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Resumo: O processo avaliativo no campo da avaliação e monitoramento de políticas sociais 
encontra-se em fase de solidificação e tem seu desenvolvimento marcado, pela pressão dos 
movimentos sociais por uma gestão descentralizada, transparente e com controle do Estado 
e, pela gestão de um Estado neoliberal que visa reduzir e controlar gastos públicos nas 
políticas sociais. Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a importância do processo de 
avaliação nas políticas sociais, especificamente na Política de Assistência Social e na 
materialização do Sistema de Avaliação e Monitoramento do Sistema Único de Assistência 
Social, apontando alguns entraves e avanços desse processo. 

Palavras-chave: Avaliação. Monitoramento. Gestão. Política de Assistência Social.  
 

 
 
Abstract: The evaluation process in the field of evaluation and monitoring of social policies is 
in the process of solidification and its development has been marked, by the pressure of the 
social movements for a decentralized and transparent management with State control and by 
the management of a neoliberal state that aims to reduce and control public spending in 
social policies. This article aims to reflect on the importance of the evaluation process in 
social policies, specifically in the Social Assistance Policy and in the materialization of the 
System of Evaluation and Monitoring of the Single System of Social Assistance, pointing out 
some obstacles and advances in this process. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ato de avaliar é inerente às relações sociais. O homem se insere em um constante 

processo de avaliação quase que imperceptível, no entanto é esse ato de avaliar que 

acontece baseado em senso comum que possibilita/ou facilita a construção de processos de 

avaliação de base científica, fundamentados em pesquisas e metodologias específicas. 

O surgimento das políticas sociais está associado intimamente à constituição da 

sociedade burguesa, e o reconhecimento da questão social e das lutas da classe 

trabalhadora por proteção é um fenômeno típico da sociedade capitalista. Existe o consenso 

de que, historicamente, as primeiras medidas de proteção social surgiram em torno do 

século XIX e são respostas à questão social produzida pela relação de exploração do capital 

sobre o trabalho do homem. 

Entretanto, a construção de sistemas avaliativos, como teoria, método e pesquisa 

para as políticas públicas, especificamente as políticas sociais, tem sua expansão apenas 

na década de 60, nos Estados Unidos, no momento de expansão dos programas sociais de 

combate à pobreza, pós Segunda Guerra Mundial. 

No que se refere ao cenário brasileiro, os sistemas avaliativos ainda se encontram 

em processo evolutivo e de solidificação no campo da avaliação e monitoramento de 

políticas sociais. A emergência da avaliação no contexto das políticas, em nosso país, 

aconteceu somente na década de 80, marcada pela dicotomia da pressão dos movimentos 

sociais por uma gestão descentralizada e controle do Estado e por um Estado neoliberal que 

visava reduzir e controlar gastos públicos nas políticas sociais.  

A gestão pública alterou-se dos modelos centralizados e hierárquicos para modelos 

de gestão em redes de políticas públicas, de organizações e instituições e uma infinidade de 

atores que atuam sobre os mesmos objetivos, tendo o Estado, em cada órgão gestor, a 

coordenação desse processo. Esse modelo de gestão, presente no Estado brasileiro, tem 

grande importância na institucionalização da avaliação como etapa do desenvolvimento das 

políticas sociais, assim como nos usos de seus resultados. 

Nesta perspectiva, o presente artigo, de cunho bibliográfico e documental, tem o 

objetivo de refletir sobre a importância do processo de avaliação nas políticas sociais, 

especificamente na Política de Assistência Social e na materialização do Sistema de 
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Avaliação e Monitoramento do Sistema Único de Assistência Social, apontando alguns 

entraves e avanços desse processo. 

 

 

 

 

2 A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS: HISTÓRICO, 

CONCEITOS E ABORDAGENS 

 

A avaliação como teoria, método e pesquisa política se faz presente em diferentes 

âmbitos. Sua expansão se deu nos Estados Unidos, na década de 60, no momento de 

expansão dos programas sociais de combate à pobreza e focalizava a avaliação quantitativa 

e neutralista, sem considerar as características substantivas do processo de avaliação. 

