e o aperfeiçoamento profissional, integrando os 
processos de qualificação e treinamento das grandes corporações nacionais e 
mundiais. 

Sensível a essa realidade, a Escola de Governo do Paraná, buscando 
alternativas de capacitação de seus quadros, identificou, na modalidade a 
distância, uma forma de propiciar aos seus profissionais processos eficazes de 
formação inicial e continuada, de modo a assegurar um desempenho cada vez 
melhor do seu corpo de agentes. 

Para desenvolver materiais e mídias necessários à concretização dessa 
proposta, a Escola de Governo do Paraná estabeleceu uma parceria com a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, instituição credenciada pelo MEC para 
ministrar cursos superiores a distância, e que se apresenta hoje como referência 
nacional nessa modalidade.

Dessa forma, o Paraná espera contribuir, de modo efetivo, para o crescimento 
pessoal e profissional dos agentes do Estado e para o aperfeiçoamento do serviço 
público em nosso país. 

A coordenação
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PALAVRAS DOS PROFESSORES 

Caro estudante
 
 
Você já leu o jornal hoje? Caso não o tenha feito e venha a fazê-lo, você 
irá se deparar com muitas notícias com referência a diferentes problemas 
da nossa sociedade na área da saúde, da segurança pública, da educação, 
do lazer, do planejamento urbano, entre outros. Independentemente da 
maneira como a notícia seja veiculada, com certeza as questões que 
envolvem a área pública estarão presentes. Você perceberá uma grande 
preocupação com a identificação de culpados para diferentes problemas, 
sendo que a culpa às vezes recai sobre o governo, outras vezes sobre a 
população, ou  ainda sobre determinados profissionais. Por vezes lemos 
críticas à gestão pública como um todo, ou mais especificamente a 
determinados programas e projetos.
 O fato é que nosso discurso está em grande parte baseado em 
informações originárias do senso comum, transmitidas, por exemplo, 
pelos jornais, e, muitas vezes, não buscamos compreender o que está 
por trás desses problemas que são discutidos na mídia. Muitos deles 
são por vezes históricos e vinculam-se às profundas transformações 
econômicas, ambientais, sociais e políticas vividas nos últimos 50 
anos. Outros, entretanto, vinculam-se à dificuldade de se perceber que 
o mundo mudou, que as questões transformaram-se, que a população 
reconhece seus direitos e que é preciso que os gestores e sua equipe 
também compreendam tais modificações, incorporem as novas questões 
legais, conheçam o espaço local, regional, estadual, nacional e por vezes 
até internacional, pois algumas áreas de atuação sofrem diretamente as 
consequências das conjunturas internacionais.
É preciso, portanto, que busquemos compreender a lógica das relações 
que se estabelecem entre os homens e as mulheres, não só considerando 
as determinações sócio- econômicas, o território, a distribuição do poder 
e a divisão social e técnica do trabalho, como também levando em conta 
as especificidades regionais e as “formas culturais” com que cada grupo 
social as representa. Esse é o nosso desafio!

Bom estudo!

Prof. Dr. Emerson Urizzi Cervi  
Profª Drª Lenir Mainardes da Silva 

Profª MS.Liza Holzmann  
Profª Drª. Solange de Moraes  Barros





OBJETIVOS E EMENTA

ObjetivOs

 ■ Caracterizar as políticas públicas enquanto construção histórico-social.

 ■ Determinar o papel do Estado na implementação das políticas públicas.

 ■ Apresentar instrumentos de avaliação das políticas enquanto instrumentos de gestão.

 ■ Trazer alternativas de práticas avaliativas.

ementa

 ■ Estado, governo e políticas públicas. Formulação de políticas públicas. A 

importância do uso da avaliação. Tipos de avaliação. Indicadores. Padronização 

de indicadores. Avaliação e controle das políticas públicas.





Estado, governo e 
políticas públicas

ObjetivOs De aPRenDiZaGem

 ■ Discutir os conceitos de Estado, governo e políticas públicas.

 ■  Compreender a importância da formulação de diretrizes para as cidades 

contemporâneas.

 ■  Despertar o interesse pela necessidade de mudança das práticas 

administrativas institucionais.

ROteiRO De estUDOs
 ■ Seção 1 - Conceitos e definições

 ■ Seção 2 - Formulação de políticas públicas

Unidade1
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PARA INÍCIO DE CONVERSA

Nesta primeira unidade, você identificará as principais mudanças 

ocorridas no Estado ao longo das últimas décadas, mas para isso é urgente 

que o seu “olhar” dirija-se à realidade cotidiana. Como diz Gilberto 

Velho, é preciso compreendê-la como correspondente a uma determinada 

sociedade e época histórica, como um espaço “bem mais complexo do 

que aquele representado pelos mapas e códigos básicos nacionais e de 

classes através dos quais fomos socializados”. (VELHO, 1979, p. 45). 

É preciso apreender, então, a paisagem, o cenário da rua, seu 

cotidiano, os grupos e indivíduos que compõem a nossa sociedade e que, 

embora sejam “meus contemporâneos e vizinhos”,  deles praticamente 

nada conhecemos, pois pouca familiaridade temos com “suas vidas, 

hábitos, crenças, valores...” “... mecanismos conscientes e inconscientes, 

que sustentam e dão continuidade a determinadas relações e situações”. 

(MATTA apud VELHO, 1979, p. 41).  

Nesta unidade devemos refletir sobre o processo de formulação de 

diretrizes que buscam conhecer os problemas das cidades contemporâneas, 

tendo como referência a configuração das políticas públicas. Você 

percorrerá caminhos para a compreensão do Estado, os desafios do 

governo e as possibilidades de construção de diretrizes como políticas 

públicas.

Que informações você, como funcionário público, tem da gestão em que atua? Sabe, 
por exemplo, qual o percentual de alunos em idade escolar da sua cidade? Quantas 
unidades de saúde existem em seu município? Quanto seu estado ou município 
gasta no pagamento da folha de funcionários? De que adoecem e morrem os 
trabalhadores da sua cidade?
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SEÇÃO 1
CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para falar em políticas públicas, você deve primeiro entender o que 

é o Estado. 

Segundo Costa:

O conceito de Estado é histórico e a sua 
formulação acompanhou o desenvolvimento da 
sociedade humana. Foi através do processo de 
legitimação do Estado, onde lhe foram conferidas 
suas atribuições, que o conceito de Estado ganhou 
visibilidade e validade histórica. (2000, p. 15).

O Estado constitui-se como uma estrutura de poder organizacional 

e política de um país, instituída em um território próprio. O Estado é 

visto nas sociedades como um sistema de poder instituído ao coletivo, 

de modo que se posicione acima dos interesses e vontades individuais. 

Sua legitimação, enquanto uma organização política e de poder, vem se 

configurando nas civilizações desenvolvidas através de diferentes formas 

de governo.

O conceito de Estado, muitas vezes, tem sido 
utilizado para expressar ideia de governo, 
país, estado-nação, regime político ou sistema 
econômico. Por isso é preciso, primeiramente, 
diferenciarem-se os dois conceitos básicos 
fundamentais para nossa argumentação. O Estado 
é uma parte da sociedade, uma estrutura política 
e organizacional que se sobrepõe à sociedade 
da mesma forma que dela faz parte, fruto de um 
contrato social e garantidor do pacto político. 
(BARROS et al, 2005, p. 165).

 É necessário esclarecer então que Estado e governo não 

significam a mesma coisa, pois o governo é uma forma empregada 

para se administrar um Estado, ao passo que o Estado é constituído 

pela sociedade política mais a sociedade civil. Um Estado deve ter uma 

comunidade politicamente organizada por  uma Constituição, dirigida 
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por um governo e com soberania reconhecida por outros Estados, deve ter 

ainda elementos fundamentais, como povo, território, governo soberano, 

caráter permanente, e os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

O Estado encontra-se impregnado de um jogo de interesses advindo 

da luta de classes, as quais, através das políticas sociais, ora favorecem 

grupos mais ricos, ora promovem alguns acessos, aos bens e serviços da 

sociedade, aos indivíduos com menor poder aquisitivo.

Realizar essa análise sobre governo e estado requer levantar 

algumas concepções de Estado.

O Estado para Gramsci não é apenas o aparato 
do governo, o conjunto das instituições públicas 
encarregadas de ditar as leis e implementá-las.  
(...) é o complexo de atividades práticas e teóricas 
com as quais a classe dirigente não apenas 
justifica e mantém o seu domínio, mas também 
consegue obter o consenso ativo dos dominados”. 
(PALMA, 1986, p. 97).

 É possível perceber que esse conceito demonstra como a classe 

burguesa mantém a sua hegemonia, sem se preocupar com as necessidades 

da classe menos favorecida, através do poder coercitivo, persuasivo.  O 

Estado passa então a ser um aparelho repressivo/persuasivo da burguesia, 

que com seu poder demonstra claramente a supremacia ideológica das 

classes dominantes sobre as classes trabalhadoras através de um discurso 

político, intelectual e moral que impõe aos cidadãos sua visão de mundo 

como verdadeira.

Ao discutirmos o papel das políticas sociais no Estado capitalista, 

torna-se necessário reconhecer que estas se instituíram a partir de 

problemas estruturais da sociedade capitalista, problemas analisados 

mediante o processo de enfraquecimento da força de trabalho ao longo da 

industrialização, o qual gerou empobrecimento e, ainda, a psicologização 

do trabalho da população.

Para Offe (1984, p. 24), política social é “o conjunto daquelas relações 

e estratégias politicamente organizadas que produzem continuamente 

essa transformação do proprietário de força de trabalho em trabalhador 

assalariado, na medida em que participam da solução dos problemas 

estruturais”.  

Outro autor, Faleiros (1986, p. 60), considera que a crise do capital 

“Hegemonia é a 
capacidade de direção 

cultural e ideológica que 
é apropriada por uma 

classe, exercida sobre o 
conjunto da sociedade 
civil, articulando seus 

interesses particulares 
com os das demais 

classes, de modo que 
eles venham a se 

constituir em interesse 
geral”.  

(CURY, 1989, p. 43).
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acarreta um acúmulo de mercadorias que por si só não entram na 

circulação para não alterar a demanda, considerando-se que a função 

econômica da política social é “... subsidiar o consumo ou subconsumo, 

para estimular a demanda efetiva dos grupos ou camadas excluídas do 

mercado, ou de produtos específicos, politicamente selecionados”. 

As ações determinadas como política social, ou seja, assistência 

social, previdência social, subsídios à saúde e à alimentação, entre outras, 

são quase todas direcionadas ao segmento populacional denominado de 

excluídos.  Sendo assim, do ponto de vista econômico, as políticas sociais 

servem para controlar temporariamente a contradição existente entre 

produção e consumo. No plano ideológico e político, as políticas sociais 

apresentam um rebatimento contraditório no seio das classes que delas 

prescindem, pois num primeiro instante funcionam como um mecanismo 

de controle social, que atinge tanto o plano econômico (estímulo ao 

consumo) quanto o plano político-ideológico (regulação de relações 

sociais). (PONTES, 1990, mimeo). Os serviços sociais públicos aparecem 

aos cidadãos como um direito legítimo, mas estes serviços, na realidade, 

são meramente uma ação reparadora do Estado, que busca promover a 

justiça social através de suas ações.

Segundo Pontes (1990), percebemos que as políticas sociais 

produzem um outro efeito político-ideológico quando selecionam a 

classe trabalhadora em vários segmentos, de acordo com sua inserção 

no processo produtivo.  Essa seleção atinge os trabalhadores no setor 

monopolista, estatal, autônomo e, principalmente, a população excedente. 

Os trabalhadores do setor monopolista obtêm vantagens com relação 

a salários melhores, restaurantes, transporte e organização sindical 

mais sólida, entre outras; enquanto que, aqueles inseridos no setor 

concorrencial, contribuem e usufruem dos serviços sociais, mas em um 

grau inferior. É desta forma que o Estado estabelece sua força político-

ideológica, garantindo o controle e a hegemonia burgueses.

Até o presente momento, demonstramos que “... o Estado, através das políticas 
sociais, exerce um significativo papel no processo de acumulação capitalista, seja 
socializando os custos de produção, seja produzindo a força de trabalho”. (PONTES, 
1990, p. 15, mimeo).
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Partindo do conceito acima, explicitado pelo autor, a política 

social pode, então, ser entendida como uma proposta planejada  de 

enfrentamento das desigualdades sociais, sendo originada historicamente 

e tendo sua essência na realidade social. Política social não é caridade, 

mas processo social que conscientiza o indivíduo de suas necessidades, 

valorizando-o enquanto cidadão.

 Cabe-nos agora conhecer a realidade das políticas sociais, para 

podermos perceber o movimento dialético que atravessa seu quadro de 

determinações, seja no plano do capital e suas necessidades, seja no 

plano do trabalho e suas exigências, como também no âmbito do Estado 

e seu aparato político-institucional.  

O capitalismo, como já é sabido, traz em seu bojo a marca das 

desigualdades sociais, dos conflitos e contradições.  É um modo de 

produção em que emerge a sociedade de classes, plasmando um novo 

modo de relações sociais mediatizadas pela posse privada de bens. E deste 

novo modo de relações sociais desencadeia-se a luta de classes, que é a 

história do ser humano que busca constantemente seus direitos e deveres, 

com o objetivo de recuperar seus princípios e valores de cidadão.

Com o avanço da produção e organização social capitalistas, 

emergem questões sociais bastante complexas, como: concentração da 

população no meio urbano; desaparecimento da forma tradicional de 

proteção social, que vem acarretar maior pobreza; luta pela garantia 

da satisfação das necessidades básicas e sociais (saúde, alimentação, 

habitação e educação). Diante dessa problemática, setores do Estado 

passam a preocupar-se em elaborar políticas sociais através de um 

conjunto de medidas e instituições, com o objetivo de amenizar a situação  

existente nessa realidade.

Não somente cabe ao Estado a elaboração das políticas sociais, mas 

também a sua efetivação perante a sociedade em busca do estado de bem-

estar social. Essas políticas sociais são repassadas à população, ora como 

direitos sociais, ora como benefícios sociais, sendo que estes revelam-se 

na articulação e no domínio político-ideológico que o Estado pretende 

manter em relação aos indivíduos. 

A extrema centralização das políticas sociais vivenciada há muitos 

anos no país, impediu o desenvolvimento de capacidades técnico-

gerenciais em grande parte dos municípios brasileiros. 
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O Estado tem buscado parcerias para processos de gestão devido 

às necessidades sentidas pelos municípios de pequeno ou médio porte 

para a implementação de ações de defesa dos direitos da população ao 

enfrentarem problemas de otimização de estrutura física, falta de recursos 

materiais e escassez de recursos humanos especializados. Essa escassez 

se dá principalmente devido à baixa remuneração, aliada a deficiências 

peculiares do interior do país.

