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Apresentação

Caro estudante, seja bem-vindo!
Nesta unidade curricular, você vai trabalhar com conhecimentos
básicos de sociologia e políticas públicas. No tocante à sociologia, num
primeiro momento, será destacado o seu surgimento histórico, relacionado
ao seu contexto, seu desenvolvimento, principais correntes de pensamento
e os métodos e técnicas de pesquisa social. Num segundo momento, serão oferecidos alguns instrumentos para se conhecerem os vários tipos de
sociedade que existiram, existem e/ou poderão existir, bem como algumas
reflexões acerca de alguns modos de produção.
A segunda parte da unidade curricular é dedicada às políticas públicas,
com destaque para uma revisão de literatura acerca da temática, e do como
planejar, executar e avaliar políticas públicas.
Para efetivar nosso estudo, lançaremos mão de vários autores e artigos,
com abordagens diversas para que você possa conhecer mais, adequadamente, o assunto proposto.
A leitura dos textos e a participação ativa em todas as atividades
propostas são de suma importância para o nosso sucesso.
Bons estudos!
Prof. Marival Coan
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Ícones e legendas
Glossário
A presença deste ícone representa a explicação de um termo utilizado durante o
texto da unidade.

Destaque
paralelo
O texto apresentado neste
tipo de box pode conter

Lembre-se

qualquer tipo de informação

A presença deste ícone ao lado do texto indicará que naquele trecho demarcado

relevante e pode vir ou não

deve ser enfatizada a compreensão do estudante.

acompanhado por um dos
ícones ao lado.

Saiba mais
O professor colocará este item na coluna de indexação sempre que sugerir ao
estudante um texto complementar ou acrescentar uma informação importante
sobre o assunto que faz parte da unidade.

Para refletir
Quando o autor desejar que o estudante responda a um questionamento ou realize
uma atividade de aproximação do contexto no qual vive ou participa.

Destaque de texto
A presença do retângulo com fundo colorido indicará trechos importantes do texto, destacados para maior fixação do conteúdo.

Link de hipertexto
Se no texto da unidade aparecer uma palavra grifada em cor, acompanhada do ícone da
seta, no espaço lateral da página, será apresentado um conteúdo específico relativo à expressão
destacada.

Assim, dessa forma, serão
apresentados os conteúdos relacionados à palavra
destacada.

Sistemas e Políticas Públicas - 11

História e
desenvolvimento
da sociologia

1

Unidade

Competências
Ao final desta unidade, você compreenderá a importância
da Revolução Industrial na vida social; como a dimensão da
questão social colocou a sociedade num plano de análise; o
processo de surgimento e desenvolvimento da sociologia; o
significado do positivismo para as ciências sociais; a importância do papel desempenhado por Marx, Durkheim e Weber;
e a importância de dois sociólogos brasileiros: Gilberto Freire
e Florestan Fernandes.
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1 História e desenvolvimento
da sociologia

1.1 Situando a sociologia
Caro estudante!
Como você já sabe, o estudo a distância requer de você atitudes,
hábitos e responsabilidades bem diferentes das que são, normalmente, desenvolvidas no ensino presencial. Sua meta deve ser aprender.
Aprender é: compreender o que estuda, aplicar esse saber à sua realidade e sintetizar, organizar e relacionar o conhecimento novo com o
que você já possui. Portanto, o sucesso no curso a distância depende
da sua organização pessoal.
Estaremos, ao longo desta unidade, tratando de descrever a história
e o desenvolvimento da sociologia.
Para facilitar seus estudos, recomendamos que registre suas análises, as conexões que puder estabelecer entre a teoria e a prática, suas
reflexões e conclusões, pois elas poderão orientá-lo na realização das
atividades, nos contatos com o tutor e nos debates com seus colegas,
através dos fóruns.
Finalmente, resta colocarmo-nos à sua disposição para qualquer
ajuda que possamos oferecer.