Anteriormente a esse período, o ato de avaliar era quase que totalmente baseado em uma 

análise estatística. Para alguns estudiosos, o período áureo de desenvolvimento da 

pesquisa avaliativa deu-se entre 1950 e 1970. 

No que se refere à América Latina, para Barreira (2000), estudos de maneira 

sistematizada sobre avaliação se intensificaram apenas na década de 80, estimulados pela 

exigência das agências financiadoras internacionais de liberação de recursos, pois os 

países em desenvolvimento necessitavam demonstrar a eficácia dos programas e projetos 

sociais para que, assim, pudessem acessar os recursos. 

Silva (2008) informa que, no Brasil, a expansão dos processos avaliativos também 

aconteceu a partir da década de 1980. Segundo ela, o cenário marcado pela pressão 

realizada pelos movimentos sociais por políticas sociais na condição de direito social e 

acesso à cidadania e as críticas ao caráter de eficiência dessas políticas possibilitaram o 

crescimento da avaliação no país. A crise fiscal brasileira, o aprofundamento da democracia, 

a crise econômica e o arrefecimento da desigualdade social, bem como a desestruturação 

da prática de planejamento contribuíram para a emergência da avaliação no contexto das 

políticas. 

Silva (2008, p. 108) ainda considera que “a avaliação de políticas e programas 

sociais não se constituiu numa tradição sistemática”; seu processo de crescimento em solo 

brasileiro se deu pelo cenário de luta por práticas de gestão descentralizada e participativa, 

bem como por políticas sociais verdadeiramente efetivas. 

É importante destacar que, com o declínio do Estado-nação, em função da 

desterritorialização do capital motivado pela crise e das condições que impõem a circulação 

e investimentos nos países, muitos Estados perderam o poder de ditar suas políticas 

macroeconômica e social, surgindo novos processos de gestão frente à reforma do Estado. 
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Para Bresser Pereira (1996, p. 9), no lugar da velha administração pública 

burocrática, emergiu uma nova forma de administração – a administração gerencial –, que 

assimilou do setor privado os avanços ocorridos no século XX na administração de 

empresas. Nessa perspectiva de reformas e contrarreformas, na década de 90, a disputa 

entre o projeto neoliberal e o projeto das lutas populares se tornou cada vez mais acirrada, 

com a escolha direta de um governo “socialdemocrata”, mas que legislava com a mão 

neoliberal forte, desmontando as conquistas garantidas pela CF/1988 e adaptando as 

políticas sociais nos moldes do consenso neoliberal, mescladas com um falso discurso 

progressista. O Estado se retraiu, assumiu apenas a condição de regulador e deu espaço 

para o capital se reproduzir amplamente, principalmente nas políticas sociais para a 

população.  

Esse modelo de gestão presente no Estado brasileiro, um estado de vertente 

neoliberal, tem grande importância na institucionalização da função avaliação, assim como 

nos usos de seus resultados. Para Silva (2008), nesse contexto,  

a avaliação passa a ser utilizada principalmente como mecanismo de 
controle social das políticas públicas pelo Estado, com intensa participação 
de avaliadores externos, na busca de eficiência dos gastos públicos e da 
eficácia dos programas sociais, com focalização nos grupos mais pobres e 
vulneráveis. Visa superar restrições financeiras, com redução e controle 
sobre os gastos públicos (SILVA, 2008, p.109). 
 

Nesse âmbito, para melhor compreensão sobre a emergência dos processos de 

avaliação, é necessário realizar uma revisão sucinta acerca das principais definições e 

tipologias em referência à categoria, que segue nos subitens abaixo. 