Retrocedendo às décadas de 1890 a 1930, percebemos que as 

questões sociais eram compreendidas como caso de polícia, pois nessa 

época a pobreza e a exclusão não eram vistas como problema social, 

mas como problema de cada indivíduo, já que então não existia uma 

legislação social no Brasil. Como bem lembram Rocha e Nunes (1993), 

pela Constituição de 1891 houve uma reafirmação do Estado no mercado 

e nas relações de trabalho. A regulamentação das relações entre 

trabalhadores e patrões era vista como prejudicial e atentatória à livre 

circulação de mercadorias, mais especificamente à compra e venda da 

força de trabalho. Esses autores relatam que “praticamente a legislação 

trabalhista inexistia. As questões trabalhistas caíam na jurisdição do 

CódigoPenal: daí a afirmação repetida de que a questão social na Primeira 

República não passava de um caso de polícia” (p. 85).

 Nas décadas de 20 e 30, o Estado nacional passou por uma 

reestruturação, incluindo a questão social no cenário da legalidade: 

começaram a se formular algumas políticas públicas, em que o Estado 

pretendia assegurar ao cidadão uma certa proteção social. Esse período 

caracterizou-se como o período do seguro social, através do qual recebia 

somente quem contribuía, estabelecendo-se de fato uma cidadania 

regulada. 

Esse tipo de cidadania nos permite visualizar o sistema de proteção 

social em que surgem as primeiras instituições públicas, como a assistência 

médica, a previdência e a habitação, oferecidas aos cidadãos como um 

favor, e não como direito de cidadania.

Você concorda com esta afirmação?
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No período de 1946-1960, as políticas sociais passaram a 

constituir-se num elenco de medidas que se concentraram nos setores 

de saúde pública, habitação, educação, previdência e assistência 

social, predominantemente urgentes e emergenciais. Em 1960, durante 

o governo de Juscelino Kubitschek, foi sancionada a Lei Orgânica da 

Previdência Social, considerada como uma das mais relevantes para o 

processo de constituição das políticas sociais no país. 

No período de 1964 a 1985, mudou-se a concepção de política social, 

a qual passou a ser vista como um meio para resolver as questões sociais 

advindas das demandas que a cada dia estavam tornando-se maiores. 

Foi nesse período que encontramos as primeiras formas de política social 

planejada, expressas nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs).
 
Na área da previdência criou-se o INPS (1966), 
o FUNRURAL; quanto à regulação da força de 
trabalho, substitui-se  a  estabilidade  pelo  F 
G T S;  na  área  da habitação ‘popular’  criou-
se  o  BNH;  na  área  da  assistência  social  
modernizou-se a LBA e criou-se  a  FUNABEM,  
além  da  criação  do Ministério  da  Previdência 
e Assistência Social etc.  (FONTES, 1990, p. 21, 
mimeo).

A partir do 2º Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1975), as 

políticas sociais assumem um caráter modernizante, criando uma política 

de integração social e de valorização dos recursos humanos, uma política 

de emprego e uma política de salários, e uma política de habitação, 

ampliando também o conceito de previdência social.

Podemos considerar que foi a partir do processo de transição 

democrática que surgiram novos atores sociais e coletivos com o objetivo 

de lutar pela liberalização política e justiça social. Nesse cenário, o 

governo, composto por um corpo de pessoas que, por tempo determinado, 

comanda os poderes e órgãos constitucionais e executa as funções 

estatais para a prestação de serviços públicos, refere-se à administração 

civil como instância máxima da gestão executiva do Estado, e tem caráter 

temporário definido pela eleição e democracia.

É necessário ter claro então, que:

Toda a política pública é uma forma de 
intervenção na realidade social, envolvendo 
diferentes sujeitos, portanto, condicionada por 
interesses e expectativas em torno de recursos. 
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Pode também ser concebida como um conjunto 
de ações ou omissões do Estado decorrente de 
decisões e não decisões, tendo como limites e 
condicionamentos os processos econômicos, 
políticos e sociais. Seu desenvolvimento se 
expressa por momentos articulados e, muitas 
vezes, concomitantes e interdependentes, que 
comportam consequências de ações em forma 
de respostas, mais ou menos institucionalizadas, 
a situações consideradas problemáticas, 
materializadas mediante programas, projetos e 
serviços. Vistas como mecanismos que contêm 
contradições, contrapõem-se aqui, à percepção da 
política pública como mero recurso de legitimação 
política como intervenção estatal subordinada 
tão somente à lógica da acumulação capitalista. 
(SILVA e SILVA, 2000, p. 67).

SEÇÃO 2 
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

No Brasil, a expansão de avaliações de políticas e programas dá-se 

a partir dos anos 80, quando os movimentos sociais passam a demandar 

políticas sociais universalizadas e mais equânimes, enquanto um direito 

de cidadania. Nessa época, aprofundam-se as críticas ao padrão de 

políticas sociais desenvolvidas na América Latina e, especificamente, 

no Brasil. Essas críticas se referem, contundentemente, ao mau uso do 

dinheiro público e à falta de direcionamento dos programas sociais em 

relação à população mais necessitada. No Brasil, o uso da avaliação de 

políticas e programas sociais ainda é muito restrito e desenvolvido mais 

para o controle dos gastos públicos do que para realimentar programas. 

(SILVA e SILVA, 2000).

Segundo Maria Ozanira da Silva e Silva (2000), em seu artigo 

“Execução e avaliação de políticas públicas e programas sociais”, o 

processo das políticas públicas pode ser identificado por um conjunto de 

momentos não-lineares, assim expressos: constituição do problema ou da 
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agenda governamental, formulação de alternativas de política, adoção da 

política e implementação ou execução de programas sociais.

a) Compondo uma agenda governamental
A agenda governamental é composta a partir dos problemas ou 

assuntos que chamam a atenção da sociedade e do governo, podendo, 

por força da pressão social, adquirir visibilidade e transformar-se em 

questão social merecedora de atenção por parte do poder público e vir a se 

transformar em política. São sujeitos sociais importantes nesse processo 

os partidos políticos, a mídia e os grupos de pressão.

Como exemplo, temos a questão do trabalho infantil, uma 

problemática colocada na agenda governamental demandada pela 

organização da sociedade civil através do Fórum Nacional de Prevenção 

e Erradicação do Trabalho Infantil, o qual foi criado em 29 de novembro 

de 1994, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância. Àquela altura se constatava 

no Brasil a ausência de uma instância que possibilitasse a articulação dos 

diferentes setores da sociedade e evitasse a duplicação de esforços na 

busca de solução para o problema do trabalho infantil.

b) Formulação de alternativas de política
A formulação de alternativas de política expressa o momento de 

pré-decisão, constituindo-se em diagnóstico sobre a situação-problema 

e a alternativa para seu enfrentamento, com indicação do conteúdo do 

programa. Expressa também o momento de captação de recursos, de 

composição do aparato institucional e de definição de responsabilidades, 

tendo como sujeito principal o corpo técnico. Ressalte-se que esse  

momento, que Rizzini (1999, p. 18-19) define como o dos estágios de 

diagnóstico e planejamento, é de extrema importância. 

•	 Identificação do problema:

 Nessa fase, identificam-se as fontes, os problemas e as necessidades 

relevantes que devem ser analisados. Estabelecem-se estratégias de 

inserção na comunidade que se alinhem com os princípios e valores da 

instituição e faz-se a análise situacional. “O conhecimento da situação 



E
sc

o
la

 d
e

 G
o

ve
rn

o
 d

o
 P

a
ra

n
á

21

UN
ID

AD
E 

1

permite a priorização dos principais problemas. Valorizá-los segundo a 

gravidade, a urgência e a tendência que apresentam para pior ou para 

melhor.” (Mapa da Criança e do Adolescente, 2002, p. 29) 

Conforme o Mapa da Criança e do Adolescente (2002, p. 23), são 

sugestões para o mapeamento da realidade da criança e do adolescente:

- Consultas à população, criando-se espaço de 
diálogo, nas diferentes regiões do município, 
com diversos setores e com pessoas de atuação 
reconhecida e expressiva em favor da criança e 
do adolescente.
- Consulta aos órgãos municipais responsáveis 
nas áreas de saúde,         educação, assistência e 
família.
- Informações disponíveis em estudos realizados 
por IBGE, IPEA, Ministério da Saúde e da 
Educação, UNICEF, organismos estaduais, 
universidades e institutos de pesquisa.
- Conferências municipais sobre a criança e 
o adolescente, saúde, educação e assistência 
social.

•	 Delineamento da proposta (serviços, programas projetos):

Aqui, a preocupação é com o encaminhamento da proposta, o 

que implica  definir metas e objetivos, desenvolver atividades que os 

contemplem, selecionar indicadores apropriados para medir o progresso 

e decidir como melhor acompanhar e avaliar o trabalho.

•	 Apreciação da proposta:

Nesse momento, procura-se saber se a proposta (serviços, 

programas, projetos) está de acordo com as prioridades, princípios e 

valores da instituição, e se ela é passível de se ser realizada.

•	 Aprovação e estudos de base: 

Nessa fase, é preciso obter-se a aprovação oficial, os recursos 

necessários e fazer-se um estudo de base, através do recolhimento e 

análise dos dados definidos pelos indicadores, a fim de se poder começar 

o novo trabalho.
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O objetivo final do diagnóstico é clarificar e planejar realisticamente 

as atividades para obter resultados claramente definidos. O planejamento 

institucional é cada vez mais necessário. As instituições financiadoras 

estão cada vez mais exigentes e colocam critérios cada vez mais rígidos 

na seleção de propostas para serem financiadas.

c) Adoção da política

Trata-se do momento decisório de escolha de uma alternativa de 

política para o enfrentamento da situação problema. Pastorini (1997), em 

seu artigo “Quem mexe os fios das políticas sociais? Avanços e limites 

da categoria ‘concessão-conquista’”, faz uma análise crítica do termo 

concessão-conquista, tão presente nos textos sobre políticas sociais, 

buscando desvendar os pontos essenciais  do conceito expresso pelo 

termo e os avanços que significaram para estudos das políticas sociais 

a sua incorporação pelos autores da perspectiva marxista. Isso veio a 

se constituir numa alteração de grande importância, pois esses novos 

estudos superaram as abordagens  tradicionais e conservadoras das 

políticas sociais. Ainda para esse autor, a função social das políticas sociais 

é, por um lado, a geração de certa redistribuição dos recursos sociais, 

prestando serviços sociais e assistenciais, e, por outro, a concessão de um 

complemento salarial às populações carentes. 

Pastorini conclui que a alternativa de superação da categoria 

“concessão-conquista” é pensar as políticas sociais a partir de uma ótica 

tanto política quanto social e econômica, tendo como ponto de partida as 

necessidades dos sujeitos, parte das quais transformam-se em demandas 

que serão reivindicadas perante os organismos e instâncias competentes, 

valendo-se das mobilizações e pressões dos setores interessados. Esse 

processo, perpassado pelas lutas de classes, leva a uma instância de 

negociação, momento no qual cada uma das partes envolvidas obtém 

ganhos e perdas, sendo o Legislativo um sujeito relevante nesse processo. 

E aqui vale lembrar que é a partir da conhecida “Constituição Cidadã” 

de 1988 que se estabeleceram modificações importantes no que se refere 

aos direitos sociais.

A partir dela foram criadas outras leis com a intenção de proteger as 

garantias dadas os brasileiros. Destacam-se a Lei Orgânica da Assistência 
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Social, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Estatuto do Idoso, as leis de defesa da mulher e do negro, 

entre outras.

d) Implementação ou execução de programas sociais

Definida a alternativa de política para o enfrentamento da situação-

problema, chega o momento de execução de serviços, programas para 

o cumprimento dos objetivos e das metas pré-estabelecidas, tendo em 

vista, sobretudo, os resultados pretendidos. Essa execução é assumida por 

unidades administrativas que mobilizam recursos humanos, financeiros 

e materiais, além de uma diversidade de sujeitos, constituindo-se a fase 

mais abrangente e talvez mais complexa dos processos das políticas 

públicas. As decisões e os decisores são o foco central da implementação, 

por expressarem conflitos e disputas por alternativas, ocorrendo 

momentos de afastamento ou aproximação em direção às metas, meios e 

estratégias estabelecidas. Os objetivos do programa e sua implementação 

são percebidos como partes de um processo de interação, ou seja, a 

implementação é a continuação da política, de modo que o sucesso ou o 

fracasso de um condiciona o outro.   

 Entende-se, portanto, que uma política pública envolve: 

mobilização da sociedade; alocação de recursos; divisão técnica de 

trabalho; definição de responsabilidades e co-responsabilidades; uso de 

instrumentos de controle; interação entre sujeitos com interesses diversos; 

adaptação; riscos e incertezas sobre processo e resultados; noção de 

sucesso e fracasso e, principalmente, respeito aos cidadãos. Ou seja, uma 

política pública requer caráter ético.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. 21ª edição atualizada e 
ampliada. Saraiva, 1999.

BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. 5. 
ed.  São Paulo: Cortez, 2008. Biblioteca Básica do Serviço Social, v. 2. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Gestão Social: alguns apontamentos para o debate. 
In: RICO, Elizabeth de M. e RAICHELIS, Raquel (Orgs.) Gestão Social: uma questão em 
debate. São Paulo: EDUC; IEE, 1999. p. 19 - 29.
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SEÇÃO 1

Considerando o papel do Estado na efetivação dos direitos e que a República Federativa do Brasil é 
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em 
Estado Democrático de Direito, identifique  quais são as características essenciais do Estado de Direito.  

SEÇÃO 2

A partir dos contextos econômico e social presentes na década de noventa, identifique como foi marcada 
a formulação dos programas sociais em âmbito nacional, considerando o debate sobre os princípios de 
descentralização  político-dministrativa presentes na Constituição brasileira.

Você deve ter percebido, nesta unidade, que uma política social tem que ter relações específicas 
com a realidade social, econômica e política na qual ela age, e é, também, um objeto histórica e 
geograficamente situado, sendo, ao mesmo tempo, um processo histórico e político. Segundo Battini 
(1998), evidencia-se que, para enfrentar essa problemática, os atores envolvidos na construção e 
formulação das políticas públicas requerem um olhar atento para a realidade social, um olhar que 
contemple uma dimensão política, metodológica e ética. 
Essas dimensões devem estar apoiadas em princípios que “(...) se fundam em valores universais – 
liberdade, justiça social, equidade, democracia – que definem princípios organizativos de defesa de 
direitos, respeito à participação popular ampliação e consolidação da cidadania, articulação geral com 
a luta dos trabalhadores, compromisso com a qualidade dos (qualidades???).” (BATTINI, 1998, p. 25). 
Logo, a sociedade também é responsável pela contribuição do gerenciamento dos recursos públicos, 
juntamente com as demais esferas de governo, pois uma política pública é uma ação coletiva que tem 
por função concretizar direitos sociais, demandados pela sociedade e previstos nas leis. (PEREIRA, 
2002, p. 223).