Entendemos a sociologia como o resultado da elaboração de um conjunto de pensadores que se empenharam na compreensão de um conjunto
de mudanças que vinham ocorrendo na Europa a partir do século XVI. Obra de
muitos autores é uma das manifestações do pensamento moderno que passa
a cobrir cientificamente o mundo social. Deve-se perceber essa ciência como
resultado de um complexo de circunstâncias históricas e intelectuais.
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Infanticídio: crime que consiste em por fim à vida do
próprio filho durante o parto
ou logo após este, quando o
agente encontra-se ainda no

O seu surgimento ocorre num contexto histórico específico que coinci-

estado puerperal.

de com os derradeiros momentos da desagregação da sociedade feudal e da

Fonte: Glossário Jurídico

consolidação da civilização capitalista. A sua criação é fruto de um conjunto
de pensadores que empreendiam esforços no sentido de compreender as
novas situações geradas pelo nascente capitalismo.

O século XVIII constitui um marco importante para o surgimento da
Peste negra ou peste

sociologia, visto que as transformações econômicas, políticas e culturais

bubônica: doença que

colocaram problemas inéditos ao mundo europeu. A dupla revolução

devastou a população euro-

– industrial e francesa – instalou de vez a sociedade capitalista.

peia em meados do século
XIV. Historiadores calculam
que aproximadamente um

A palavra “sociologia”, no entanto, apareceria somente um século depois,

terço dos habitantes morreu

por volta de 1830, porém, foram esses acontecimentos que a tornaram possível.

desta doença. A peste negra

O sistema capitalista mudou completamente a sociedade europeia.

era transmitida através da

Surgiram duas classes antagônicas, com interesses opostos: de um lado, os

picada de pulgas de ratos
doentes. Estes ratos chega-

capitalistas (empresários, latifundiários, comerciantes, banqueiros...) donos

vam à Europa nos porões dos

do capital e, do outro, a classe trabalhadora, constituída de grandes massas

navios vindos do Oriente.

humanas despossuídas de qualquer bem, a não ser donos de sua própria

Como as cidades medievais
não tinham condições higi-

força de trabalho, agora transformada em mercadoria.

ênicas adequadas, os ratos se

A sociedade capitalista, na medida em que ia se constituindo, ao mes-

espalharam facilmente. Após

mo tempo, ia desintegrando o modo de produção feudalista, sua cultura e

o contato com a doença, a

costumes, bem como o modelo pré-capitalista de produção. A maquinaria

pessoa tinha poucos dias de
vida. Febre, mal-estar e bul-

moderna vai ocupando cada vez mais espaço e substituindo a força de

bos (bolhas) de sangue e pus

trabalho humana; os artesãos perdem os seus espaços e tornam-se mão-

espalhavam-se pelo corpo

de-obra barata, uma vez que os salários eram baixos. Os donos de pequenas

do doente, principalmente
nas axilas e virilhas. Como

propriedades também perdem suas terras, migrando para as cidades.

os conhecimentos médicos

Com isso, as cidades incham, crescem desordenadamente, sem infra-

eram pouco desenvolvidos,

estrutura, (casebres, ausência de serviços sanitários, de saúde...) sendo que as

a morte era certa.

pessoas careciam de quase tudo. As mulheres e as crianças foram incorporadas

Fonte: http://www.suapesquisa.com/idademedia/

ao trabalho capitalista, trabalhando longas jornadas – 12, 14 e até 16 horas
diárias – por um mísero salário, gerando sérios problemas sociais, nunca vistos
antes, tais como: a prostituição pública, o suicídio, o alcoolismo, o infanticídio,
a criminalidade, a violência, surtos de epidemias, com doenças que dizimaram
centenas de milhares de pessoas, como foi o caso da peste negra.
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Por fim, um dos fatos de maior importância relacionado à revolução
industrial é o aparecimento do proletariado e o papel histórico que ele desempenharia na sociedade capitalista. Um dos efeitos práticos da sociedade
capitalista sob os trabalhadores foi a negação das condições de vida para um
contingente acentuado destes. Com isso, as manifestações de revolta dessa
classe atravessaram diversas fases, com a destruição das máquinas, roubos,
crimes; evoluindo para a criação de associações livres, formação de sindicatos e
outras formas de organização. Nessa história de lutas, a classe trabalhadora vai
construindo o seu próprio projeto de sociedade que, dentre outras coisas, nega
radicalmente a sociedade capitalista e sinaliza em direção ao socialismo.

Poderíamos perguntar: afinal, que importância tem esses acontecimentos para o surgimento da sociologia?