 

 

2.1 Conceitos de avaliação 

Inicialmente, é necessário distinguir o que se entende por avaliação de uma dada 

política pública. Para Arretche (1998), avaliar é atribuir valor, envolve um julgamento, uma 

medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou programa público particular. A 

particularidade da avaliação de políticas públicas consiste na adoção de métodos e técnicas 

de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de causalidade entre um programa X e 

um resultado Y, ou ainda, que, na ausência de um programa X, não teríamos um resultado 

Y (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986) 

Thereza Lobo (2001), em sua análise acerca dos conceitos e práticas de avaliação, 

sustenta a importância da discussão conceitual associada aos desdobramentos práticos do 

processo de avaliação. Para a autora, uma imprecisão conceitual contribui para desacertos 

metodológicos. 
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Silva (2008, p. 89) afirma que a avaliação “é destacada como um movimento do 

processo das políticas públicas, articulado à formulação e à implementação das políticas 

públicas de corte social e como modalidade de pesquisa social aplicada”. 

Para Cunha (2006, p. 1-3), a avaliação constitui-se em uma ferramenta de gestão, 

para gestores, formuladores e implementadores de programas e políticas sociais, podendo 

“subsidiar o planejamento e a formulação das intervenções governamentais [...]; é um 

instrumento importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da 

gestão e do controle da efetividade da ação do Estado”. 

Sendo uma das etapas do desenvolvimento de uma política pública, Derlien (2001) 

identifica três funções atribuídas à avaliação de políticas; são elas: informação, alocação e 

legitimação. 

 

2.2 Algumas tipologias e abordagens 

Diante disso, de acordo com Draibe (2010), as pesquisas avaliativas podem variar 

quanto à relação temporal e dividir-se em dois momentos de natureza temporal; avaliação 

ex-ante: aquela que acontece posterior à execução do programa; e avaliação ex-post: 

trabalha com processos e impactos ou quanto a sua natureza: resultados/impacto e 

processos.  

Silva (2008, p. 128) propõe que a avaliação pode-se apresentar de sete formas: 

avaliação compreensiva: capaz de clarificar causalidades e processos; avaliação inferencial: 

busca fatos, procurando clarificar relação de causa e efeito; avaliação livre: considerada 

“desnecessária” e “contaminadora” dos resultados; avaliação multiobjectivo: permite ao 

avaliador identificar variáveis de resultados considerando os objetivos; avaliação verdadeira: 

identifica e divulga para a sociedade os méritos de políticas competitivas; avaliação por 

decisão teórica: considera também os resultados do programa; e a meta-avaliação: trata-se 

de uma avaliação da avaliação, visando ao refinamento da continuidade do próprio processo 

avaliativo.  

Para Figueiredo e Figueiredo (1986), uma questão importante a ser considerada é o 

estabelecimento de conexões lógicas entre os objetivos da avaliação, os critérios de 

avaliação e os modelos analíticos capazes de identificar o sucesso ou fracasso do 

programa. Assim, as pesquisas de avaliação se enquadram em três tipos básicos: 

avaliação de processos, avaliação de impactos e avaliação participativa. 

No que se refere à avaliação de processo, ele visa à aferição da eficácia, verifica se 

o programa está sendo (ou foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para 
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sua execução e se o seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas (FIGUEIREDO, 

FIGUEIREDO, 1986, p. 110-111). Para Draibe (2010), as políticas ou programas sociais têm 

vida; percorrem um ciclo vital, um processo de maturação, de envelhecimento ou 

decrepitude. É este ciclo (ou alguns de seus momentos) que constitui o objeto das 

avaliações de processo. 

A avaliação de impacto procura identificar os efeitos produzidos sobre uma 

população-alvo de um programa social. De acordo com Costa e Castanhar (2003, p. 980), 

“busca-se verificar não apenas se as atividades previstas foram executadas, como também 

se os resultados finais que se esperavam foram igualmente alcançados”. 

A avaliação participativa contrapõe-se, em alguns aspectos, às abordagens 

avaliativas consideradas tradicionais e surge, de acordo com Barreira (2000, p. 59), devido à 

necessidade de utilizar abordagens que considerem as variáveis situacionais complexas 

existentes em um dado contexto social. Também prevê a participação efetiva de todos os 

sujeitos participantes da política: gestores, executores da política, usuários, conselhos de 

controle social. 