Enquanto funcionário público, vejo que essa reflexão sobre a temática “Estado, governo 
e políticas públicas” é muito complexa na sua teorização, mas, ao mesmo tempo, está 
diretamente presente na dinâmica cotidiana do trabalho  da gestão social nas suas 
diferentes instâncias, sejam elas de coordenação, execução, deliberativas, pactuação, 
ou negociação. Por isso, são necessários a permanente construção e o aperfeiçoamento 
de mecanismos e formas de gestão com vistas a garantir a administração das demandas 
e necessidades  dos principais demandatários das políticas públicas, os cidadãos.   
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Avaliação e 
controle das 
políticas públicas

ObjetivOs De aPRenDiZaGem

 ■ Discutir a importância do uso da avaliação.

 ■ Reconhecer os conceitos de avaliação.

 ■ Identificar os tipos de avaliação

ROteiRO De estUDOs
 ■ Seção 1 – Conceituação e importância da avaliação

 ■ Seção 2 – Critérios para a avaliação

 ■ Seção 3 – Tipos de avaliação

 ■ Seção 4 – Aspectos a serem ampliados (?) no processo de avaliação

Unidade2
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PARA INÍCIO DE CONVERSA

A alocação de recursos em educação, saúde, habitação, assistência 

social e segurança tem impacto na vida de todos, portanto as políticas 

públicas devem responder às necessidades da população, implantando e 

implementando ações de qualidade. 

Sendo assim, o processo avaliativo deve ser constante, uma vez que 

subsidia o planejamento e a formulação das intervenções governamentais, 

o acompanhamento de sua implementação, a necessidade de 

reformulações, a decisão de sua manutenção ou interrupção. Além disso, 

a avaliação caracteriza-se ainda como instrumento imprescindível para 

a melhoria da eficiência dos gastos públicos, da qualidade da gestão 

e do controle sobre a efetividade da ação do Estado, bem como para a 

divulgação de resultados de governo. 

A avaliação permite, além da mensuração objetiva de resultados, 

o levantamento de aspectos qualitativos, indicando julgamento sobre 

o valor das ações governamentais. É importante lembrar que a decisão 

de aplicar recursos públicos deve estar legitimada e a verificação do 

cumprimento das metas deve necessariamente ser avaliada.

Logo, podemos dizer que as avaliações contribuem para a garantia 

da credibilidade de projetos apropriados às necessidades, que passam a 

ter sustentabilidade política, visto que são fomentados na transparência 

da gestão pública e na satisfação dos usuários. 

Você já participou de alguma avaliação de política pública? Como foi realizada? Houve 
modificações que melhorassem os gastos públicos e/ou a qualidade dessa política a 
partir dos resultados encontrados na avaliação?
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SEÇÃO 1
CONCEITUAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO

O que é avaliação

Avaliar significa determinar a valia de algo, atribuir um valor. 

(FERREIRA, 1999). (Outras) Em algumas línguas, (incluindo) como o 

espanhol e o inglês, (coincidem) há também essa relação (na associação) 

de avaliação com (como) atribuição de valor. (MOKATE, 2002; GARCIA, 

2001). No entanto, Ala-Harja e Helgason (2000) advertem, de início, 

que não existe consenso quanto ao que seja avaliação de políticas 

públicas, pois, além de o conceito admitir múltiplas definições, algumas 

delas contraditórias, é ainda definido por uma série de disciplinas, tais 

como economia, política, administração e sociologia.  Além do mais, 

a avaliação serve a uma ampla gama de necessidades, discussões, 

clientes, instituições e praticantes. Os mesmos autores (ALA-HARJA E 

HELGASON) (definem avaliação em termos simples,) afirmam que “o 

termo compreende a avaliação dos resultados de um programa em relação 

aos objetivos propostos” (2000, p.8).

Já Garcia, combinando contribuições de vários autores, define 

avaliação da seguinte forma:

Avaliação é uma operação na qual é julgado o 
valor de uma iniciativa organizacional, a partir 
de um quadro referencial ou padrão comparativo 
previamente definido. Pode ser considerada, 
também, como a operação de constatar a 
presença ou a quantidade de um valor desejado 
nos resultados de uma ação empreendida para 
obtê-lo, tendo como base um quadro referencial 
ou critérios de aceitabilidade pretendidos. (2001, 
p. 31).

Segundo Ala-Harja e Helgason (2000), o Comitê de Assistência ao 

Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE - aponta que a finalidade da avaliação é determinar a 

pertinência e o alcance dos objetivos, a eficiência, a efetividade, o impacto 

e a sustentabilidade do desenvolvimento. A avaliação deve proporcionar 
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informação que seja crível e útil para permitir a incorporação da experiência 

adquirida no processo de tomada de decisão. Esse comitê ressalta que a 

avaliação deve ser vista como um mecanismo de melhoria no processo 

de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações, sobre as 

quais eles possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas 

sobre as políticas públicas. E o comitê ainda destaca que a avaliação 

constitui-se na determinação de valor ou significância de uma atividade, 

política ou programa. É um julgamento, tão sistemático e objetivo quanto 

possível, a respeito das intervenções governamentais. 

Desse modo, parece-nos que: 

A definição do que seja avaliação parece ser quase 
consensual. De acordo com a UNICEF (1990), 
por exemplo, trata-se do exame sistemático e 
objetivo de um projeto ou programa, finalizado 
ou em curso, que contemple o seu desempenho, 
implementação e resultados, com vistas à 
determinação de sua eficiência, efetividade, 
impacto, sustentabilidade e a relevância de seus 
objetivos. O propósito da avaliação é guiar os 
tomadores de decisão, orientando-os quanto 
à continuidade, necessidade de correções ou 
mesmo suspensão de uma determinada política 
ou programa.” (COSTA e CASTANHAR, 2003, p. 
972). 

Por que avaliar

A avaliação caracteriza-se como um significativo instrumento 

para a melhoria do desempenho das organizações públicas, visto 

que o conhecimento dos programas por dentro, das dificuldades, dos 

obstáculos de implementação e dos aspectos gerenciais e operacionais 

é imprescindível para uma administração pública que caminha na 

direção de maior qualidade no uso dos recursos públicos. São várias as 

razões que atestam a importância da avaliação das políticas e programas 

governamentais, dentre as quais podemos destacar:

•	 Melhor planejamento de ações governamentais, tendo em 

vista alternativas de intervenção para uma efetiva solução de 

problemas.

•	 Garantia da posse de argumentos para disputar recursos e entrar 

na agenda governamental.
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•	 Possibilidade de formulação de novas políticas.

•	 Garantia da efetividade na implementação de programas e 

projetos.

•	 Possibilidade de reformulações de programas e projetos, 

detectando e corrigindo desvios ou perturbações na trajetória 

de implementação.

•	 Poder de decisão pela manutenção ou interrupção de ações.

•	  Aferição e disponibilidade dos recursos requeridos.

•	 Aferição dos resultados e propósitos da ação. 

•	 Incrementação da transparência das organizações públicas, 

divulgando os resultados (prestação de contas à sociedade).

Nesse processo avaliativo, procura-se aprimorar as atividades das 

instituições e dos indivíduos, garantir o cumprimento dos objetivos, 

garantir a utilização eficiente de recursos escassos, prevenir danos tanto 

à sociedade como aos indivíduos, evitar a exploração dos cidadãos, e 

impedir a repetição de erros.

É sabido que nas últimas décadas a avaliação de políticas e programas 

governamentais vem assumindo relevância para o planejamento e a 

gestão governamental, graças, principalmente, à modernização da 

Administração Pública. 

É importante mencionar que, para a obtenção de sucesso, as 

avaliações preferencialmente devem seguir procedimentos sistemáticos 

e pautar-se na criação de sistemas de informação, pois assim as 

possibilidades de acertos são maiores.

SEÇÃO 2
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO

A avaliação quase sempre é associada à mensuração de eficiência 

na gestão de programas públicos, porém este critério não é o único e nem 

o mais importante a ser utilizado. 

Em geral, nas avaliações de políticas e programas sociais, são 

considerados os seguintes critérios: eficiência, eficácia, efetividade. 
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Porém não podemos deixar de acrescentar à nossa lista outros critérios 

significativos, tais como: sustentabilidade, análise de custo-efetividade, 

satisfação do beneficiário e equidade. 

Os conceitos abaixo são discutidos por vários autores já 

mencionados e encontrados em diversos sites, como por exemplo: 

<http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2006/02/-sumario?next=1>

•	 Eficiência — termo originado nas ciências econômicas que 

significa a menor relação custo/benefício possível para o alcance 

dos objetivos estabelecidos no programa, ou seja, refere-se à 

relação entre os custos de uma determinada ação pública e os 

resultados alcançados. 

Na verdade, ao dispor de recursos públicos e ao 
implementar políticas públicas, o governo está 
gastando dinheiro que não é seu; ao fazê-lo, o 
governo está gastando dinheiro do contribuinte. 
Ora, a probidade, competência e eficiência no uso 
de recursos publicamente apropriados constituem, 
em regime democráticos, uma das condições para 
a confiança pública (public confident (confidence)) 
no Estado e nas instituições democráticas. 
O desperdício de recursos, a corrupção ou a 
incapacidade governamental são, na verdade, 
entraves à utilização de recursos publicamente 
geridos para finalidades efetivamente públicas. 
(COHEN e ROGERS, 1993, apud ARRETCHE, 
2001a, p. 36).   

•	 Eficácia — medida do grau em que o programa atinge os seus 

objetivos e metas, ou, dito de outro modo, é a avaliação da 

relação entre os objetivos propostos e os instrumentos utilizados 

num programa e seus resultados efetivos. 

A avaliação de eficácia é seguramente a mais 
usualmente aplicada nas avaliações correntes de 
políticas públicas. Isso porque ela é certamente 
aquela mais factível e menos custosa de ser 
realizada (...) Nesse tipo de avaliação, a maior 
dificuldade consiste na obtenção e confiabilidade 
das informações obtidas. (ARRETCHE, 2001a, p. 
34).

•	 Impacto (ou efetividade) — indica se o projeto tem efeitos 

(positivos) no ambiente externo em que interveio em termos 

técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais; 
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ou seja, diz respeito aos impactos diretos e indiretos dos serviços 

ofertados pela ação pública na vida da população. 

•	 Sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos 

efeitos benéficos alcançados através do programa social, após 

o seu término. 

•	 Análise custo-efetividade — similar à idéia de custo de 

oportunidade e ao conceito de pertinência. É feita a comparação 

de formas alternativas da ação social para a obtenção de 

determinados impactos, para ser selecionada aquela atividade/

projeto que atenda os objetivos com o menor custo.

•	 Satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em 

relação à qualidade do atendimento que está obtendo do 

programa.

•	 Equidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um 

programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível 

com as necessidades do usuário.

A avaliação pautada nos critérios de eficácia, eficiência e efetividade 

de programas leva em conta, de forma predominante, apenas os objetivos 

e a metodologia de implementação definidos na formação desses 

programas. Obviamente, isso se constitui numa questão essencial, uma 

vez que não seria adequado se o avaliador considerasse como parâmetro 

de análise elementos distintos daqueles estabelecidos pelos formuladores.

Cabe aqui um alerta: 

Supor que um programa público possa ser implementado inteiramente de 
acordo com o desenho e os meios previstos por seus formuladores implicará 
uma conclusão negativa acerca de seu desempenho, visto que é praticamente 
impossível que isso ocorra. Em outras palavras, na gestão pública é grande a 
distância entre os objetivos e o desenho de programas, tal como concebidos por 
seus formuladores originais, e a tradução dessas concepções em intervenções 
públicas, tal como elas atingem a gama diversa de seus beneficiários e 
provedores. (ARRETCHE, 2001b, p. 45).

Sendo assim, a avaliação que leve em conta apenas os objetivos e 

as estratégias definidas na proposta original dos programas pode ser falsa 

e ingênua, pois desconsidera os resultados efetivamente obtidos.  Assim, 

Arretche sugere que:
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Para superar uma concepção ingênua da 
avaliação de políticas públicas, que conduziria 
necessariamente o avaliador a concluir pelo 
fracasso do programa sob análise, é prudente, 
sábio e necessário então admitir que a 
implementação modifica as políticas públicas. 
(2001b, p. 46).

A modificação na concepção original das políticas e programas 

durante seu processo de implementação ocorre em função da complexidade 

e da diversidade dos interesses envolvidos. A esse respeito Silva e Barros 

esclarecem que:

Ao se considerar a trajetória mais comum 
dos programas públicos – especialmente nas 
sociedades cuja tradição de planejamento 
caracteriza-se pela centralização das decisões, 
com um forte ingrediente autoritário – pode-se 
observar a formulação e a implementação como 
dois momentos nitidamente diferentes. Essa 
distinção não se refere à dimensão temporal de 
sua efetivação, mas diz respeito principalmente 
aos sujeitos envolvidos no âmbito do próprio 
Estado. (2004, p. 148).

Fica claro que a implementação das políticas e programas públicos 

é um campo de incertezas e instabilidade que caminha numa dinâmica 

alheia à vontade dos implementadores. Sendo assim, é imprescindível 

que outros aspectos sejam percebidos pelo avaliador. No entanto, esses 

aspectos não devem ser considerados como problemas, mas devem ser 

incorporados à avaliação como um dado da realidade que está sendo 

analisada.

É imperativo termos claro que não podemos realizar uma avaliação 

sem uma adequada metodologia de avaliação, que deve investigar, em 

primeiro lugar, os diversos pontos de estrangulamento que implicaram no 

não-alcance das metas e objetivos inicialmente previstos. 

Não deixe de ler Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate, de Marta T.S. 
Arretche (Cortez, 2001).
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SEÇÃO 3
TIPOS DE AVALIAÇÃO

Não pretendemos aqui esgotar essa temática, tendo em vista que 

é complexa e a literatura sobre o tema é vasta. Nossa intenção é a de 

focalizar os tipos de avaliação que respondem bem aos problemas de 

formulação e implementação de políticas e programas governamentais, 

procurando oferecer subsídios para a tomada de decisão.  