Robert Owen (1772 – 1858)
foi um reformador social galês,
e um filósofo socialista libertário. É considerado o pai do

Esses problemas colocaram a sociedade num plano de análise, isto

movimento cooperativo.
William Thompson (1775

é, constituiu-se em “objeto” a ser investigado. Os pensadores que tentavam

– 1833), filósofo, economista

compreender esses fatos não eram sociólogos propriamente, uma vez que

e cientista social, cujos escri-

essa ciência ainda não existia como tal. Eram pessoas que participavam

tos constituem um marco
importante no desenvol-

e se envolviam com os problemas sociais, tentando compreendê-los no

vimento do pensamento

intuito de transformar a realidade. Eram homens do seu tempo. Podemos

progressista.

citar, como exemplo, os pensadores Robert Owen, Willian Thompson e

Jeremy Bentham (1748

Jeremy Bentham.

–1832) foi um filósofo e
jurista inglês. Juntamente

A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às

com Stuart e James Mill

novas situações colocadas pelas revoluções industrial e francesa. Outros

difundiu o utilitarismo, teoria

fatores, foram as modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensa-

ética que responde todas
as questões acerca do que

mento, uma vez que esse vai se tornando mais racional, a partir da aplicação

fazer, do que admirar e de

da observação e da experimentação (método científico).

como viver, em termos da

O emprego sistemático da razão, do livre exame da realidade (racionalistas do século XVIII) libertou ainda mais o conhecimento do controle

maximização da utilidade e
da felicidade.
Fonte: Netsaber.com (2011)

teológico, da tradição, da revelação. Movimento esse que teve início entre
os séculos XV – XVI, com a Idade Moderna.
Pensadores franceses do século XVIII – chamados de iluministas
– procuravam não apenas mudar as formas de pensamento, baseados
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Claude-Henri De Rouvroy, o Conde de SaintSimon (1760 – 1825), teórico social francês e um dos

na tradição e autoridade, mas, também, propor mudanças na própria

fundadores do chamado

forma de organizar a sociedade. Eles eram ideólogos da burguesia e se

“socialismo cristão”.
Isidore-Auguste-Marie-

posicionavam a favor das mudanças, em oposição aos tradicionalistas

François-Xavier Comte

que defendiam a sociedade feudal.

(1798 – 1857), filósofo e au-

A partir do pensamento dos iluministas, as pessoas

toproclamado líder religioso,

deixavam de ver as instituições sociais, as normas, como

deu à ciência da sociologia
esta denominação e estabele-

fenômenos sagrados e imutáveis, submetidos às

ceu a nova disciplina em uma

forças sobrenaturais. A intensidade da crítica às insti-

forma sistemática.

tuições feudais feitas por esse grupo de pensadores

Pierre Guillaume-Frédéric
Le Play (1806 – 1882), econo-

dava apoio à nascente burguesia que lutava no campo político contra a

mista francês. Teve grande in-

dominação feudal.

fluência no desenvolvimento
da sociologia aplicada devido
às metodologias que propôs

A burguesia, ao tomar o poder em 1789 (Revolução Francesa), investiu contra os fundamentos da sociedade feudal, procurando construir um

para estudar determinados

Estado autônomo, independente da Igreja Católica. Para isso, trataram de

fenômenos sociais.

convencer as massas populares – os trabalhadores pobres da cidade – de

Émile Durkheim (1858
– 1917), fundador da socio-

seu projeto, consagrados no lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Mais

logia, combinou a pesquisa

tarde, porém, quando a burguesia se consolidou no poder, passou a explorar

empírica com a teoria so-

e oprimir a classe trabalhadora.

ciológica. Sua contribuição
tornou-se ponto de partida
do estudo de fenômenos

Os pensadores dessa época, como Saint-Simon, Augusto Comte, Lê
Play, mais tarde Émile Durkheim e Max Weber, concentraram suas reflexões

sociológicos como a natureza

sobre a natureza e as consequências dessa revolução. A tarefa a que esses

das relações de trabalho, os

pensadores se propõem é a de racionalizar a nova ordem, encontrando so-

aspectos sociais do suicídio

luções para o estado de desorganização, então existente. Para restabelecer a

e as religiões primitivas.
Max Weber (1864 – 1920),

ordem e a paz pensavam, porém, ser necessário conhecer as leis que regem

sociólogo alemão, foi um

os fatos sociais, instituindo, para isso, uma ciência da sociedade.