 

2.3 Avaliação e Monitoramento  

A diferenciação entre avaliação e monitoramento é primordial para compreender os 

processos avaliativos das políticas sociais. Para Cunha (2006, p. 12), “enquanto o 

monitoramento é realizado durante o período de execução, a avaliação pode ser realizada 

antes, durante e depois, após o programa provocar todo o seu impacto”.  

De acordo com Jannuzzi (2011), monitoramento constitui um processo sistemático e 

contínuo de acompanhamento de uma política, programa ou projeto, baseado em um 

conjunto restrito – mas significativo e periódico – de informações, que permitem uma rápida 

avaliação situacional e uma identificação de fragilidades na execução, com o objetivo de 

subsidiar a intervenção oportuna e a correção tempestiva para atingir seus resultados e 

impactos.  

Jannuzi (2014, p.32) aponta ainda que,  

[...] monitoramento e avaliação são processos analíticos organicamente 
articulados, que se complementam no tempo com o propósito de subsidiar o 
gestor público de informações mais sintéticas e tempestivas sobre a 
operação do programa – resumidas em painéis ou sistemas de indicadores 
de monitoramento – e dados mais analíticos sobre o funcionamento desse, 
levantados nas pesquisas de avaliação. 
 

Nesta lógica, tanto o monitoramento, quanto a avaliação são necessários dentro do 

movimento da implementação e na valoração de determinada ação de uma política pública 
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ou programa social. Aparecem como diretrizes no desenvolvimento das políticas sociais, 

tanto na saúde e educação, quanto especificamente na política social que o presente artigo 

foca, ou seja, na Política de Assistência no Brasil pós CF/88 e pós Lei Orgânica de 

Assistência Social- LOAS/1993, bem como nas legislações recentes: Política de Assistência 

Social – PNAS /2004, Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005 e as tipificações e 

normativas. Sobrelevam, ainda, as ações respaldadas por sistemas de monitoramento e de 

avaliação, como uma diretriz essencial para a eficácia da política, uma referência de gestão 

e administração descentralizada a ser seguida. 

 

 

 

3 A MATERIALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

 

As discussões teóricas mais recentes situam as políticas sociais no contexto da 

concretização de direitos sociais encampados pelo Estado moderno, como resultado da luta 

entre as classes burguesa e proletária. Sua constituição dá-se no contexto binomial de lutas 

que se formaram no desenvolvimento do sistema capitalista (BEHRING; BOSCHETTI, 

2007). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que as políticas sociais constituem terreno de 

efetivação de direitos sociais e espaço de luta pela cidadania, caracterizam-se, também, 

como instrumento de manipulação do capitalismo, sendo utilizadas por ele apenas para a 

atenuação das expressões da questão social, já que se pode afirmar que a miséria gera 

lucros para o ideário neoliberal.  

Para Pereira (2009, p. 102): “a identificação das políticas públicas com os direitos 

sociais decorre do fato de esses direitos terem como perspectivas a equidade, a justiça 

social, e permitirem à sociedade exigir atitudes positivas, ativas do Estado para transformar 

esses valores em realidade”. 

Entretanto, a partir dos anos 90, o que se constata é uma descentralização das 

políticas sociais. Segundo Arretche (2002, p. 34), ocorre uma reforma no formato das 

políticas sociais, “quanto ao momento no tempo em que se deu início ao processo de 

descentralização de cada política social; quanto à transferência de funções, quanto à 

adesão das diferentes unidades de governo”. 

Nessa década que, no Brasil, se pode chamar de “a década neoliberal”, mesmo com 

a materialização da Política de Assistência Social com a promulgação da CF, o que se 

observa é um desmonte das políticas sociais, frente a um governo de forte cunho liberal; o 
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que se percebe é a retirada do Estado e o repasse da responsabilidade para a sociedade 

civil, consequentemente, para a família.  

O Estado deve garantir apenas o mínimo, ficando a cargo do indivíduo e sua família 

a superação de suas vulnerabilidades; a mão do Estado se direciona apenas aos mais 

pobres. Nesse sentido, as políticas sociais se tornam cada vez mais focalizadas, em 

especial, a política de assistência, constatando-se a necessidade de avaliar suas ações, 

visando por meio desse processo avaliativo, reduzir custos e focalizar as ações. 