As avaliações, segundo Cohen e Franco (2004), podem ser 

classificadas: 

•	 segundo o agente que realiza as avaliações e nesse caso podem 

ser externas, internas, mistas, ou participativas;

•	 quanto à natureza, e então podem ser classificadas como 

formativas ou somativas;

•	 quanto ao momento de realização, podendo, daí, ser ex-ante e 

ex-post;

•	 conforme o tipo de problema,  vindo então a caracterizar-se como 

avaliação de processos e avaliação de impacto ou resultados.

Conforme o agente avaliador:

•	 Avaliação externa – Realizada por pessoas de fora da instituição 

responsável pelo programa, em geral com experiência nesse tipo 

de atividade.  A isenção e objetividade podem ser apontadas 

como vantagens dessa avaliação, visto que os avaliadores 

externos não estão diretamente implicados com o processo. 

No entanto, é importante alertar que aumenta a dificuldade de 

acesso aos dados necessários para a avaliação, já que os que 

terão seu trabalho avaliado podem se colocar na defensiva 

e fornecer informações parciais, prejudicando o efeito da 

avaliação e consequentemente a melhoria dos programas. Outra 

questão importante a ser considerada é a de que, por mais que 
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o avaliador tenha conhecimento da metodologia de avaliação, 

algumas vezes isso não substitui o conhecimento sobre as 

especificidades do programa.

•	 Avaliação interna – É a realizada pela instituição responsável 

e com a colaboração das pessoas que participam do programa. 

Mencionam-se como benefícios importantes a possibilidade de 

reflexão, a aprendizagem e a compreensão da atividade realizada 

na instituição, além da eliminação da resistência natural a 

um avaliador externo. No entanto, com esse tipo de avaliação 

é possível perder-se muito em objetividade, uma vez que os 

avaliadores que estão envolvidos provavelmente formularam e 

executaram o programa. 

•	 Avaliação mista – Busca combinar a avaliação interna com 

a externa, procurando fazer com que os avaliadores externos 

tenham contato estreito com os participantes do programa 

a ser avaliado. A avaliação mista é uma tentativa de manter 

as vantagens e superar as desvantagens das avaliações já 

comentadas. 

•	 Avaliação participativa – É utilizada principalmente em 

pequenos projetos.  Prevê a participação dos beneficiários das 

ações previstas em todas as fases: planejamento, programação, 

execução e avaliação. 

Quanto à natureza: 

•	 Avaliações formativas – Por estarem relacionadas à formação 

do programa, são realizadas durante sua implementação. 

Buscam a análise e a produção de informação sobre as etapas de 

implementação. As informações geradas interessam diretamente 

aos envolvidos com o programa, fornecendo elementos para 

correções de procedimentos para aprimorá-lo. 

•	 Avaliações somativas - São realizadas quando o programa 
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está sendo desenvolvido há algum tempo ou logo após a sua 

implementação, para verificar a sua efetividade e fazer o 

julgamento do seu valor geral. 

Quanto ao momento de realização:

•	 Avaliação ex-ante - Diz respeito à avaliação que é realizada antes 

do início do projeto, ou seja, é a avaliação que procura medir a 

viabilidade do programa a ser implementado, principalmente 

no que diz respeito a sua relação “custo-benefício”.

O elemento central da avaliação ex-ante é o diagnóstico, que 

auxilia na alocação dos recursos disponíveis, de acordo com os objetivos 

propostos.

É comumente utilizada por órgãos financiadores de projetos e pode 

ter como objetivo a identificação de prioridades e metas. É necessário 

advertir que nem sempre a relação deve ser restringida à viabilidade 

econômico-financeira, visto que a viabilidade política e institucional, e 

ainda as expectativas dos beneficiários da ação, devem ser consideradas 

e incorporadas nesse processo.      

A avaliação ex-ante busca orientar sobre a realização de um 

programa, no que diz respeito a sua formulação e desenvolvimento, 

através do estudo de seus objetivos, dos beneficiários e suas necessidades 

e ainda de seu campo de atuação. Sendo assim, essa avaliação oportuniza 

a escolha da melhor opção estratégica.

•	 Avaliação ex-post – Essa categoria de avaliação investiga 

em que medida o programa atinge os resultados esperados 

pelos formuladores. Contudo, essa análise de resultados pode 

ser agrupada em duas modalidades: resultados esperados e 

resultados não-esperados. Referem-se, respectivamente, aos 

efeitos gerados e aos efeitos não-antecipados pelo programa no 

plano de implementação (UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, 

1999). 

Algumas questões são fundamentais quando a variável “resultados” 

ganha centralidade:
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•	 Que tipos de serviços ou benefícios os beneficiários do programa 

estão recebendo?

•	 Em que medida os serviços ou benefícios realmente recebidos 

pelos beneficiários do programa estão de acordo com as 

intenções originais dos formuladores?

•	 Os beneficiários estão satisfeitos com os resultados atingidos 

pelo programa?  

•	  Os resultados atingidos são compatíveis com os resultados 

esperados?

•	 Como e por que os programas implementados geram resultados 

não esperados? (UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, 1999, p. 43)

É interessante ressaltar que, para Cavalcanti, nessa categoria 

em que os resultados de um programa ou política são enfocados, a 

avaliação assume um caráter somativo, ou seja, analisa a efetividade de 

um programa, determinando em que medida ele atingiu os resultados 

esperados. 

Essa avaliação, que se realiza ao final da implementação ou após 

a conclusão de um programa, consiste no exame dos objetivos, impactos 

e resultados. Deve focalizar a relação entre o processo, os resultados e 

o impacto, possibilitando a comparação entre os diferentes programas e 

a posterior escolha do mais adequado e viável para atingir as metas no 

prazo almejado.

O objetivo principal da avaliação somativa é o de analisar a 

efetividade de um programa, o que permite verificar em que medida o 

mesmo atingiu os resultados esperados. 

Além da análise dos resultados esperados e efeitos não-antecipados, 

essa modalidade de avaliação focaliza, ainda, a análise dos impactos 

gerados por um programa. A avaliação de impacto diz respeito à 

efetividade de uma política pública, uma vez que oportuniza a verificação 

dos resultados junto à população-alvo, ou melhor, permite verificar se 

essa política produziu os efeitos esperados.  

Em síntese, segundo Cohen e Franco (2004), essa avaliação 

é realizada durante a execução de um programa ou ao final de sua 

implementação, quando as decisões são fundamentadas nos resultados 

alcançados. Ou seja, é o tipo de avaliação que julga, quando um 
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programa ainda está em execução, se ele deve continuar ou não, com 

base nos resultados obtidos até o momento e, se a resposta for positiva, 

se deve manter a formulação original ou sofrer alterações. Quando 

o programa já foi finalizado, é julgada a pertinência da reedição da 

experiência.  Segundo os autores acima citados, a avaliação ex-post é a 

mais desenvolvida metodologicamente e a que tem tido maior aplicação. 

Quanto ao tipo de problema

•	 Avaliação de processos – É uma avaliação periódica que procura 

detectar as dificuldades que ocorrem durante o processo para 

efetuar correções ou adequações, portanto é realizada durante a 

implementação do programa. Diz respeito à dimensão de gestão 

e serve de apoio para melhorar a eficiência operativa.

 

Em outras palavras, podemos dizer, então, que essa avaliação é 

focada na gestão e no funcionamento do programa. Procura averiguar 

como o programa funciona (verificação das etapas, dos mecanismos, dos 

processos e conexões) e quais são as estratégias usadas para o alcance 

dos resultados, ou seja, busca articular os meios e os fins, estabelecendo 

dessa forma sua permanência, reformulação ou interrupção.

E ainda, essa avaliação focaliza os processos e não os resultados, 

sendo assim, é mais utilizada na fase de implementação de um programa 

ou política, pois centra a análise em aspectos que têm relação direta com 

a formação do programa, enquanto o mesmo está em funcionamento.

Portanto, esse tipo de avaliação focaliza os processos e mecanismos 

de execução; sua maior função é verificar se o programa está sendo 

implementado como foi planejado.

Entre outras questões, esse tipo de avaliação procura responder as 

seguintes questões:

•	 A população-alvo está sendo atendida conforme as metas?

•	 O cronograma está se desenvolvendo segundo o previsto?

•	 Os recursos estão sendo alocados com eficiência? 

Nessa perspectiva, a avaliação de processos se constitui, 

essencialmente, em um instrumento que se preocupa em diagnosticar 
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as possíveis falhas de um programa, considerando os instrumentos, os 

procedimentos, os métodos e a adequação ao público alvo, tendo em vista 

o seu aprimoramento.

•	 Avaliação de impactos ou resultados – Tem objetivos mais 

audaciosos, pois tem por finalidade responder se o programa 

funcionou ou não. Procura verificar o alcance dos objetivos e 

quais são os seus efeitos, possibilitando averiguar se houve 

modificações na situação-problema que originou a formulação do 

programa, após sua implementação. É considerada a avaliação 

mais complexa, pois, segundo Cotta, envolve o julgamento 

sobre hipóteses, tais como: (1) Uma solução se aplica a outras 

realidades, ou apenas a determinado contexto? (2) As mudanças 

observadas na situação-problema se devem à intervenção ou a 

outros fatores? (3) As mudanças são permanentes ou temporárias, 

cessando com a interrupção do programa? Cotta estabelece 

uma diferenciação entre avaliação de resultados e avaliação de 

impacto quando diz que ela: “... depende eminentemente do 

escopo da análise: se o objetivo é inquirir sobre os efeitos de 

uma intervenção sobre a clientela atendida, então, trata-se de 

uma avaliação de resultados; se a intenção é captar os reflexos 

desta mesma intervenção em contexto mais amplo, então, trata-

se de uma avaliação de impacto.” (COTTA, 1998, p. 113). 

Monitoramento 

Acreditamos que nesse momento é importante fazermos referência 

ao monitoramento ou acompanhamento, mesmo não sendo este 

considerado por alguns autores como avaliação de políticas e programas 

propriamente dita, e sim como uma atividade gerencial interna, havendo, 

entretanto, certo consenso de que o monitoramente e a avaliação são 

complementares.

Monitoramento é um processo sistemático e periódico de análise da 

gestão, funcionamento e desempenho de programas e projetos. Segundo 

Cavalcanti, tem como objetivo identificar desvios na execução das ações, 

entre o programado e o executado, com o propósito de diagnosticar suas 



E
sc

o
la

 d
e

 G
o

ve
rn

o
 d

o
 P

a
ra

n
á

41

UN
ID

AD
E 

1
UN

ID
AD

E 
2

causas e propor ajustes operacionais com vistas à adequação entre o 

plano e sua implementação. 

O desenvolvimento das atividades de monitoramento ocorre no 

período de execução do programa. Entretanto, como adverte Cavalcanti, 

com relação a essas atividades,

(...) para realizá-las é necessário ter conhecimento 
do projeto nas suas fases inicial e final, bem 
como na sua fase de desenvolvimento, pois isto 
permite verificar o seu andamento com relação 
a objetivos e metas, viabilizando, se necessário, 
redirecionar, ou mesmo, redesenhar algumas 
ações que se comportaram de forma não prevista. 
Trata-se, portanto, de um processo contínuo que 
retroalimenta o ciclo de ajustes de uma política. 
(ano, p.8 ...).

Sendo assim, segundo Garcia (2001, p. 32), o monitoramento deve 

ser entendido como um processo sistemático e contínuo, que produza 

rapidamente informações sobre a situação, permitindo com isso a 

intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações monitoradas.

Algumas características do monitoramento têm especial relevância:

[...] visa otimizar a realização dos objetivos do 
projeto e evitar efeitos negativos. 
[...] facilita obter os conhecimentos que estão 
sendo aproveitados para redefinição e a 
adequação do projeto. 
[...] observa elementos específicos e definidos, 
isto quer dizer que não trabalha com todos os 
aspectos do projeto. 
[...] é realizado sistematicamente, com um 
objetivo definido.
[...] usa como instrumento de medição indicadores, 
que são qualitativos e/ou quantitativos. Os 
indicadores quantitativos podem ser interpretados 
de maneira qualitativa. 
[...] basicamente é feito por pessoas internas ao 
projeto. (UNIVERSIDADE HUMBOLDT DE 
BERLIN, 2000, p. 26 in CAVALCANTI). 

É importante alertar que, para monitorar, é imprescindível que 

o problema esteja bem definido e as ações estejam bem delineadas e 

programadas, identificadas por indicadores claros e objetivos, possíveis 

de serem trabalhados. “Não se pode monitorar o que não pode ser medido, 

portanto, os indicadores são ferramentas fundamentais para tornar 
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possível uma ação efetiva de monitoramento” (CAVALCANTI, 2001, p.8). 

Faria (1999, p. 44-45) define bem essa atividade: “Trata-se de 

avaliar a eficiência. É o fazer certo as coisas, posto que as atividades de 

monitoramento permitem intervir no processo de execução, corrigindo 

os rumos cada vez que os desvios são detectados.” E acrescenta que 

“corrigir rumos” nas atividades de monitoramento não quer dizer apenas 

intervir sobre os conteúdos de um programa, mas “[...] significa (ou 

pode significar) modificar cenários jurídico-administrativos, financeiros, 

organizacional, bem como requalificar os recursos humanos a cargo dos 

trabalhos”.

Porém, como já dissemos, vários autores compreendem que avaliação 

e monitoramento/acompanhamento são diferentes. Pois entendem que, 

enquanto o monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada 

durante o período de execução, a avaliação pode ser realizada antes, 

durante a implementação ou mesmo certo tempo depois de o programa 

provocar o seu impacto, e com a preocupação centrada no modo, medida 

e razão dos benefícios advindos.

De acordo com Mokate (2002, p.91), o monitoramento “faz um 

acompanhamento das ações da iniciativa que se avalia e dos produtos 

das ditas ações. A UNICEF (1991) define o monitoramento como 

‘um acompanhamento sistemático e periódico da execução de uma 

atividade, que busca determinar o grau em que seu desenlace coincida 

com o programado, com o fim de detectar oportunamente deficiências, 

obstáculos e/ou necessidades de ajuste da execução’.” 

Podemos então entender que monitoramento e avaliação são 

complementares, porém a avaliação ultrapassa a verificação de que o plano 

originalmente traçado está efetivamente alcançando as transformações 

que pretendia, subsidiando a definição de políticas públicas. Mas a 

avaliação necessita das informações provenientes do monitoramento 

para realizar o julgamento que lhe cabe, a respeito da eficiência, eficácia 

e efetividade dos programas. São várias as propostas de feedback, dentre 

as quais destacamos os estudos científicos, a auditoria tradicional, o 

monitoramento e a mensuração de desempenho.