dos primeiros cientistas sociais importantes a levar
em conta a importância da

Contudo, não será essa Sociologia, criada e moldada pelo espírito
positivista, que colocará em questão os fundamentos da sociedade capi-

religião ou da mentalidade

talista. Portanto, não será nela que a classe trabalhadora, agora dominada

religiosa na configuração da

pela burguesia, encontrará a sua expressão teórica e a orientação para as

economia política.

suas lutas políticas.
Se não é nessa vertente intelectual que a classe trabalhadora encontrará apoio para as suas lutas, onde então?
Em oposição às concepções pró-burguesia, começa a se formular todo
outro arcabouço teórico que procura manter a linha inicial de pensamento

18 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

voltada à construção de uma sociedade justa e igualitária. Chamamos esse
movimento de pensamento socialista. É nessa vertente, portanto, que a classe

Friedrich Engels foi um
filósofo alemão que junto

trabalhadora buscará seu referencial teórico para levar adiante as suas lutas

com Karl Marx fundou o cha-

contra a burguesia e pela implantação do socialismo.

mado socialismo científico

É nesse contexto, principalmente a partir de Engels e Marx, que a

ou marxismo. Ele foi co-autor
de diversas obras com Marx,

Sociologia vincula-se ao pensamento socialista e a nova teoria crítica da

sendo que a mais conhecida

sociedade passa a estar ao lado dos interesses da classe trabalhadora.

é o “Manifesto Comunista”.

Envolvendo-se na compreensão das lutas de classes, das lutas sociais
em geral, formulou-se uma sociologia que foi além da simples reflexão. As

Também ajudou a publicar,
após a morte de Marx, os
dois últimos volumes de O

reflexões e explicações passaram a ter uma intenção prática, um desejo de

capital, principal obra de seu

intervir nos rumos desta civilização.

amigo e colaborador.
Karl Heinrich Marx idealizador de uma sociedade

Como síntese de tudo isso, temos a sociologia, enquanto ciência,
como um conjunto de conhecimentos sistematizados e organizados,
baseados na observação e na pesquisa objetiva dos fenômenos sociais

com uma distribuição de
renda justa e equilibrada, o
economista, cientista social e
revolucionário socialista ale-

e não em crenças preconcebidas ou sentimentos subjetivos a respeito

mão, cursou filosofia, direito

da realidade. O objeto de estudo da sociologia é a sociedade humana,

e história nas Universidades

sua estrutura, a coesão e desintegração dos grupos, as relações sociais
de produção, a conservação e mudança social.

de Bonn e Berlim e foi um
dos seguidores das ideias
de Hegel. Criador da obra
“O Capital”. Teve participação
como intelectual e como re-

A sociologia, enquanto estudo das relações entre os homens, da
maneira pela qual as pessoas vivem em grupo, das transformações que

volucionário no movimento
operário, sendo que ambos
(Marx e o movimento ope-

ocorrem na vida social, precisa ser vista a partir das várias explicações

rário) influenciaram uns aos

oferecidas por suas várias correntes oriundas de vários matizes de com-

outros durante o período em

preensão da realidade. Não existe, portanto, um único pensador social

que o autor viveu.

capaz de oferecer todas as ferramentas para compreensão da totalidade
social. Com isso, torna-se necessário destacar a contribuição de todos os
pensadores clássicos da sociologia.
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Síntese

Ao longo da unidade 1, você conheceu a história da sociologia e em
qual contexto social ela foi desenvolvida. Também teve contato com os
principais pensadores e sua importância na formação da sociologia.
Na próxima unidade, você terá contato com os métodos e técnicas
de pesquisa da sociologia, as formas de abordagem social e a importância
do estudo da sociologia. Vamos em frente e bons estudos!

20 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

A sociologia e a
busca da verdade

2

Unidade

Competências
Ao concluir o estudo desta unidade, você compreenderá a
importância de desenvolver o senso crítico na análise científica; como se desenvolve a pesquisa social passo a passo; os
diferentes métodos de investigação social e sua inter-relação;
o papel do funcionalismo como corrente de pensamento;
compreenderá, também, que existem diferentes formas de
se abordar a realidade social; que a neutralidade é uma ilusão
em pesquisa social e que a objetividade em pesquisa social
deve estar sempre presente.

