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RESUMO 
O presente artigo toma como referência o projeto de 
pesquisa “Avaliação das políticas relacionadas ao Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza no Brasil” 
desenvolvido no contexto do Grupo de Avaliação e 
Estudo da Pobreza e Políticas Direcionadas à Pobreza - 
GAEPP para discutir a questão da avaliação enquanto 
método de pesquisa social aplicada. Para tanto, são 
apresentados uma reflexão conceitual sobre o tema, e os 
tipos de avaliação que norteiam as pesquisas avaliativas. 
Finaliza-se apresentando resultados preliminares acerca 
do Mapeamento das Ações financiadas pelo Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza no Maranhão 
(FUMACOP). 
Palavras- chaves: Avaliação de Políticas e programas 
sociais, pesquisa avaliativa, pobreza e políticas de 
enfrentamento à pobreza.  
 
 

ABSTRACT 
The article takes as a reference the research project 
"Evaluation of the politics regarding the Fund for the 
eradication of poverty in Brazil", developed in the context 
of the Group of Evaluation and Studies of Poverty & 
Politics towards poverty - (GAEPP) to  discuss  the matter 
of  evaluation as a metod of applied social research. For 
that, we presented  a conceptual  reflexion on the matter, 
and the types of evaluations that surround the evaluative 
researches. It finalizes presenting the preliminary results 
about the mapping of actions financed by the Fund of 
eradication of poverty in Maranhão (FUMACOP). 
Key-words : Evaluation of politics and social programs , 
evaluative research, poverty and politics towards politics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo avaliativo pressupõe de imediato uma dimensão técnica que 

busca apresentar dados e informações acerca de determinada política social, que 

possam vir a corroborar com um processo de tomada de decisões de forma mais 

coerente e consciente por parte dos governantes.  Avaliar pressupõe emitir um 

julgamento, um valor, um critério acerca de um programa, projeto ou uma ação. Dessa 

forma não existe avaliação neutra, pois ao avaliar existem elementos que 

fundamentaram tal julgamento. Sabe-se que existem avaliações sérias e também 

aquelas que visam apenas interesses particulares de gestores e executores, sendo 

que isso ocorre em qualquer lugar. E no Brasil assume características marcantes, 

devido à cultura política que atrela direitos sociais com favores, com apadrinhamento, 

com clientelismo, e o que prevalece são as avaliações que apresentam dados 

favoráveis ao governo. Entretanto, existem avaliações realizadas por instituições 

comprometidas com os interesses públicos o que torna um importante meio para a 

população exercer controle sobre os atos do governo. Esta avaliação pautar-se-á 

numa dimensão crítica, ao passo que contribuirá com o exercício de cidadania, aqui 

entendido como o direito a ter direitos. Assim, para que a população possa cobrar dos 

governantes é necessário ter posse das informações, que representam também um 

direito, logo, quando publicizados os resultados das avaliações para a sociedade civil 

possibilitam a participação politizada da população nas escolhas públicas. 

É sobre a temática de Avaliação de Políticas e Programas Sociais, que 

trata o presente artigo dando ênfase a proposta de Avaliação das políticas 

relacionadas ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Brasil que vem 

sendo realizada pelo Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e Políticas 

Direcionadas à Pobreza - GAEEP destacando o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza no Maranhão – FUMACOP. Para tanto, primeiramente apresenta, de modo 

bem geral, uma breve introdução do referido tema. Seguidamente, faz-se um histórico 

do processo de Avaliação de Políticas Públicas apresentando algumas definições 

conceituais e a origem das pesquisas avaliativas. No terceiro item fala-se dos tipos 

existentes e dos modelos ou paradigmas teóricos que norteiam as pesquisas 

avaliativas. Num quarto item, discorre-se sobre o modelo de avaliação que o Grupo 

utilizará para desenvolver a pesquisa sobre o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza no Brasil e no Maranhão. Finaliza-se com algumas considerações gerais 

acerca do estudo sobre esta pesquisa avaliativa apresentando-se alguns resultados já 



 

 

obtidos acerca do Mapeamento das Ações financiadas pelo FUMACOP - Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza no Maranhão.  

 

2. BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: ALGUMAS DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E A ORIGEM DAS 

PESQUISAS AVALIATIVAS 

 

2.1. Origem das pesquisas avaliativas no Brasil e definições conceituais 

 

No processo de redemocratização do Brasil tem-se a emergência de novos 

sujeitos na cena pública e na luta pela instituição e ampliação de direitos sociais. 