O quadro abaixo sintetiza as diferenças entre a avaliação e outras 

formas de feedback ou consulta. 
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Quadro 1 

DIFERENÇA ENTRE AVALIAÇÃO E OUTROS MECANISMOS 
DE FEEDBACK 

Estudos científicos As avaliações se centram no uso prático da informação.

Auditoria tradicional 

As avaliações analisam os gastos públicos a partir de pontos de vista 
mais amplos, questionando, até mesmo, a propriedade dos objetivos 
do programa, bem como a eficácia e eficiência de sua satisfação (a 
distinção entre auditoria e avaliação geralmente não é clara). 

Monitoramento 

As avaliações geralmente são conduzidas como parte de um 
esforço único e buscam reunir informações aprofundadas sobre o 
programa em questão, embora a existência de sistemas regulares 
e eficientes de monitoramento seja necessária como base para o 
desenvolvimento de avaliações bem-sucedidas. 

Mensuração de 
desempenho 

As avaliações procuram ir além: buscam encontrar explicações para 
os resultados observáveis e entender a lógica da intervenção pública 
(contudo, sistemas de mensuração de desempenho, se eficientes, 
podem caracterizar, sobretudo nos Estados Unidos, uma forma de 
avaliação)

Análise das políticas 
As avaliações estão centradas na análise ex-post. Essa análise das 
políticas às vezes é definida como uma avaliação prévia, para o 
estudo de políticas possíveis no futuro. 

Fonte: Ala-Harja e Helgason, 2000, p. 9. 

Como já vimos, grande parte dos problemas encontrados está 

situado na fase de implementação de um programa ou projeto. Contudo, 

não podemos deixar de mencionar que esses problemas têm conexão 

direta com as demais fases que compõem a política, por ser ela um ciclo 

que retroalimenta as demais fases, e não um sistema linear de via de mão 

única. Portanto, na avaliação, devemos adotar um estudo que considere 

a variável tempo e também o funcionamento e o resultado do programa.
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SEÇÃO 4
ASPECTOS A SEREM AMPLIADOS 
NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

Arretche (2001a, 2001b, 2004) e Roche (2002) apresentam uma 

discussão que avança significativamente na compreensão da avaliação 

das políticas públicas enquanto um instrumento democrático, e afirmam 

a importância que os elementos contextuais assumem na efetivação das 

ações públicas.

Como já foi explicitado, o processo de implementação sempre 

modifica a concepção original de uma política ou de um programa. Sendo 

assim, 

Para o avaliador é fundamental ter em mente que 
a implementação modifica o desenho original 
das políticas, pois esta ocorre em um ambiente 
caracterizado por contínua mutação. Mais que 
isto, deve levar em conta que os implementadores 
é que fazem a política, e a fazem segundo suas 
próprias referências. Nessas circunstâncias, 
cabe investigar a autonomia decisória dos 
implementadores, suas condições de trabalho 
e suas disposições em relação à política sob 
avaliação. (ARRETCHE 2001b, p. 54).
 

Na verdade, Arretche percebe que a avaliação apresenta limites, visto 

que as ações são desenvolvidas por diferentes atores. Existe uma “cadeia 

de relações” que se estabelece, primeiramente, entre os formuladores e 

os implementadores, e, a seguir, entre os implementadores situados nas 

diferentes posições da máquina estatal e que detêm diferentes níveis de 

poder decisório. 

Além disso, a autora enfatiza o ambiente em que são desenvolvidas 

determinadas relações, cuja dinâmica escapa completamente ao controle 

desses atores.  E ainda destaca que a ação dos atores que “ofertam as 

políticas e programas não consegue apreender as dimensões específicas 

que concernem às populações para as quais se dirigem as ações públicas”. 

(p.36    ).

Nessa direção, Roche (2002) aponta para a necessidade de o 
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avaliador desenvolver a capacidade/sensibilidade de ouvir, dentro da 

mesma comunidade, os diferentes grupos de interesses envolvidos em 

um programa. Nesse sentido, vale destacar que os contextos locais 

constituem-se de particularidades que, de certo modo, modificam ou 

mesmo desvirtuam a concepção e o propósito original desses programas.

Silva e Barros (2004) contribuem com alguns exemplos de situações 

que podem ajudar no entendimento dessas reflexões:

(...) o conjunto de ações do Governo Brasileiro 
com a finalidade de combater as consequências 
da seca na região nordeste. Nesses casos, a 
interferência de grupos de interesse locais, muito 
frequentemente, condiciona a própria seleção 
daqueles que recebem a água e os alimentos 
distribuídos, ou define a construção de poços e 
açudes em áreas privadas, restringindo assim o 
alcance da ação pública ao impedir o acesso dos 
que assumem atitudes e opiniões conflitantes 
com os proprietários dessas áreas, que, em geral, 
controlam o poder decisório.
Outro exemplo são as aposentadorias, 
especialmente da população residente na zona 
rural. Ocorre um efeito – evidentemente, não 
previsto pelos formuladores e gestores dessa 
política pública – em que alguns membros das 
famílias dos aposentados acomodam-se com o 
ingresso daquela renda para o sustento do grupo 
familiar. Há também os casos em que os idosos 
repassam parte de seus proventos para outrem, 
por serem ludibriados pelas pessoas que vão ao 
caixa efetuar o saque e por serem forçados, sob 
ameaça, a efetuar o repasse.
Quanto aos programas de transferência de 
renda, de um modo geral, ocorrem situações 
em que os próprios ‘beneficiários’, por força de 
sua condição financeira, são induzidos a deixar 
seus cartões de saque em poder de comerciantes 
locais, como garantia de crédito, circunstância 
à qual também são submetidos os aposentados. 
Nesses casos, no momento de recebimento do 
‘benefício’, os próprios comerciantes ou alguém a 
seu mando acompanham os titulares dos cartões 
até o estabelecimento bancário, efetuam o saque 
e retém  o correspondente à dívida contraída. É 
claro que, em circunstância dessa natureza, está 
aberta a possibilidade de venda superfaturada, de 
adulteração da lista de compras (...) (p. 152)

Esses exemplos ilustram o quanto as políticas e os programas podem 

ser desvirtuados de sua finalidade original. Além disso, reforçam a ideia 
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de que os avaliadores devem compreender que os contextos locais são 

decisivos para que as ações públicas obtenham êxito ou fracasso. 

Consequentemente, o desempenho do avaliador exige tanto 

uma “aguçada sensibilidade para captar as expressões dos sujeitos 

envolvidos, a partir dos diferentes grupos de interesse, quanto uma 

ampla compreensão dos processos históricos e sociais vivenciados pela 

população em que ocorre a ação pública, objeto da avaliação”. (SILVA e 

BARROS, 2004, p. 153).

Sem dúvida, as últimas décadas têm registrado o ressurgimento e 

o crescimento do campo de conhecimento das políticas públicas. Esse 

aumento deve-se em grande parte às alterações históricas, políticas e 

econômicas vivenciadas pela sociedade, e encaradas pelos governos 

como desafios que se traduziram em modificações sobre a forma de 

compreender, formular e avaliar as próprias políticas.

É apropriado recomendar que a avaliação seja realizada a partir da 

repostas a algumas questões fundamentais, tais como: 

•	 Os formuladores da política e os gerentes têm interesse na 

realização da avaliação?

•	 Existe acordo quanto aos objetivos e critérios de desempenho a 

serem utilizados na avaliação?

•	 O modelo lógico (teoria do programa) está bem definido?

•	 Os objetivos do programa são possíveis de serem atingidos?

•	  Os custos da avaliação são razoáveis?

•	 Existe concordância no que se refere ao uso dos resultados da 

avaliação?

Ao finalizar este módulo, deixamos uma citação para sua reflexão: “Ao dispor de recursos 
públicos a ao implementar políticas públicas, o governo está gastando um dinheiro que 
não é seu; ao fazê-lo, o governo está gastando o dinheiro do contribuinte. O desperdício 
de recursos, a corrupção ou a incapacidade governamental são, na verdade, entraves 
à  utilização de recursos publicamente geridos para finalidades efetivamente públicas”. 
(ARRETCHE, 2006, p. 36).
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Ao ler esta unidade, você pôde perceber a importância para a administração pública caminhar 
na direção de maior qualidade no uso dos recursos públicos. Pôde compreender ainda que a avaliação 
deve sempre ser um procedimento sistemático e objetivo que permita a melhoria no processo de 
tomada de decisão, melhoria no desempenho das organizações públicas e na prestação de contas 
sobre as políticas públicas. Para tanto, foram apresentados conceitos, critérios para a avaliação, a sua 
importância, e os vários tipos de avaliação. Isso permitiu a apropriação de elementos fundamentais 
para que você incorpore a avaliação no seu cotidiano, buscando continuamente aprimorar suas 
atividades, garantir o cumprimento dos objetivos, garantir a utilização eficiente de recursos escassos, 
prevenir danos tanto à sociedade como aos indivíduos, evitar a exploração dos cidadãos e impedir 
a repetição de erros. Sendo assim, cabe ressaltar a seriedade da avaliação, na medida em que ela 
permite o planejamento das ações governamentais, buscando realmente a solução dos problemas e 
assegurando a efetividade na implementação de programas e projetos.

O estudo desta unidade, além disso, permitiu a você perceber o quanto é importante e 
apropriado, antes de iniciar um processo de avaliação, responder algumas questões fundamentais, 
tais como: os formuladores da política e os gerentes têm interesse na realização da avaliação? Existe 
acordo quanto aos objetivos e critérios de desempenho a serem utilizados na avaliação? Os objetivos 
da avaliação são possíveis de serem atingidos?  Os custos da avaliação são razoáveis? Existe 
concordância no que se refere ao uso dos resultados da avaliação? Isto tudo garantirá o sucesso da 
avaliação. Contudo, vale lembrar que a avaliação apresenta limites expressos nos contextos locais, 
que possuem particularidades e nos diferentes atores (formuladores e implementadores) que, de certo 
modo, modificam ou mesmo desvirtuam a concepção e o propósito original das políticas e programas. 
O que aponta para a necessidade do avaliador desenvolver a capacidade/sensibilidade de ouvir, de 
distinguir diferentes grupos de interesse e perceber os contextos locais com suas particularidades. Ou 
seja, o avaliador deverá desenvolver uma acentuada sensibilidade para captar os sujeitos envolvidos a 
partir de diferentes interesses e, ainda, desenvolver uma ampla compreensão dos processos históricos 
e sociais vivenciados pela população em que ocorre a ação pública, objeto da avaliação.

A seguir, na Unidade 3, você conhecerá indicadores sociais que permitirão medir os efeitos 
das políticas públicas.

Seção 1 
Com base na sua experiência e nos aspectos expostos nesta seção, pondere sobre a importância da 
avaliação das políticas públicas.

Seção 2
Em sua opinião, por que a sustentabilidade, a satisfação do beneficiário e a equidade são importantes 
critérios para a avaliação, além dos tradicionalmente considerados?

Seção 3
Identifique uma política ou programa em sua instituição, e descreva-a/o brevemente. Com base nos 
tipos de avaliação apresentados, selecione os que poderiam ser desenvolvidos e justifique o porquê 
dos tipos selecionados. A partir daí, elabore uma proposta sucinta de avaliação, considerando as 
possibilidades atuais de sua instituição.

Seção 4 
Pesquise em jornais (impressos ou internet) alguns exemplos de programas governamentais que tenham 
sido desvirtuados de sua concepção original e, se possível, quais foram as razões que contribuíram 
para que isso ocorresse.
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Uso de métodos 
quantitativos em 
práticas de avaliação 
de políticas públicas

ObjetivOs De aPRenDiZaGem

 ■ ?????????????????

ROteiRO De estUDOs
 ■ Seção 1 – Conceitos básicos de métodos quantitativos

 ■ Seção 2 – O que são variáveis?

 ■ Seção 3 – De conceitos a variáveis como instrumento de análise  

de políticas

Unidade3



G
o

ve
rn

o
 d

o
 E

st
a

d
o

 d
o

 P
a

ra
n
á

52

UN
ID

AD
E 

1
UN

ID
AD

E 
3

SEÇÃO 1 – CONCEITOS BÁSICOS DE 
MÉTODOS QUANTITATIVOS

A utilização de indicadores científicos para medir efeitos de políticas 

públicas apresenta como principais vantagens a redução do aspecto 

subjetivo na implementação e avaliação dos investimentos públicos 

nas suas diversas áreas de atuação, assim como também garante a 

possibilidade de comparações entre resultados de políticas em diferentes 

momentos do tempo ou em diferentes áreas. Para tanto, é preciso aproximar 

a construção de indicadores sociais dos princípios básicos da ciência. Em 

sentido amplo, ciência significa conhecimento, enquanto que, em forma 

restrita, ela é definida como um dos modos possíveis para fenômenos 

com evidências materiais – como é o caso da ação de agentes públicos. O 

que distingue a ciência das demais formas de conhecimento é o método 

de explicação desses eventos. O método científico se distingue do senso 

comum ou da religião, que é baseada na fé. A ciência permite explicar 

os fenômenos sociais sem a dependência da crença ou fé daquele que 

produz o discurso científico, pois seus resultados podem ser testados a 

partir do compartilhamento do método científico. 

Assim, o conceito central para qualquer conhecimento científico 

é o compartilhamento do método para sua produção. A produção de 

indicadores de políticas públicas, que será discutida mais adiante, tem 

suas bases fundamentadas no método científico a partir da aplicação de 

técnicas compartilhadas entre todos aqueles que pretendem produzir, 

usar e interpretar os indicadores.

Método x técnica: existem diferentes técnicas que podem ser 

aplicadas para a produção de conhecimento a partir do método científico. 

Pode-se indicar a existência de pelo menos dois pares de conceitos. 

O primeiro é a oposição entre contexto de validação x contexto da 

descoberta, no qual o contexto da descoberta está ligado ao início do 

trabalho, mas precisa ser validado pela metodologia científica, que é a 

segunda etapa do processo, em que acontece a justificação científica das 

descobertas iniciais. A validação acontece no nível lógico (teórico) e no 

nível prático (realidade). Por exemplo, em determinados momentos é 
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preciso “descobrir” que efeitos possuem determinadas políticas públicas 

em segmentos da sociedade. Em outros, o objetivo é “validar” descobertas 

já realizadas. Para os dois casos os indicadores sociais são ferramentas 

científicas importantes. 

O segundo é a ciência como produto x ciência como processo, sendo 

que a ciência como produto é um conjunto de afirmações linguísticas, de 

proposições a respeito de determinado objeto de análise. O processo de 

construção do conhecimento científico é muito variado. O produto é o 

resultado do processo científico, ou seja, são os resultados a que se chega, 

enquanto o processo diz respeito aos procedimentos para se chegar 

ao produto. Existem diferentes maneiras de se chegar a determinados 

resultados, mesmo se considerarmos apenas o campo de estudos referente 

às políticas públicas. Aqui, discutiremos apenas uma delas, que se dá a 

partir da produção de indicadores científicos.