22 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

2 A sociologia e a busca da
verdade

2.1 As fontes da verdade
Nesta unidade, vamos discutir o método de abordagem da sociologia, enquanto uma disciplina científica. O conhecimento sociológico
não é elaborado, a partir de suposições ou a partir do que as pessoas
pensam ser a realidade, pelo contrário, é fruto de toda uma metodologia
de estudo que aplicada à realidade permite-nos conhecê-la.
Para início de conversa, falaremos acerca do que seja o pensamento científico, quando comparado ao pensamento comum; os
diferentes tipos de pesquisa social e os métodos que podem ser
adotados como instrumento de análise da realidade. Vamos discutir,
também, a questão da neutralidade e da objetividade da ciência. O
texto apresentado, também, faz parte do livro “Introdução à Sociologia”, elaborado por Reinaldo Dias.

Ao longo da história da humanidade, os seres humanos buscaram
orientação de diversos modos como fonte de verdade para explicação dos
fatos ou da realidade. Há muitas fontes de verdade possíveis nas quais os
indivíduos se baseiam para compreender os fenômenos que os rodeiam e
que são anteriores ao método científico. Entre essas, podemos citar: a intuição, a autoridade, a tradição, o bom senso e, finalmente, a ciência (Horton
e Hunt, 1980). Veja:
Intuição: podemos definir intuição como a capacidade de perceber,
discernir ou pressentir uma explicação independentemente de qualquer raciocínio ou análise. A intuição pode ser responsável pela elaboração de hipóteses que, posteriormente, poderão ser comprovadas
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Vedas são os textos hindus
mais antigos, e eles foram

ou não. Como fonte de conhecimentos, no entanto, a intuição não é

compostos e formatados

satisfatória, principalmente pela sua dificuldade de ser testada.

oralmente por vários séculos

A
 utoridade: há autoridades de diferentes tipos. A autoridade

(acredita-se que tenha sido
entre 1500 AC e 1200 AC). A

sagrada repousa sobre a fé em certa tradição ou documento

palavra veda significa conhe-

considerados de origem divina – a Bíblia, o Alcorão, os Vedas; ou

cimento ou visão. Há quatro

pode ser a autoridade que é atribuída a determinados grupos ou

livros, e eles são referenciados
coletivamente como Sruti,

instituições – padres, pastores, curandeiros, igrejas – por estarem

que significa “aquilo que foi

constantemente recebendo orientações divinas. A autoridade pode

ouvido” e Samhita, que sim-

vir da percepção humana. Pode ser autoridade alguém que acumu-

plesmente significa “coleção”.

lou conhecimento confiável em determinada área. Muitas vezes, as

O mais antigo dos quatro é
chamado de “Rig Veda”, e os

autoridades extrapolam seu campo de conhecimento específico e

outros três “Yajur Veda”, “Sama

procuram opinar sobre diversos assuntos. Um médico, por exemplo,

Veda” e “Atharva Veda”.

pode vir a opinar sobre problemas de administração. Um técnico

Alcorão ou Corão é o livro
sagrado do Islã. Os muçulma-

de futebol, sobre política, etc.

nos acreditam que o Alcorão

T
 radição: é uma das fontes da verdade que transmite mais tran-

é a palavra literal de Deus

quilidade, pois nela está acumulada, pretensamente, a sabedoria

(Alá) revelada ao profeta

das pessoas mais velhas, dos conhecimentos que deram certo no

Muhammad (Maomé) ao
longo de um período de 22

passado. O antigo é reconhecido como o correto na explicação dos

anos. A palavra Alcorão deriva

fatos, simplesmente porque explicava e atendia às necessidades das

do verbo árabe que significa

pessoas no passado.

ler ou recitar; Alcorão é portanto uma “recitação” ou algo

S
 enso comum : são verdades aceitas sem nenhuma abordagem

que deve ser recitado.

crítica, baseadas nas opiniões das pessoas, sem uma análise e ava-

Fonte: Netsaber.com (2011).

liação e que são generalizadas como “verdades”, difundindo-se com
certa facilidade. O senso comum estabelece relações entre fatos
sem que se busque identificar as causas reais que os provocaram.
O senso comum muitas vezes se identifica com a tradição e pode
estar carregado de preconceitos.