Nesse período configura-se uma nova institucionalidade a partir de questionamentos e 

críticas em relação às práticas históricas marcadas pelo centralismo e verticalismo 

político-administrativo. Destacam-se reivindicações por maior participação em 

processos decisórios referentes ao espaço público e ao interesse da sociedade pelo 

destino das políticas sociais. Nesse período a avaliação de políticas pública ganha um 

grande impulso. 

A expansão da avaliação das políticas públicas deve-se ainda a exigência 

de órgãos financiadores nacionais e internacionais como forma de controle dos gastos 

dos recursos e mensuração dos objetivos alcançados. Dessa forma, o foco central das 

pesquisas avaliativas está ligado exclusivamente à eficiência e eficácia dos programas 

sociais desenvolvidos. 

Todavia, Silva (2001, p. 48) acrescenta que em termos de uma concepção, 

etimológica, avaliação significa valor, esforço de apreciar efeitos reais, determinando o 

que é bom ou ruim. Aborda, necessariamente, um julgamento valorativo, portanto, não 

é um ato neutro nem exterior ás relações de poder, mas é um ato eminentemente 

político que integra o contexto de um programa público, exigindo postura de 

objetividade e de interdependência.   

A avaliação de políticas e programas sociais, nessa perspectiva, 

caracteriza-se como um meio possível de indicar para governos a necessidade de 

mudança ou redirecionamento de comportamento ou desempenho de uma política ou 

programa social, visto que, no geral, o objetivo de uma avaliação é o de produzir 

conhecimento e assim oferecer informações para os decisores públicos acerca do 

impacto ou não das medidas até então adotadas, pode-se ainda dizer então se estas 

foram orientadas para mudanças e quais estas mudanças.  



 

 

Nessa perspectiva, a avaliação pode se constituir em um meio para o 

exercício da cidadania, uma vez que as informações que a avaliação pode gerar e 

publicizar podem possibilitar a segmentos sociais organizados exercer o controle 

social das políticas sociais. Dessa forma, a produção e divulgação de resultados de 

avaliações que utilizam critérios rigorosos, e sejam tecnicamente bem elaboradas, e 

ainda comprometidas com o interesse popular permitem a capacitação da população a 

exercer o controle sobre a eficiência da ação dos governos. De fato, essa perspectiva 

permite ganhos para ambos os lados, ao governo, pois possibilita controlar as 

agências executoras de políticas, e à sociedade, uma vez que permite o controle 

democrático sobre as políticas públicas, através de uma participação mais consistente 

e efetiva na vida política. 

 

3. TIPOS DE AVALIAÇÃO E OS PARADIGMAS TEÓRICOS QUE NORTEIAM AS 

PESQUISAS AVALIATIVAS. 

 

Inicialmente cabe dizer que as pesquisas avaliativas se utilizam dos 

mesmos métodos, técnicas e procedimentos adotados pela pesquisa social. É, 

portanto, uma modalidade de pesquisa social aplicada, comporta também enfatizar 

que o pesquisador na condição de avaliador deve evitar posturas metodológicas 

inflexíveis, que se utilizem apenas de um único procedimento ou técnica investigativa. 

Por outro lado, deve ainda ser ressaltado que esse processo de escolha, 

seja do método ou das técnicas a serem utilizadas numa avaliação não se faz 

aleatoriamente, e sim pela adoção de certos critérios como: referencial teórico; 

natureza da política ou do programa; objeto da avaliação e os objetivos pretendidos. 

Como pode se denotar o ato de avaliar não se faz de forma neutra, sem objetividade, 

ou seja, é guiado por uma postura teórico-metodológica e uma intencionalidade 

investigativa. 

Nesse sentido as pesquisas avaliativas de políticas e programas sociais se 

defrontam com problemas ou desafios tais como: a escolha de paradigmas ou 

perspectivas teóricas de análise. Existem as abordagens qualitativas e quantitativas e 

ambas as abordagens, também possuem suas validades e limitações.  

Pois, se de um lado, as abordagens quantitativas e os métodos 

experimentais, por si sós, não são suficientes para explicar a complexidade da 

tessitura social, que não é estática e pressupões múltiplas determinações e 

interconexões. De outro, a abordagem qualitativa também possui limites que nos 



 

 

impede de inferir generalizações, padronizações já que se volta para realidades 

específicas, além de requisitarem um maior envolvimento do sujeito avaliador.  

Ademais, cabe ainda destacar outra limitação que o avaliador se defronta 

que é a dificuldade de aferir em termos de medidas exatas (tal aferição só pode ser 

realizada de modo indireto), a natureza e a extensão dos problemas sociais que estão 

relacionados com a existência dos seres humanos. Não esquecendo ainda outras 

dificuldades que se interpõem nesse processo e que não são menos relevantes como 

aquelas relacionadas à implementação dos programas sociais ou à própria avaliação. 