Todo indicador científico tem por objetivo demonstrar a relação 

entre uma variável dependente, como, por exemplo, mortalidade infantil, 

em relação a variáveis independentes, como, por exemplo, implantação 

de novo programa para atendimento às mães ou mais investimentos 

em campanhas de vacinação, etc. Essa relação, depois de estabelecida, 

permite gerar explicações teóricas distintas, que podem ser: i) tipologias, 

quando a teoria estabelece tipos ideais, ou seja, há predominância de 

definições e classificações para distinguir situações diferentes da variável 

dependente. ii) inventário simples de causas, quando explica a ocorrência 

de determinado fenômeno a partir de fatores externos, que podem ou não 

estar relacionados. iii) inventário de efeitos, que tenta mostrar que uma 

variável independente tem efeito sobre vários outros fatores. iv) cadeia 

simples ou modelo com feedback, quando se considera que um fator 

influencia outro e este tem influência em um terceiro, seguindo a cadeia 

de efeitos. No caso do modelo simples, os efeitos seguem sempre a mesma 

direção. Já no modelo com feedback, há retorno entre os efeitos. Por 

exemplo, investir em políticas públicas de prevenção de doenças tende 

a gerar como retorno uma redução da necessidade de investimentos em 

estrutura para tratamento de enfermidades. O feedback, nesse caso, é a 

economia na própria área da saúde. 

Porém, antes de tratar propriamente dos indicadores, é preciso 

entender que como representações de fatores da realidade eles são 
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transformações (variáveis) de conceitos teóricos abstratos. Assim, 

nenhum indicador tem “vida própria”, visto que a compreensão de seu 

significado depende do conhecimento do significado do conceito que 

antecede o indicador. Todo conceito teórico é uma abstração que serve 

para identificar ocorrências do mundo real. Quanto mais precisos forem os 

conceitos, melhor será a compreensão deles e dos indicadores empíricos 

ligados a eles. Para poder ser transformado em variável, um conceito 

teórico precisa antes: a) apresentar um aspecto essencial do termo; b) 

não ser circular (tautológico); c) não ser formulado em termos negativos 

e d) não ser expresso em termos figurados. Em resumo, um conceito 

precisa representar claramente uma ideia que possa ser “transformada” 

posteriormente em uma variável empírica, que será usada como indicador. 

Só assim o conceito poderá ser testado na realidade. Por exemplo, “classe 

social” é um conceito teórico construído socialmente que pode ser 

medido pela variável “renda em Reais ou número de salários mínimos”. 

Ou, “desempenho escolar” é um conceito teórico que pode ser testado 

empiricamente pela variável “notas nas provas”. 

Como se pode perceber, um conceito pode ser testado empiricamente 

a partir de diferentes variáveis ou indicadores.  São os objetivos do analista 

ou responsável pelas políticas públicas que determinarão qual a melhor 

forma de transformar um conceito teórico em variável empírica. Ou seja, 

para se conseguir uma boa variável é preciso estabelecer que aspectos 

da realidade traduzem melhor os conceitos que se pretende medir. Uma 

variável é um conceito que pode ter vários valores e que se define de 

tal maneira que se pode conhecer, mediante observação, que valor tem 

em cada caso particular, ou então, uma variável pode ser definida como 

conjunto de símbolos aos quais números ou valores são atribuídos para 

representar sua variação (ROSE e SULLIVAN, ...). Um detalhe importante 

no processo de transformação de um conceito teórico em variável é 

que a última precisa ser operacional para representar efetivamente as 

características da primeira. E, para ser operacional, as categorias de uma 

variável precisam ser exaustivas e mutuamente exclusivas. Ou seja, cada 

objeto que ela representar não pode ser confundido com (por?) outro 

nome (?).

Quando se trabalha com indicadores é comum usar-se várias 

variáveis para explicar determinado fenômeno empírico. Nesse caso, o 
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objetivo é buscar explicações para as relações entre as variáveis analisadas. 

A relação mais forte entre duas variáveis é chamada de “relação causal”, 

ou seja, é aquela relação em que a presença de determinada característica 

causa efeitos diretos em outra que está sendo estudada. Por exemplo, 

um indicador de permanência dos alunos na escola pode representar a 

relação causal entre aumento de investimentos em escolas públicas e 

queda no abandono escolar. Segundo Zeteberg, as relações causais entre 

variáveis podem ser de cinco tipos (Cinco? Parece haver dez no texto.) : 

1. Reversível, quando se dá nas duas direções, ou seja, se X, então Y, e 

se Y, então X. Exemplo: adotar medidas de prevenção à transmissão de 

doenças e manter um bom nível informacional, pois sabe-se que quanto 

mais informação houver, maiores serão os cuidados preventivos e estes 

devem-se a crescentes níveis informacionais. 2. Irreversível, quando 

a relação causal se apresenta em uma única direção. Exemplo: se X 

então Y; se Y, nenhuma conclusão sobre X. Exemplo: posição social alta 

e opinião favorável à legalização do aborto. Sabe-se que quanto mais 

baixa a posição na escala social, maior a resistência ao aborto, mas não 

se pode explicar sobre a direção contrária da relação. 3. Determinista 

– se X, então sempre haverá Y. Essas relações são muito raras nas 

áreas de produção de conhecimento sobre a sociedade. Exemplo: a 

burocratização leva à oligarquização. 4. Probabilística – quando não há 

certeza da causalidade, mas sabe-se que existe alguma probabilidade 

de sua ocorrência. Representada por “se X, então provavelmente Y” 

(DANTAS, 2004). Exemplo: em determinada idade os homens estão mais 

propensos a ter certos tipos de doenças. 5. As relações entre as variáveis 

também podem ser sequenciais, quando é possível estabelecer um lapso 

temporal entre a entrada do fenômeno e o início de seus efeitos. Se X, 

então mais tarde ocorrerá Y. Exemplo: contato com novos grupos sociais, 

culturalmente distintos, e mudança nos conceitos sobre diversidade 

cultural. 6. A relação será coexistente, quando o fenômeno e seu efeito 

derem-se ao mesmo tempo. Assim, se X, também Y. Exemplo: a ocorrência 

simultânea dos processos de urbanização e industrialização. 7. As 

variáveis também podem apresentar relações suficientes, ou seja, se X, 

então Y, independentemente de qualquer outra coisa. Exemplo: ter uma 

doença grave como câncer é suficiente para morrer. Isso não significa 

que todos os portadores dessa enfermidade vão morrer, pois a suficiência 
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é distinta da obrigatoriedade. 8. A relação também pode ser contingente, 

quando ocorre a partir da influência de uma terceira variável: se X, então 

Y apenas se houver Z. A relação contingente é mais comum nas áreas 

de formulação de políticas públicas, pois há interferência de fatores de 

diferentes fontes. Exemplo: mais investimentos em educação geram maior 

permanência de alunos na escola, desde que haja envolvimento dos pais 

no processo de escolarização. 9. As relações entre duas variáveis podem 

ser, ainda, necessárias, quando apenas a presença de um fenômeno pode 

gerar determinado efeito. Assim, se X e somente X, então Y. Exemplo: crise 

de legitimidade é característica necessária para a substituição de regimes 

políticos autoritários. 10. E, por fim, substituíveis, quando determinada 

característica pode ser substituída como geradora de dado efeito. Se X, 

então Y, mas se Z, então também Y. Exemplo: se não houver campanha 

de vacinação infantil, mais crianças serão infectadas por doenças, porém, 

sem investimentos em sistema de saneamento básico, também haverá 

crescimento nos índices de doenças infantis (ROSENBERG, 1971).

Além das relações causais, o mais comum é encontrarmos relações 

entre variáveis que não envolvem causalidade. Em relação a esse tipo, 

as relações são divididas em simétricas e assimétricas. Como os nomes 

dizem, as simétricas ocorrem ao mesmo tempo. Elas podem ser: 

1. Indicadores alternativos de um mesmo conceito. Exemplo: 

aumento de batimentos cardíacos, suor nas mãos e boca seca são 

indicadores alternativos de ansiedade. 

2. Indicadores de relações espúrias, que ocorrem a partir de erros 

de avaliação. Exemplo: relação entre cegonhas e nascimentos na Suécia. 

Quando as cegonhas voltam do inverno ocorre um maior número de 

nascimentos, mas não há relação direta entre os dois fenômenos. As duas 

variáveis ocorrem juntas, mas uma não depende da outra. 

3. Relação entre fatores interdependentes, quando dois fatores 

juntos, como as diversas dimensões da burocracia, não apresentam 

necessariamente uma relação de causalidade entre eles. Exemplo: 

presença de coração e pulmões no corpo humano. 

4. Partes de um sistema comum, quando os dois fatores fazem parte 

de um estilo de vida. Exemplo: ser membro de um clube de campo e 

assistir a óperas. 

5. Relações fortuitas e ocasionais, quando não há relação entre os 
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dois fatores que acontecem no mesmo período. Exemplo: surgimento do 

rock e a corrida espacial no ocidente. 

6. Relações recíprocas, quando há reversibilidade entre as variáveis. 

Isso envolve provas separadas (BARRETTA, 2003). Exemplo: maior 

interação social e simpatia.

Para afirmar que existe causalidade entre variáveis é preciso levar em 

conta critérios teóricos; a observação da realidade não garante afirmação 

de causalidade. Precisa existir nexo entre a variável independente e a 

dependente em relação à teoria. É preciso eliminar a possibilidade das 

relações serem simétricas ou espúrias em primeiro lugar. Do ponto de 

vista empírico, deve-se demonstrar que há regularidade ou correlação 

entre dois fatores; sequência temporal, pois um fenômeno só causa outro 

se ele vier antes e em continuidade temporal e espacial. Para estabelecer 

no nível empírico a relação de causalidade entre duas variáveis é preciso 

observar diferentes categorias ou valores da variável causal, estabelecer 

a covariação, a direção causal e a ausência de relação espúria entre as 

variáveis. Uma causalidade entre dois fatores só é provada quando se 

considera a variação da variável causal historicamente. Em resumo, para 

inferir relação de causalidade entre dois fatores é preciso observar casos 

em diferentes categorias ou valores da variável causal, estabelecer a 

covariação e direção causal e mostrar que a relação não é espúria a partir 

de indicadores empíricos.

Antes de seguirmos adiante com a produção e análise de 

indicadores de políticas sociais é preciso apresentar algumas definições 

estatísticas básicas. A primeira delas é a população, considerada como 

o conjunto de elementos que se pretende abranger no estudo e cujas 

características a serem identificadas podem ser observadas. O objeto 

do estudo é o conjunto de todos os informantes que possuem uma ou 

mais características. Isso significa que os indivíduos ou objetos de uma 

população devem apresentar pelo menos uma característica em comum – 

aquela a ser estudada. Uma população pode ser finita, quando é possível 

ter a lista de todos os seus integrantes. Ou, pode ser infinita. Nesse caso, 

é impossível o estabelecimento exato de limites dos seus integrantes.

Quando o estudo a ser desenvolvido relaciona-se a populações 

infinitas torna-se necessária a realização de uma amostragem. Entende-

se por amostra a seleção de uma parte da população a ser observada. 
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Portanto, amostra é um subconjunto qualquer da população de onde 

se quer extrair dados e informações com o objetivo de se estudar a 

população a partir de inferências estatísticas. Uma amostra de centenas 

ou poucos milhares de casos pode representar uma população de milhões 

com relativa precisão, desde que siga um plano amostral capaz de 

garantir a representatividade. Assim, pode-se definir amostra para os fins 

da pesquisa de políticas públicas como um subconjunto da população 

que deve representar as características de todo o conjunto. A retirada 

da amostra requer certas técnicas e cuidados para garantir que ela seja 

representativa da população (BUNCHAFT e KELLNER, 1999).

SEÇÃO 2 – O QUE SÃO VARIÁVEIS?

Como a pesquisa social pode ser feita a partir de dados amostrais ou 

populacionais, existe um conjunto de técnicas estatísticas adequadas para 

cada tipo de pesquisa. A estatística descritiva é parte da estatística que 

está relacionada à coleta, descrição e apresentação dos dados observados 

diretamente e não permite conclusões mais genéricas; portanto, ela não 

trabalha com os valores amostrais. Todas as explicações produzidas a 

partir dela servem apenas para os casos observados. Por outro lado, a 

estatística indutiva ou inferencial parte de resultados obtidos a partir de 

uma amostra para fazer inferências ou produzir conclusões a respeito de 

um grupo maior, a população, a que se refere a amostra. Para isso, ela usa 

da teoria da probabilidade para indicar o grau de precisão dos resultados 

inferenciais (FONSECA et al, 2004). A partir da estatística indutiva 

pode-se tirar conclusões a respeito das características da população 

considerando apenas resultados de amostras.

Toda variável empírica nasce da necessidade de operacionalização 

de um conceito teórico. Outro conceito importante a se conhecer diz 

respeito à tipologia das variáveis que são utilizadas para análise de 

indicadores. Dependendo do tipo de variável, ela poderá ou não ser 

usada em determinados formatos de indicadores sociais. As variáveis 

aleatórias são utilizadas para representar as características presentes em 

determinada população. Uma primeira classificação das variáveis é feita 

a partir do número de valores existentes e de acordo com a origem delas, 
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segundo o quadro abaixo. 

De acordo com o número de valores
Dicotômicas
Classificatórias
Contínuas
De acordo com a origem
Naturais
Conceituais
Construídas

Quanto ao número de valores possíveis, a classificação começa 

do menor (apenas dois valores na dicotômica). A variável classificatória 

é aquela que apresenta um número maior que dois de possibilidades, 

porém as opções ainda são reduzidas. Já nas variáveis contínuas, as 

possibilidades de classes tendem ao infinito. Quanto à origem, as 

variáveis podem ser naturais – aquelas que independem da interpretação 

do pesquisador. Podem ser conceituais, quando surgem de conceitos 

difundidos socialmente, e podem ser construídas se dependerem da 

ação direta do pesquisador na definição de seus valores. Seguem abaixo 

alguns exemplos de variáveis segundo as duas classificações:

•	 Variável dicotômica e natural: sexo (masculino ou feminino). 

Em relação a sexo existem apenas duas opções. Quando se trata 

de gênero, o número de alternativas aumenta.

•	 Variável dicotômica e conceitual: ocupação profissional (manual 

ou intelectual).

•	 Variável dicotômica e construída: posição na escala ideológica 

(direita ou esquerda).