Para Barreira (2000, p. 58), na área da assistência social, “a avaliação centrada na 

correlação entre metas e resultados colocou ênfase na mensuração ou quantificação dos 

serviços prestados, equipamentos construídos, número de usuários ou beneficiários 

(crianças, jovens, idosos e famílias), com pouca atenção para o impacto dos programas 

sociais na vida de seus usuários. 

Gasparini e Furtado (2014) afirmam, no entanto, que, com a promulgação da Política 

de Assistência Social (PNAS), no ano de 2004, e com as demais legislações que vão sendo 

constituídas a partir dela, foram possíveis avanços na área de monitoramento e avaliação na 

Assistência Social brasileira. Os autores explicam que a PNAS/2004 enfatiza a importância 

dos campos de informação, monitoramento e avaliação de políticas sociais: 

a PNAS traz em seu bojo a preocupação de se implantar em caráter de 
urgência um sistema de monitoramento e avaliação como parte essencial 
da consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Esta 
preocupação é ratificada por intermédio da Norma de Operacionalização 
Básica do SUAS (NOB/SUAS), tornando a avaliação e o monitoramento 
práticas oficiais no conjunto de ações desse sistema (GASPARINI ; 
FURTADO, 2014, p. 123).  
 

O SUAS (BRASIL, 2005) define e organiza os elementos essenciais e 

imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização 

dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 

nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de 

subsistemas. Um dos eixos que esse sistema único evidencia é o referente ao 

Monitoramento e à Avaliação (BRASIL, 2005). 

No contexto pós PNAS (BRASIL, 2004) e com a materialização do SUAS, a Portaria 

329/2006 do MDS institui e regulamenta a Política de Monitoramento e Avaliação. A norma 

define que:  

são consideradas ações de monitoramento aquelas que se destinam ao 
acompanhamento da implementação e execução dos programas e ações, 
visando à obtenção de informações para subsidiar gerenciamento e a 
tomada de decisões cotidianas, bem como a identificação precoce de 
eventuais problemas (BRASIL, 2006). 
 

Neste sentido, a legislação na área da assistência social se estruturou tendo como 

um de seus pressupostos a concretização do monitoramento e da avaliação como 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

elementos que, além de possibilitar o aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, 

projetos e benefícios, fortalecem o controle social da sociedade sobre o Estado. Estes 

elementos devem estar articulados entre si e ainda entre os entes federados, ou seja, 

seguem normas gerais do governo federal, mas estados e municípios devem elaborar seus 

próprios instrumentos, conforme as particularidades locais.  

A PNAS de 2004 ratifica que, além da esfera federal e estadual, os municípios 

também são direcionados a: “instituir plano de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações de proteção social na rede própria e na rede prestadora de serviços, 

em articulação com o sistema estadual e de acordo com o sistema federal, pautado nas 

diretrizes da PNAS/2004” (BRASIL, 2005, p. 104). 

No entanto, a realidade dos municípios brasileiros, que são na sua maioria de 

pequeno porte, demonstra um cenário pouco favorável para a concretização de sistemas 

avaliativos, e isso se torna um entrave para os resultados efetivos. Como Bueno e Carloto 

(2015) destacam, entre os entraves em relação ao monitoramento e avaliação realizado em 

âmbito municipal, estão: a ausência do governo estadual na gestão da política, 

sobrecarregando a gestão municipal, os recursos humanos ainda ineficientes, bem como os 

recursos materiais e tecnológicos, o número reduzido de recursos humanos, as relações 

políticas e eleitoreiras que acabam por contribuir para a descontinuidade de uma 

determinada avaliação. 