Cumpre dizer ainda que toda avaliação possui uma dimensão que é 

política. Embora não se desconheça que no campo metodológico das pesquisas 

Avaliativas a análise e elucidação exista um momento desse processo denominado de 

Avaliação Política da Política o qual é entendido como sendo: do critério ou critérios 

que fundamentam determinada política: as razões que tornam preferíveis a qualquer 

outra (Figueiredo e Figueiredo apud SILVA, 2001). Nesse sentido, na avaliação 

política é importante destacar os critérios e as razões da escolha de uma determinada 

política e a partir de então julgar a contribuição dessa política ou programa para o 

público alvo. 

COHEN e FRANCO (1993, p.108), também apontam que há dois tipos de 

avaliação, que são: avaliação ex-ante e avaliação ex-post. Para os autores em 

referência avaliação ex-ante é aquela que é realizada antes da implementação de um 

projeto. Já a avaliação ex-post é aquela que é realizada durante ou após a execução 

de um projeto e visa obter elementos de apoio para a adoção de decisões qualitativas 

e quantitativas 

As categorias teóricas que serão discutidas do ponto de vista da avaliação 

do FUMACOP (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza) objeto empírico dessa 

problematização são: pobreza e justiça social. Sobre a categoria pobreza tomaremos 

aquela visão que a concebe enquanto privação dos meios necessários para garantir a 

sobrevivência na sociedade capitalista, pois se entende que tal concepção envolve as 

questões econômicas, políticas e sociais.No que se refere à justiça social, o critério 

ora proposto será aquele que a compreende enquanto distribuição e redistribuição dos 

recursos socialmente produzidos. 

Portanto, o próximo tópico tratará do tipo de avaliação a ser utilizada na 

pesquisa acerca do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Brasil e do 

Maranhão. 

 



 

 

4. A AVALIAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO 

BRASIL E DO MARANHÃO. 

 

O Grupo de avaliadores utilizará como orientação o princípio de que a 

avaliação possui um comprometimento com o interesse público. Sendo assim, os 

resultados obtidos serão apresentados em forma de produções científicas, tais como: 

artigos, livros, seminários e monografias, com o objetivo de contribuir para que a 

população tenha acesso às informações que possibilitem o exercício da cidadania, 

aqui entendida também, como o controle social das ações governamentais no âmbito 

das políticas públicas.  

A avaliação no âmbito político busca resgatar o direito de cidadania da 

população visto que permite a esta exercer controle sobre as ações governamentais. 

Pois, a população é a principal contribuinte para os recursos públicos, sendo assim, 

esta tem o direito de julgar e conhecer o destino de tais recursos. No presente estudo 

pretende-se apresentar a forma de avaliação que será utilizada para avaliar o Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza no Brasil e Maranhão desenvolvida por meio 

do Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e Políticas Direcionadas à Pobreza – 

GAEPP. Nessa perspectiva é importante ressaltar que de acordo com Arretche (1998) 

as instituições independentes têm maiores condições e incentivos para, com base em 

critérios valorativos explícitos e objetivos definidos, montar instrumentos adequados 

para responder à questão da relação entre as políticas, seus processos e seus 

resultados, que são condições necessárias ao bom governo. 

Assim, a avaliação desenvolvida é do tipo ex-post, pois pretende-se saber 

se de fato os objetivos planejados foram executados, se o projeto funcionou ou não e 

quais os impactos geraram ao público alvo, ou seja, se contribuiu para a melhoria de 

vida da população. Também, será feito o mapeamento das experiências de instituição 

de fundos de combate e erradicação da pobreza e de ações implementadas nos 

estados subnacionais. É importante ressaltar que apesar da legislação social e do 

esforço das políticas sociais para o enfrentamento da pobreza no Brasil, também a 

instituição do Fundo, tornou-se de fundamental importância para o Governo responder 

a problemática da pobreza no país.  

O Fundo de Combate a Pobreza no Brasil foi instituído através da Emenda 

Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, e conforme art. 82 os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, 

devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a 

participação da sociedade civil. No caso maranhense, fora instituído pela Lei 8.205, de 



 

 

22 de dezembro de 2004 o Fundo Maranhense de Combate e Erradicação da Pobreza 

(FUMACOP), como unidade destinada a captar, canalizar e gerenciar recursos com o 

objetivo de diminuir os níveis de pobreza do Estado do Maranhão. 