O que identifica uma variável dicotômica é o fato de só existirem 

duas possibilidades de resposta.

•	 Variável classificatória e natural: nacionalidade (por país de 

origem; cada país de origem transforma-se em uma categoria 

de resposta).

•	 Variável classificatória e conceitual: tipo de moradia (pode ir 

desde submoradia até moradia de alto padrão, dividindo-se em 

mais de duas opções, dependendo dos conceitos usados).

•	 Variável classificatória e construída: renda (quando se estabelece 

uma escala de renda que vai da baixa até a alta, passando por 
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intervalos intermediários).

Como se vê, as variáveis classificatórias apresentam mais de duas 

alternativas, porém em número reduzido.

•	 Variável contínua e natural: idade (em número de anos já 

vividos).

•	 Variável contínua e conceitual: IDH (o Índice de Desenvolvimento 

Humano é construído a partir de vários indicadores, que por sua 

vez nascem de conceitos utilizados pelo ser humano).

•	 Variável contínua e construída: nível de informação sobre 

políticas públicas (pode ser medido em uma escala qualquer, 

porém depende do que o pesquisador está considerando ser 

nível de informação, logo, trata-se de variável construída).

Como se percebe, nas variáveis contínuas existe a possibilidade 

teórica de que cada item assuma um valor diferente dos demais, tendendo, 

portanto, ao infinito. Essa é a principal diferença entre as variáveis 

contínuas e as demais (PEREIRA, 2004).

Toda variável contínua pode ser transformada em classificatória 

e esta, por sua vez, pode virar uma dicotômica. No entanto, o inverso 

não é verdadeiro. Uma vez que se tem uma variável dicotômica, não é 

possível transformá-la em classificatória e, esta, em contínua. Por esse 

motivo, sempre é preferível obter dados contínuos para a produção de 

indicadores, visto que eles podem ser modificados para qualquer outro 

tipo de variável. Por exemplo: a variável contínua “idade” apresenta as 

informações em números de anos completos (18, 19, 20, 21... 58, 59, 60, 

etc.). O pesquisador pode reunir as informações sobre os anos das pessoas 

em classes (de 18 a 25 anos, de 26 a 35 anos, de 36 a 45 anos e 46 anos 

ou mais). Ele ainda pode transformar os dados contínuos em dicotômicos, 

ficando com apenas duas categorias (até 35 anos e acima de 35 anos).

Também é possível reunir duas variáveis para criar uma terceira. 

Por exemplo, tendo-se as informações: sexo da criança atendida por 

determinado programa de saúde (menino ou menina) e grau de utilização 

do programa (participa constantemente, participa eventualmente ou 

não participa) o analista pode criar uma terceira variável reunindo as 

duas: (menino com participação constante, menino com participação 

eventual, menino sem participação, menina com participação constante, 

menina com participação eventual e menina sem participação). Nesse 
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caso, o número de categorias resultante é a multiplicação dos números 

de categorias das duas variáveis de origem. Por esse motivo, para não 

dificultar a análise, recomenda-se que as variáveis classificatórias 

apresentem até sete categorias ao todo.

Vale relembrar que toda variável nasce de um conceito teórico e 

que para essa transformação ser operacional, ou seja, para que um 

conceito se torne operacional de fato é preciso que a variável apresente 

duas características: ser exaustiva e mutuamente exclusiva. Ser exaustiva 

significa que todas as categorias possíveis de serem encontradas na 

realidade estão contempladas na variável. Ser mutuamente exclusiva 

significa que cada observação só pode ser classificada em uma categoria, 

não havendo dúvida sobre a sua posição entre elas (GERRING, 2006).

Uma vez feita a transformação do conceito teórico em uma 

variável operacional, ou seja, uma variável que apresente categorias 

exaustivas e mutuamente exclusivas, pode-se começar a pensar em 

uma classificação de variáveis que permita a diferenciação entre elas a 

partir do volume de informações que as representações das categorias 

forneça. Para isso, as variáveis são divididas em dois grandes grupos: 

qualitativas e quantitativas. As qualitativas se subdividem em nominais 

e ordinais, enquanto as quantitativas podem ser intervalares ou de razão 

(BISQUERRA et al, 2004). Como dito acima, a distinção entre elas se dá 

pelo volume de informações que cada uma fornece a respeito do objeto 

analisado. Vejamos uma breve definição de cada uma:

•	 Variável qualitativa nominal, também chamada de variável de 

atributos, quando os números usados para representar fenômenos 

observados servem apenas para nomear ou categorizar as 

ocorrências em grupos distintos. Ela pode ser dicotômica, quando 

a variável apresenta apenas duas categorias; e politômica, 

quando apresenta mais de duas categorias possíveis. O número 

atribuído à categoria da variável serve apenas como etiqueta 

para representá-la. Essa variável é capaz apenas de classificar 

os fatos em determinadas categorias, ou seja, sua função é 

dar nome aos elementos classificados, sem nenhuma ordem 

ou hierarquia. Exemplo de variável nominal dicotômica: sexo 

(homem ou mulher); politômica: área de origem dos recursos 

(secretaria da saúde, secretaria do bem-estar social, secretaria 
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da mulher, etc.)

•	 Variável qualitativa ordinal, quando os números identificam, 

categorizam e ordenam as unidades observadas a partir de algum 

critério de comparação. Aqui, temos uma informação a mais. Além 

de dividir os grupos, também é feita a ordenação dos mesmos 

de maneira hierárquica. Por exemplo, nível socioeconômico 

é uma ordenação quando se comparam os rendimentos das 

pessoas. Esse tipo de variável não permite contagem, apenas 

define grupos. Porém, estabelecem certa hierarquia ao conjunto 

de categorias que representam a realidade. Também permitem 

estabelecer desigualdades ao significar posições graduadas de 

uma qualidade na série. Forma-se um encadeamento lógico 

entre os níveis, por isso elas são chamadas de ordinais. Exemplo: 

escolaridade (fundamental, médio, superior); avaliação de 

governo (ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo). Nos dois casos, 

as gradações apresentam escalas hierárquicas. No primeiro, da 

menor para a maior escolaridade; no segundo, da melhor até a 

pior avaliação. 

•	 Variável quantitativa intervalar – dá-se quando os casos 

observados podem assumir qualquer número dentro de um 

intervalo. Os números passam a representar distinções reais 

dentro da variável, deixando de servir apenas como etiquetas. 

Assim, estabelece-se uma ordem entre os elementos da realidade, 

sendo possível medir as distâncias entre eles, o que não acontece 

com as variáveis nominais e ordinais. Na quantitativa intervalar 

o zero é arbitrário, ou seja, ele não representa a ausência da 

característica. Ela apresenta as mesmas características da 

escala ordinal, permitindo uma coisa a mais, que é quantificar a 

diferença entre dois de seus números. Nessa escala há distância 

entre os dados; no entanto, não se pode concluir quanto à 

magnitude absoluta das medições, pois a escala intervalar não 

apresenta zero absoluto. O exemplo mais comum de variável 

intervalar é a “escala de temperatura”, onde o zero não indica 

ausência de temperatura, sendo apenas uma convenção.

•	 A variável quantitativa de razão tem as mesmas características 

da escala intervalar, com a diferença de possuir zero absoluto, ou 
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seja, o zero ser a ausência efetiva da característica. Isso permite 

tirar conclusões sobre a magnitude absoluta das diferenças e 

distâncias entre os valores que integram a escala. Quando 

apresenta números quebrados é também chamada de variável 

contínua; nos outros casos é chamada de variável discreta. 

Exemplos: tempo decorrido de determinado programa de 

política pública; salário mensal. Nos dois casos o zero representa 

ausência da característica. O quadro abaixo mostra um resumo 

das características de cada variável:

Qualitativa
Nominal ou de atributos Sexo, marcas de veículos.
Ordinal ou de ordem Escolaridade, desempenho de governo.

Quantitativa
Intervalar Temperatura, escala de QI.
Razão Renda, altura, tempo decorrido.

Como já apresentado anteriormente, o que diferencia um tipo de 

variável de outro é o volume de informação ou nível de medida que elas 

apresentam. Existem desde as variáveis que permitem apenas classificar 

casos observados, como as nominais – aquelas que classificam, ordenam 

e até indicam a distância absoluta entre os casos quando o zero é não 

arbitrário (TOLEDO, 1991). O quadro abaixo demonstra o volume de 

informação oferecida em cada tipo de variável:

Nível de medida Classifica Ordena Mede distâncias
Mede diferenças 
proporcionais

Nominal
Ordinal
Intervalar
De razão

A atual classificação aplica-se à identificação de variáveis isoladas. 

Porém, elas podem ser usadas comparativamente a outras variáveis 

na tentativa de encontrar relações entre elas, como, por exemplo, uma 

variável qualitativa (gestante que participa de programa de saúde pré-

natal e gestante que não participa do programa) relacionada com outra 

variável qualitativa (tem problemas de saúde durante a gestação e não 

tem problemas de saúde na gestação). Aqui, pode-se buscar uma relação 

entre participar do programa e prevenir problemas de saúde durante 

a gestação, ou seja, tenta-se encontrar uma relação entre as variáveis. 
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No caso da classificação de variáveis segundo sua função no papel 

desempenhado na análise, elas podem ser: dependentes, independentes 

ou de controle e intervenientes.

•	 Variável dependente identifica o fenômeno que busca analisar. 

Exemplo: ter boa saúde durante a gestação ou evitar doenças 

típicas de gestante depende de uma série de fatores.

•	 Variável independente é a variável (ou variáveis, pois na maioria 

das vezes é preciso várias para explicar um único fenômeno) 

usada como possível explicação para o comportamento da 

variável dependente. Exemplo: participar do programa de 

saúde da gestante explica – pelo menos em parte – a redução 

de problemas ou doenças típicas da gestação. A variável 

dependente e a independente apresentam relações diretas.

•	 Variável interveniente ou de controle é aquela capaz de interferir 

na relação entre a dependente e a independente de maneira 

indireta. Quando é possível identificá-la, pode demonstrar a 

existência de falsas relações entre as duas primeiras. Exemplo: 

grau de informação sobre cuidados durante a gestação pode 

ser uma variável interveniente na relação entre participar do 

programa de saúde da gestante e reduzir riscos de doenças 

durante a gestação (PEREIRA, 2004).

Para que as medições feitas a partir das variáveis sobre fenômenos 

da realidade sejam representativas, elas precisam apresentar validade e 

confiabilidade. Por validade entende-se a congruência entre a definição 

operacional (variável) e seu significado teórico (conceito). Por exemplo, 

se o conceito teórico a ser medido é o grau de satisfação com a vida, a 

variável utilizada não pode ser renda, pois não existe necessariamente 

uma relação direta entre o que as pessoas ganham em termos de salário 

mensal com o grau de felicidade que apresentam. Nesse caso, renda não 

é uma variável válida para medir o grau de satisfação. Por confiabilidade 

entende-se a estabilidade e consistência dos valores na medida (TRIOLA, 

1999). Aqui, será confiável a variável que apresentar alterações das 

medidas consistentes com as variações apresentadas no conceito teórico. 

Por exemplo, uma medida de confiança no governo é confiável se ela 

garantir que as variações nas respostas representam os distintos níveis 

de avaliação do governante. Vale lembrar que a relação entre as duas 
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características não é simétrica, pois uma medida não confiável não pode 

ser válida (BABBIE, 2005). De outra forma, medida confiável pode não ser 

válida. Para ser válida e confiável, só devem existir variações verdadeiras 

entre os casos observados na análise.

Quando as variações internas em uma variável não são verdadeiras, 

elas ganham o nome de tendenciosidade.  Uma medida tendenciosa 

acontece quando os resultados obtidos não representam a variação natural 

dos casos. A tendenciosidade também é chamada de erro sistemático 

quando aponta para uma única direção. Outro tipo de erro é o chamado 

erro randômico, quando as variações não representam o conceito teórico, 

porém não seguem a mesma direção, distribuindo-se de maneira aleatória. 

O segundo tipo de erro, quando se trabalha com análises quantitativas, é 

menos problemático, pois a aleatoriedade neutraliza os efeitos negativos 

(GUJARATI, 2006). O maior prejuízo está sempre no erro sistemático, 

pois distorce os dados da realidade em uma única direção, dissociando os 

resultados da análise do que prevêm os conceitos teóricos.

SEÇÃO 3 – DE CONCEITOS A 
VARIÁVEIS COMO INSTRUMENTO DE 
ANÁLISE DE POLÍTICAS

As variáveis analíticas são os insumos para a criação de índices 

e escalas de medidas para aferir, entre outras coisas, a efetividade de 

políticas públicas ou comparar seus resultados. Existem diferenças entre 

índices e escalas. Os índices são medidas sofisticadas criadas a partir 

de dados primários de variáveis isoladas (VASCONCELOS, 2000). Ou 

seja, trata-se da reunião de mais de uma variável em um único valor para 

representar o fenômeno que se está estudando de maneira mais completa. 

Os índices são econômicos, pois reduzem a uma única dimensão várias 

variáveis ligadas ao conceito que se está estudando. São muito úteis 

quando se pretende medir conceitos que não podem ser avaliados por 

variáveis isoladas. Um índice que incorpora vários indicadores pode 

fornecer informações mais detalhadas sobre o fenômeno que se estuda. 
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Trabalhar com índices torna a análise mais rica e completa em informações 

(RAGIN, 1994). No entanto, nenhum índice consegue atender a todas 

as demandas informacionais e, assim, dificilmente consegue-se chegar a 

uma medida inquestionável.

Tanto índices quanto escalas são medidas ordinais, compostas 

por diversas variáveis que são tomadas como indicadores isolados de 

um mesmo fenômeno. Assim, o índice é construído a partir da soma de 

códigos de cada variável, seguida da atribuição de pontos. No caso do 

índice não existe gradação de intensidade entre os pontos. Já a escala 

é produzida a partir da atribuição de pontos, que são estruturados por 

distintas intensidades (MAHONEY e GORTZ, 2006). Como permitem 

medir as diferenças de intensidades entre as categorias, as escalas são 

mais sofisticadas que os índices. Em resumo:

Índice
Medida categórica que reúne várias variáveis a partir da atribuição de pontos para 
indicar diferenças.

Escala
Medida categórica que reúne várias variáveis a partir da atribuição de pontos para 
indicar diferenças e distintas intensidades.

Para a produção de índices e escalas, o analista precisa tomar 

cuidado com as características das variáveis que serão usadas. Um bom 

índice ou escala é formado por variáveis que apresentam: validade lógica 

– quando todos os itens estão na mesma direção do conceito; variâncias 

nas categorias – se os valores de uma variável não apresentarem variação, 

ela não terá nenhuma função no índice, então, é preferível descartá-la; 

relação bivariada entre as variáveis – se duas variáveis que compõem o 

índice apresentarem forte relação entre si é possível excluir uma delas. 