No original está “o bom
senso”. No entanto, entendo

- Ciência: há aproximadamente 300 anos, o método científico tornou-

que o que o autor quis apre-

se o modo mais importante na obtenção de respostas sobre o mundo natural.

sentar não é o bom senso
e, sim, o senso comum. O

A ciência passou a ser fonte de conhecimento sobre o mundo social, em

bom senso é a ponderação,

períodos mais recentes e, no entanto, mesmo sendo utilizada por um breve

a análise. Por essa razão eu

período, a humanidade aprendeu mais a respeito do mundo do que tinha

alterei o texto do Dias.

sido aprendido nos 10 mil anos anteriores.
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2.1.1 Pensamento científico e não científico: o senso
crítico e o senso comum
Existe uma profunda distinção entre conhecimento científico e a
opinião manifestada pelas pessoas comuns sobre os diferentes fenômenos sociais.Você sabe o que diferencia o conhecimento científico
do senso comum? Vamos ver juntos!

Qualquer indivíduo pode falar, por exemplo, da criminalidade, mas somente aqueles que empregam métodos científicos estarão aptos a encontrar
a origem real do fenômeno. É claro que no conjunto de opiniões emitidas
por um grande número de pessoas, haverá aquelas que se identificarão
com a resposta encontrada pelo cientista. No entanto, somente aquele que
emprega o método científico terá certeza de que encontrou a resposta
adequada para determinado fenômeno social.
Uma opinião, portanto, pode estar certa, mas é uma certeza espontânea, esporádica, e, provavelmente, quem a emite não saberá fornecer explicações satisfatórias que a justifiquem. A ciência demonstra os motivos de
sua certeza, procura as causas, e suas conclusões poderão ser generalizadas
para fenômenos semelhantes.
A ciência pressupõe um conjunto de verdades metódicas e sistematicamente organizadas. Como consequência, podemos definir ciência
como um conjunto sistematizado de conhecimentos sobre o mundo em
que vivemos. Toda e qualquer ciência tem um campo específico, um objeto
determinado, e a partir das regularidades observadas na manifestação dos
fenômenos, busca compreender a realidade.
Senso comum é como as pessoas, de modo geral, abordam um problema, um fato social, fazendo-o sem nenhuma profundidade, baseando-se
na primeira impressão que têm sobre o fenômeno. Surge daí um conjunto
de crenças que as pessoas passam a ter em comum, sem ter sido feita nenhuma abordagem sistemática e organizada de verificação da realidade.
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Algumas frases costumeiras que indicam manifestações de senso
comum são:
“as mães sempre estão certas”;
“todas as mulheres são más motoristas”;
“todo político é corrupto”.
São frases que emitem juízos de valor e nas quais muitas pessoas se
baseiam, provocando ações que poderão estar incorretas, pois partiram de
uma premissa não comprovada.
O senso crítico é desenvolvido pelas pessoas que abordam os problemas de forma metódica e organizada e que não se satisfazem com a
primeira impressão que causa determinado fenômeno. Utilizam o método
científico para analisar os fatos sociais que podem ser motivados por fatores
absolutamente contrários àqueles a que o senso comum induz.
Utilizando-se o senso crítico, pode-se compreender que mães, mulheres
de um modo geral e políticos são conjuntos diversos de pessoas que apresentam algo em comum; no entanto, são formados de indivíduos que passaram
por diferentes processos de socialização e poderão dar respostas totalmente
diferentes perante os mesmos problemas, bem como apresentar comportamentos radicalmente contrários diante das mesmas realidades. Se há traços
comuns nos grupos de mães, mulheres e políticos, esses dizem respeito ao
meio social em que se desenvolveram, e não a uma característica que é inerente
à sua condição. Embora todas as mães do mundo desenvolvam traços comuns
de comportamento pelo papel social que desempenham, haverá muito mais
traços discordantes. Da mesma forma, as mulheres e os políticos.
Em resumo, as pessoas que não estão acostumadas com a pesquisa e se utilizam de métodos científicos apresentam o “senso comum”
como forma de manifestar opiniões, que são baseadas nas aparências
e nas primeiras impressões. Os sociólogos desenvolvem o hábito, no
seu cotidiano, de buscar a verdade por trás das aparências e para tanto
se utilizam do “senso crítico”, que se fundamenta na recusa sistemática
de emitir juízos de valor sobre os fatos sociais. Um exemplo de como
atua o sociólogo você vai poder ver no fim da unidade.
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2.1.2 Características do conhecimento científico
O conhecimento científico diferencia-se daquele que não o é, primeiramente, por lidar com regularidades, ou seja, a cada fenômeno observado,
devem as mesmas causas suceder os mesmos efeitos. Os fenômenos devem
apresentar regularidades que, ao serem observadas e constatadas, conduzem
à construção de teorias que podem ser testadas e observadas por outros
pesquisadores, constituindo-se, dessa forma, num conjunto de informações
comprovadas por meio da observação ou experimentação sistemática.
Os diversos fenômenos sociais que constituem o conteúdo das diferentes sociedades humanas possuem regularidades que, embora mais difíceis de
serem observadas do que os fenômenos físicos e naturais, podem ser estudadas
cientificamente, comportando generalizações, teorias e princípios.
A construção do conhecimento científico exige um estudo objetivo,
rigorosamente baseado em dados reais e concretos, obtidos por meio de
métodos científicos.
Os sociólogos, na sua incessante busca pela verdade, utilizam o
método científico para compreender os fenômenos sociais observados. Há
várias interpretações de como se processa a investigação científica, particularmente, em ciências sociais. Aqui vamos apresentar somente uma das
muitas formulações de como realizá-la.