Tais recursos devem ser aplicados em ações adicionais de nutrição, 

habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas que 

contribuam efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da população 

maranhense. De acordo com seu discurso, o FUMACOP está baseado em políticas 

estruturantes, destinando-se recursos para projetos que tem por objetivo gerar um 

clima de confiança sobre as possibilidades reais de redução dos níveis de pobreza e 

do subdesenvolvimento. Para tanto, prever a identificação de potencialidades 

econômicas presentes no estado, para apoiar e investir em tecnologia, inovação e 

empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável destas regiões. 

Em 2007 é criada a Superintendência de Planejamento e Gestão do 

FUMACOP na estrutura da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – 

SEPLAN, a qual é responsável, pela liberação e aprovação dos projetos e recursos. 

A seleção do público alvo é baseada no critério da linha de pobreza, tendo 

como unidade de atendimento famílias com renda per capita mensal igual a ½ salário 

mínimo bem como populações pobres dos municípios com mais baixo renda per capita 

e mais baixo IDH-M e os bolsões de pobreza identificados nas periferias urbanas. 

Busca-se dessa forma, focalizar a intervenção e evitar a pulverização dos recursos e 

otimizar a efetividade das políticas. Com essa perspectiva estabeleceu-se como 

universo de abrangência 70 municípios que correspondem a 1/3 do total de municípios 

do Estado, os quais apresentam a combinação dos indicadores: municípios com mais 

baixa renda per capita (indicador de natureza econômica); e municípios com baixo 

IDH-M, (indicador de natureza social). 

Entretanto, com a mudança de governo que se instalou no Maranhão em 

2009, as diretrizes e objetivos do FUMACOP foram modificadas visando adéqua-se as 

exigências do governo instalado no período. Assim, foi redefinido o público alvo das 

ações do Fundo, estas passaram a abranger todo o Estado sem levar em 

consideração o IDH-M dos municípios. Os programas passam a ser centralizados nas 

secretarias setoriais que se tornam responsáveis pela operacionalização das ações. 

Destacam-se, a partir de dados preliminares do mapeamento, as ações 

desenvolvidas com recursos do Fundo relacionadas por sua operacionalização a 

seguir relacionadas, na tabela 1: 

 

Ação  Instituição 



 

 

Viva Luz 

Viva Água 

Cuidando do Futuro  

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social – Sedes 

Viva Meu Primeiro Emprego Secretaria de Estado do Trabalho e 

economia Solidária - SETRES  

Viva Terra  

Viva Produção 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Agrário - 

SEDAGRO  

Viva Empreendimentos 

Sustentáveis 

  

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Agrário - 

SEDAGRO 

Viva Casa Secretaria de Estado das Cidades e 

Desenvolvimento Urbano - SECID 

Viva Mulher Secretaria de Estado da Mulher 

          Tabela 1   

Portanto, os dados preliminares apontam que a nova configuração da 

proposta do FUMACOP indica uma contradição quanto as propostas apresentadas na 

Cartilha de Procedimentos visto que, o que  se identifica é a pulverização dos 

recursos, pois os municípios contemplados com as ações financiadas pelo Fundo não 

são necessariamente aqueles com o menor IDH-M listados na Cartilha de 

Procedimentos, ainda observa-se uma reduzida articulação entre o Estado e a 

sociedade, fato que reduz o eficaz enfrentamento da pobreza no Maranhão. Por fim, 

faz-se necessário enfatizar que o objetivo dessa pesquisa avaliativa é tornar público os 

resultados da utilização dos recursos do Fundo, expondo os impactos produzidos na 

realidade da população beneficiada. E, em contrapartida possibilitar averiguar o 

desempenho governamental frente às políticas publica de enfrentamento da pobreza. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Considerando as reflexões desenvolvidas acerca do processo avaliativo 

ora proposto pelo Grupo de Avaliação e Estudo de Políticas Direcionadas a Pobreza-

GAEPP para avaliar o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Brasil 

pretende-se apresentar como foi utilizado os recursos do Fundo nos estados 

subnacionais, assim como, mostrar o impactos gerados na vida do público alvo dos 

projetos financiados pelo Fundo.  



 

 

A avaliação nessa perspectiva contribuirá para a tomada de decisões que 

impliquem em mudanças ou permanência das ações governamentais desenvolvidas 

no âmbito do enfrentamento da pobreza. Assim, o Governo tendo posse de tais dados 

avaliativos poderá responder adequadamente as necessidades reais do público alvo. 

Por outro, também possibilitará a população o acesso a informação acerca das ações 

do Governo, fato este que permitira o controle social dos gastos públicos 

representando assim o real exercício da cidadania.  
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