Como avanço, destaca-se o crescimento notório da valorização da avaliação, como 

parte do desenvolvimento da política de expansão desse processo avaliativo como 

instrumento de gestão pública e, a partir da instituição do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), em 2004, o monitoramento e a avaliação são 

institucionalizados com a criação de uma secretaria específica apenas para esse fim, a 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). Isso representou, sem dúvidas, um 

ganho e um grande avanço no que se refere à materialização da avaliação e do 

monitoramento no contexto das políticas sociais brasileiras. De acordo com Gasparinni e 

Furtado (2014), a Sagi assume, assim, a função de acompanhar e avaliar sistematicamente 

os processos, resultados e impactos das ações desenvolvidas no âmbito do MDS, além de 

constituir importante instrumento para a transparência das ações públicas.  

Jannuzzi (2011, p. 57) expõe que,   

naturalmente, tão importante quanto produzir informação é se esforçar para 
que ela chegue aos destinatários que podem fazer uso inteligente e efetivo 
da mesma. Todavia, a informação para o ciclo de gestão de políticas e 
programas é complexa e requer esforço intenso de capacitação e formação, 
a fim de ser sistematizada em suportes adequados.  

 
Barreira (2000, p. 93) indica a avaliação com características participativas e de cunho 

emancipatório, para seguir os objetivos de inclusão social de seu público-alvo. A avaliação 
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participativa inclui todos os sujeitos envolvidos na operacionalização do SUAS, permitindo 

que seja medido de fato o impacto ou a relevância de determinada ação da Política de 

Assistência Social. 

Assim, a utilização da avaliação no curso de execução de uma política, programa ou 

projeto, permite diagnosticar possíveis erros, não visualizados no momento de elaboração 

dos mesmos, possibilitando correções ou adaptações das atividades previstas, conforme o 

contexto que se apresente.  

 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do Sistema Único de 

Assistência Social, ressalva o âmbito do monitoramento e da avaliação, salientando que as 

novas tecnologias da informação e a ampliação das possibilidades de comunicação 

contemporânea têm um significado, um sentido técnico e político, podendo e devendo ser 

consideradas como veios estratégicos para uma melhor atuação no tocante às políticas 

sociais e à nova concepção do uso da informação, do monitoramento e da avaliação no 

campo da política de assistência social.  

No entanto, mais do que monitorar dados e ações, faz-se necessária uma 

interlocução entre os diversos atores envolvidos nesse processo: os formuladores das 

propostas, a equipe executora das ações e o público-alvo. Esse momento de diálogo 

durante as etapas de formulação e implementação oferece uma troca de experiências e 

saberes, amplia a participação de seus protagonistas e colabora para o controle das ações 

previstas, vindo a proporcionar resultados positivos para os sujeitos envolvidos e, 

principalmente, para aqueles a quem a política se destina mais diretamente. 

Assim, no cenário brasileiro, a avaliação de políticas públicas vem sendo, nos últimos 

anos, materializada como parte da implementação das políticas, desmistificando em parte o 

caráter avaliativo apenas relacionado ao controle e à culpabililização do gestor ou dos 

implementadores da política, no entanto os processos avaliativos necessitam estar 

presentes em todo o desenho dela. 

Neste sentido, o monitoramento é de real importância, contudo a avaliação de 

maneira participativa e o investimento na capacitação emancipatória e na educação política 

do público-alvo dessa política é de fato um nó que necessita ser desfeito dentro do 

movimento de avaliação de políticas sociais no Brasil, para que assim o processo avaliativo 

ocorra de forma completa e evidencie de fato os pontos positivos e os entraves de cada 
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ação pública, para que essa provoque de fato, um movimento que tenha como rebatimentos 

mudanças na realidade social vigente. 

A avaliação como instrumento de gestão do Estado proporciona a transparência das 

ações estatais e funciona como instrumento de controle democrático/controle social. Assim 

é necessário colocar em relevo a importância da avaliação como parte do processo da 

política, desde a sua formação, até a sua execução e impacto, necessitando o processo 

avaliativo ser parte permanente e constitutiva de todas as fases de intervenção da política. 

Faz-se necessário, dessa forma, fortalecer uma cultura de avaliação; e se não existe essa 

cultura, é preciso construir resistências e insurgências. 
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