De modo geral, os passos a serem seguidos em uma pesquisa
social são:
Definir claramente o problema a ser investigado (efetuar um
levantamento bibliográfico).
Formular uma hipótese que possa ser testada.
Escolher o tipo de pesquisa que será adotado.
Efetuar o levantamento de dados.
Analisar e discutir os resultados.
Obter uma conclusão.

O primeiro passo de uma investigação científica é decidir qual o “tipo
de problema a ser investigado”. Todo sociólogo tem sua área particular,
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ou mais de uma, de interesse na sociologia. Podemos incluir, entre outros
fenômenos: o esporte, o crime, a família, a saúde, a estratificação social, o
turismo, a demografia, a urbanização, a administração, o direito, entre outros.
Dependendo do interesse particular do profissional, um assunto ou tópico
poderá ser escolhido. Se há um interesse na sociologia da religião, por
exemplo, pode-se decidir realizar um estudo sobre a ascensão das Igrejas
Evangélicas na periferia da cidade de São Paulo. Se o interesse é a sociologia da administração, pode-se realizar um estudo da cultura organizacional
existente numa determinada empresa.
Definido o problema, devem-se fazer uma revisão da literatura, um
levantamento bibliográfico. Antes que o pesquisador inicie sua pesquisa, um
certo tempo deve ser gasto com a leitura de outros trabalhos sobre o mesmo
assunto. Revistas científicas, livros, dissertações de mestrado, trabalhos de
conclusão de curso, além de jornais e revistas semanais e diários são importantes para a correta identificação dos objetivos da pesquisa, bem como para
se certificar de que sua realização se constituirá numa real contribuição ao
conhecimento científico, como um todo.
Um segundo passo é a “formulação de questões”. É aqui que se estabelece a “hipótese ou conjunto de hipóteses”, que são proposições que se
fazem antecipadamente sem nenhum fundamento e que se deverão provar
verdadeiras ou falsas por meio da pesquisa.
Os métodos ou as técnicas

No terceiro passo da investigação científica, o sociólogo seleciona um

de pesquisa serão aborda-

“tipo de pesquisa” que será utilizado: bibliográfica, descritiva ou experimen-

dos mais adiante.