Além disso, na construção de índices e escalas é preciso considerar 

o período de tempo, a população e o tipo de ocorrência que se está 

analisando. As variáveis que compõem o índice ou escala precisam 

coincidir em todos esses aspectos, caso contrário corre-se o risco de usar 

informações que não representam o mesmo fenômeno.

Dentre as escalas, uma das mais conhecidas é a escala de Likert, 

construída a partir de cinco pontos, que variam de 1 a 5. Por exemplo: 

1 concorda muito, 2 concorda, 3 é indeciso/indiferente, 4 discorda e 5 

discorda muito. Essa escala poderia ter sido constituída a partir de 

diferentes variáveis até chegar à distribuição dos cinco pontos. As 

principais vantagens da escala de Likert são que a sua forma de ordenação 
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leva em conta a intensidade das respostas, as oposições e ainda possui 

um ponto médio ou neutro. Assim, usando a escala é possível medir 

as distâncias entre cada posição, identificar as distribuições entre os 

pontos opostos (dois superiores x dois inferiores) e ainda perceber as 

características do ponto médio.

Além da escala de Likert, existem outras que são utilizadas em 

análises de opiniões e comportamento sobre temas públicos. Uma delas é 

a escala de distância social de Bogartus, escala usada para medir o grau 

de sociabilidade ou preconceito. Exemplo: avaliação de discriminação a 

estrangeiros: 

1 - você aceitaria que albaneses morassem no seu país, 

2 - você aceitaria que albaneses morassem na sua cidade, 

3 - você aceitaria que albaneses morassem no seu bairro, 

4 - você aceitaria que albaneses fossem seus vizinhos, 

5 - você aceitaria que um albanês se casasse com sua filha/filho. 

Na escala de Bogartus as respostas vão do mais distante até o mais 

próximo e conforme diminui a aceitação aumenta o grau de preconceito 

do respondente. A escala de Guttman leva em consideração que alguns 

itens têm mais peso que outros na montagem da escala. Começa do mais 

intenso e segue até o de menor intensidade. Em qualquer tipo de escala, 

sempre haverá casos que contradizem a lógica de intensidade dos valores. 

Por isso, recomenda-se a montagem de escalas apenas quando mais de 

90% dos casos analisados nas variáveis isoladas forem enquadrados nela. 

Caso contrário, deve-se tratar o indicador como índice e não como escala 

(BISQUERRA et al, 2004).

Além de índices e escalas, existem outros “instrumentos” estatísticos 

que também podem ser usados nas avaliações de políticas públicas. Eles 

são úteis porque sumarizam em um único valor a informação que se 

pretende extrair sobre determinado fenômeno da realidade. Os principais 

indicadores estatísticos são:

•	 Razão, que é usada quando se pretende comparar grupos distintos 

(Razão Z = X/Y), ou seja, aplica-se a razão quando um valor não 

faz parte de outro. Ela representa o resultado da interação entre 

os números de dois grupos distintos e é usada para determinar a 

posição relativa de grupos e de população. Sua maior limitação 

é que não se trata de um indicador dinâmico. Exemplo: razão de 
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sexo (número de homens dividido pelo número de mulheres).

•	 Proporção é um tipo especial de razão no qual o denominar 

inclui o numerador, portanto, o valor de um grupo é dividido 

pelo total da população (Proporção Z = X/X+Y). Exemplo: 

número de mulheres que trabalham no mercado formal dividido 

pelo número de mulheres que trabalham e que não trabalham no 

mercado formal. A proporção dá origem à percentagem, quando 

seu valor é multiplicado por 100. Portanto, toda percentagem 

nasce de uma proporção.

•	 Taxa é o indicador usado nas análises de impacto de políticas 

públicas. Uma taxa é capaz de refletir a dinâmica dos eventos 

sociais em um intervalo de tempo qualquer. Trata-se do número 

de eventos ocorridos em um determinado intervalo de tempo 

dividido pelos indivíduos suscetíveis a enfrentar o evento no 

mesmo intervalo. As taxas consideram, portanto, a exposição ao 

risco. Exemplo: a taxa de natalidade de um país exclui homens 

e mulheres fora da idade reprodutiva. Ela é calculada dividindo 

o número de nascimentos em determinado período pelo número 

de mulheres entre 15 e 45 anos no mesmo período.

Existe, na literatura, um conjunto de indicadores já utilizados 

para identificar fenômenos sociais e produzir subsídios para análises 

de comportamentos e de impacto de políticas públicas. A utilização de 

indicadores já reconhecidos pela literatura tem a vantagem de permitir a 

comparação entre os valores analisados com aqueles produzidos em outros 

grupos sociais ou momentos. A seguir, serão apresentados os principais 

indicadores estatísticos de algumas áreas (indicadores parlamentares, 

eleitorais, educacionais e sociodemográficos). Eles não são os únicos 

e nem necessariamente os mais indicados para a necessidade de cada 

formulador ou avaliador de políticas públicas. 

Indicadores parlamentares servem para medir a dinâmica dos 

diferentes setores do parlamento (SANTOS, 2002):

•	 Fracionalização: 

onde, pe = percentual de cadeiras ocupadas por partido 

político (RAE, 1971), calculado a partir do somatório do 

percentual de cadeiras ocupadas pelos partidos políticos, 

menos um. A fracionalização serve para indicar que há 

1- pe 2∑
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um pequeno ou grande número de partidos políticos no 

parlamento, mede a dispersão partidária no parlamento e 

mostra a possibilidade de dois parlamentares tomados ao acaso 

pertencerem a partidos diferentes.

•	 Número efetivo de partidos:

onde Pe = percentual de cadeiras ocupadas por partido político 

(LAKSO e RAIN, 1979).

Esse indicador serve para medir o número efetivo de partidos 

políticos com importância numérica no parlamento. Quanto maior 

o número efetivo de partidos, maior tende a ser a fragmentação. Esse 

indicador é agregado e não pode ser usado para identificar possíveis 

partidos efetivos. Exemplo: se em um parlamento o número de partidos 

efetivos for igual a 3, isso não significa que apenas as três siglas com 

maior número de parlamentares serão relevantes.

Principais indicadores eleitorais

•	 Quociente operacional ou eleitoral: 

(Sugestão de redação para o quociente...: Votos válidos    

Número de vagas)

Esse quociente é usado para indicar o número de votos necessários 

para se obter uma cadeira no parlamento. Até 1997, no Brasil, os votos 

brancos eram somados aos válidos no cálculo do quociente operacional. 

Isso foi alterado com a lei 9.504-97. Portanto, o número de votos necessários 

para um partido político garantir uma vaga no parlamento depende do 

volume de participação dos eleitores na votação.

•	 Quociente partidário: 

(Votos do partido    Quociente eleitoral), onde Votos do partido 

1

pe 2∑

Votos Válidos

Número de vagas

Votos Partido

Cociente Eleitoral
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= soma entre votos na legenda e votos dados aos candidatos do 

partido. A partir do quociente eleitoral, esse quociente indica o 

número de cadeiras obtidas pelos partidos na distribuição dos 

votos disputados.

Principais indicadores educacionais

•	 Taxa de analfabetismo = Total de pessoas analfabetas 

                     Total de pessoas 

Essa taxa considera apenas pessoas com 15 ou mais anos de idade e 

leva em conta os limites geográficos (país, estado e região). Atualmente, no 

Brasil, considera-se analfabeto quem não tem o primeiro grau completo.

•	 Taxa de escolarização = Total de pessoas matriculadas nas escolas

                  Total de pessoas

Essa taxa também considera o grupo de idade (se está ou não em 

idade escolar) e o espaço geográfico. Serve para medir que parcela da 

população em idade escolar está efetivamente matriculada em escolas.

Indicadores sócio-demográficos

Nas últimas quatro décadas, o Brasil tem experimentado as 

consequências de aceleradas transformações demográficas que marcam 

o País desde meados do século XX. Por exemplo, nesse período foi 

constatada uma acelerada queda na taxa de mortalidade da população, 

o que, em um primeiro momento, promoveu um crescimento no número 

de indivíduos na sociedade. O passo seguinte foi uma queda na taxa de 

fertilidade, seguida de redução na taxa de natalidade, o que equilibrou 

o crescimento populacional. Isso criou o que se chama de transição 

demográfica,  fenômeno perceptível em todas as sociedades que passaram 

pelo processo de transformação de majoritariamente agrária para urbana. 

No caso brasileiro, essa transição se deu das áreas urbanas para as rurais 

e das regiões sul e sudeste para as outras regiões do país. Entender as 

transformações demográficas é fundamental para os analistas de políticas 



E
sc

o
la

 d
e

 G
o

ve
rn

o
 d

o
 P

a
ra

n
á

71

UN
ID

AD
E 

1
UN

ID
AD

E 
3

públicas, pois muitas vezes políticas bem sucedidas em determinadas 

condições sócio-demográficas podem perder a eficácia se as principais 

características da sociedade forem alteradas. Vejamos alguns indicadores 

sócio-demográficos.

•	 Taxa de fecundidade geral =      Nj

                              Qfj   

onde Nj = nascidos vivos em determinado ano e Qfj = 

população feminina em idade reprodutiva em determinado 

ano (pode ser 15 a 44 anos ou 15 a 49 anos). Aqui, j = ano 

específico. N e Q são uma população específica de um lugar 

específico. A taxa de fecundidade geral é pouco precisa do 

ponto de vista geográfico. A crítica a ela é que não consegue 

identificar os processos migratórios, por exemplo. Além 

disso, os imigrantes para determinada região podem ter 

comportamento reprodutivo diferente do da população local, 

o que termina influenciando os números finais. Exemplo: 

para calcular a taxa de fecundidade da população feminina 

em idade reprodutiva no Brasil em 1981 é preciso somar a 

população feminina em idade reprodutiva em dezembro de 

1981 e em dezembro de 1982, depois dividir por dois. Só então 

o valor entra na fórmula.

•	 Taxa específica de fecundidade =  Nj+

                   Qfj   

onde, Nj+ = nascidos vivos em determinado ano em um grupo 

específico. Normalmente as faixas de idade das mães são 15-

19, 20-24, 25-29, 30-34. Qfj = total da população feminina de 

determinado ano no mesmo grupo específico do numerador. 

Exemplo: total de nascidos em 1990 de mães com idade entre 

20 e 24 anos, divididos pelo total da população feminina com 

idade entre 20 e 24 anos no mesmo ano. Quando se conhecem 

todas as taxas específicas de fecundidade é possível chegar até 

a taxa total de fecundidade

•	 Taxa bruta de natalidade= número total de nascido vivos x 1000
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           População total

Essa taxa é calculada para determinado espaço geográfico e período 

de tempo (normalmente um ano) e representa o número de nascidos vivos 

por mil habitantes.

•	 Taxa bruta de mortalidade = número total de óbitos x 1000

          População total

Essa taxa é calculada para determinado espaço geográfico e período 

de tempo (normalmente um ano). Ele expressa o impacto da mortalidade 

sobre determinada população total. Normalmente, taxas mais elevadas 

estão relacionadas a precárias condições sócio-econômicas ou refletem 

um crescimento da participação da população idosa no total.

A partir da discussão feita aqui espera-se que você possa identificar 

as principais características de variáveis empíricas usadas em análises de 

políticas públicas. Além disso, espera-se que você consiga produzir não 

apenas variáveis isoladas, mas índices e escalas que possam representar 

as dinâmicas de determinados fenômenos sociais e suas relações com o 

impacto de políticas públicas. Por fim, com a apresentação de indicadores 

estatísticos, assim como exemplos dos principais deles, você poderá 

interpretar de maneira mais crítica os resultados produzidos pelos agentes 

públicos.

Na gestão pública atual existem centenas de fontes de informações disponíveis. 
Cada vez mais o avanço da tecnologia tem reduzido os custos para a produção e 
disponibilização ao público em geral de informações sócio-demográficas e de impacto 
de políticas públicas. Você, como servidor público, tem aproveitado essas informações 
para o seu trabalho? A criação de índices e escalas específicas para cada realidade 
não permitiria uma precisão maior das informações utilizadas para avaliar o impacto de 
políticas públicas?
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SEÇÃO 1
A partir da leitura de jornais, identifique nas reportagens que tratam de políticas públicas as variáveis 
utilizadas para sustentar os argumentos ou avaliar resultados de ações políticas.

SEÇÃO 2
Construa escalas de Likert, conforme foi aprendido nessa seção, para transformar variáveis contínuas 
em escalares. Faça isso com as informações de que você dispõe nas atividades cotidianas de trabalho.

SEÇÃO 3
Pesquise no endereço eletrônico do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 
Ipardes (http://www.ipardes.pr.gov.br/) os estudos e publicações que usam os indicadores estatísticos 
apresentados nessa seção (parlamentares, eleitorais, educacionais e sócio-demográficos).

A unidade 3 do texto permitiu a você relembrar alguns conceitos dos métodos quantitativos aplicados à 
análise de políticas públicas. Começamos com os conceitos básicos que permitem entender os motivos 
da transformação de conceitos teóricos em variáveis empíricas. Vimos os tipos de variáveis e as 
possíveis relações. Na sequência, discutimos as diferenças entre índices estatísticos e escalas. Vimos 
as funções e como criar a mais conhecida de todas as escalas estatísticas, a escala de Likert. Também 
discutimos os principais indicadores estatísticos: razão, taxa e proporção, além da percentagem, que, 
como aprendemos, é um tipo específico de proporção. Por fim, conhecemos como são construídos os 
principais indicadores estatísticos parlamentares, eleitorais, educacionais e sócio-demográficos usados 
no Brasil.
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Neste livro, você pôde relembrar ou aprofundar aspectos relacionados 

com a configuração do Estado, a formulação de políticas públicas, a 

avaliação e alternativas de avaliação das políticas públicas.

O processo de estabelecimento do Estado moderno, assim como a 

implementação e avaliação das políticas públicas, foi sendo construído 

em torno de aspectos significativos para a conjuntura atual.

Você deve ter percebido que o Estado somos todos nós e que o 

governo são os sujeitos eleitos para dar os encaminhamentos ao Estado, 

mas sempre a partir de algo construído dentro da própria sociedade. 

Assim, cabe a você, funcionário público, executar as diretrizes ou políticas 

publicas elaboradas em torno das demandas apresentadas pela própria 

sociedade.

Você agora é convidado a refletir sobre seu papel dentro da 

configuração da nossa sociedade e sua responsabilidade como atuante 

no poder público. Cabe a você a decisão de atuar na defesa dos direitos 

da nossa população.
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