tal. O tipo de pesquisa a ser adotado, de um modo geral, está diretamente
relacionado com o tipo de questão que foi formulada.
O quarto passo é o “levantamento dos dados” a serem analisados.
Organizá-los de maneira que possam ser utilizados facilmente na etapa
seguinte da pesquisa.
Chega-se ao quinto passo, que é a “análise dos dados” obtidos e que
foram ordenados na etapa anterior.
O último passo na investigação científica é a “apresentação dos resultados obtidos”.
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O método científico de investigação
Para ter credibilidade como ciência, a sociologia não pode se ater a
comentários pessoais baseados no senso comum. E necessário estar sempre
presente o “método científico”. Em linhas gerais, há algumas regras básicas que
sempre devem ser levadas em consideração, em qualquer pesquisa. Veja:
O pesquisador deve confiar nas evidências coletadas por meio da
observação sistemática; há necessidade de provas. Nas conversas
cotidianas, acreditamos de modo geral em boatos e crenças, porque
parecem por demais óbvios, ou até mesmo lógicos. Para a ciência
há necessidade de evidência empírica ou factual.
O pesquisador das ciências sociais deve se preocupar em
minimizar o erro e o preconceito; para isso deve utilizar uma
variedade de técnicas ordenadas. O cientista social deve ser
rigoroso na adoção dessas estratégias, para que seu procedimento seja científico.
A sociologia, pela própria natureza de seu objeto de estudo, atinge
o público com mais facilidade que outras ciências, pois aborda
questões que envolvem seu cotidiano, acontecendo, assim, um
número maior de discussões abertas que possibilitam um maior
exame da pesquisa, tornando-se – quando bem compreendido –
um mecanismo de autocorreção: Desse modo, as conclusões em
sociologia nunca podem ser consideradas finais e absolutas, mas
sempre estarão abertas a questionamentos, testes e revisões. Nenhuma nova teoria ou descoberta, mesmo de grande repercussão,
é aceita acriticamente.
No cotidiano, frequentemente utilizamos um único fato para expor
um ponto de vista ou emitir uma opinião, sendo que esse único caso
pode ser exceção à regra. Os cientistas sociais, por sua vez, estudam
profundamente vários casos particulares, comparando-os, para se
chegar a generalizações.
A sociologia busca relacionar os fatos uns aos outros e a princípios
subjacentes para produzir uma teoria; os sociólogos não só procuram
descrições, mas também explicações. A teoria ajuda os sociólogos
a predizer, entender e explicar os acontecimentos.
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2.1.3 Os tipos de pesquisa
Embora existam diferentes classificações de tipo de pesquisa, podemos reuni-las, de modo geral, em três grandes grupos: a pesquisa
bibliográfica, a descritiva e a experimental (Traldi e Dias, 1998, p. 41).
Conheça detalhes de cada grupo:

P
 esquisa bibliográfica: busca explicar um problema com base em
contribuições teóricas publicadas em documentos (livros, revistas,
jornais etc.), e não por intermédio de relatos de pessoas ou experimentos. Pode ser realizada de forma independente ou estar inserida
(levantamento bibliográfico) nos demais tipos de pesquisa.
P
 esquisa descritiva: tem como objetivo descrever as características de determinado fenômeno ou população, correlacionar fatos
ou fenômenos (variáveis) sem, no entanto, manipulá-los. Implica
observação, registro e análise do objeto que está sendo estudado,
podendo ser classificada quanto às características do estudo em:
exploratória, descritiva, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação,
estudo de caso e pesquisa documental.
P
 esquisa experimental: é aquela em que o pesquisador manipula
uma ou mais variáveis, ou seja, ele interfere na realidade estudada
manipulando as variáveis para observar e analisar o que acontece.
Seu objetivo é estudar as causas que determinam o fenômeno e o
modo como são produzidas.
Embora haja muitos métodos possíveis de serem empregados na
investigação social, podemos considerar alguns como os mais importantes. São eles: histórico; comparativo; estudo de caso ou monográfico; e
estatístico ou matemático. Antes de abordá-los, deve ficar bem claro que,
ao analisá-los separadamente, estamos fazendo-o apenas didaticamente,
pois na realidade sempre buscamos empregá-los conjuntamente. O que
ocorre muitas vezes é que em determinada pesquisa há um predomínio
de um ou outro método.
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O método histórico
Este método parte do princípio de que os atuais modos de vida social,
as instituições e os costumes têm origem no passado e é importante pesquisar suas raízes para compreender sua natureza e função atual.
Um exemplo: se você for estudar a origem do termo “favela”, vai verificar que teve origem na Guerra de Canudos, em fins do século XIX. Era o
nome de um morro que ficava junto à povoação erguida pelos seguidores
de Antônio Conselheiro. Derrotados pelo Exército brasileiro, muitos fugiram
para o Rio de Janeiro, indo morar nos morros que associaram ao local de
onde se originaram, daí resultando o termo atual, que designa habitações
precárias em zonas de difícil acesso.
As festas juninas , por sua vez, têm sua origem no folclore francês,
acrescidas de manifestações típicas da cultura portuguesa. A quadrilha, por

Festa é herança de folclore
francês. Jornal Folha de São
Paulo, 17 jun. 1994, p. A-1.

exemplo, é inspirada na contradança francesa. Foi introduzida no Brasil no
início do século XIX, com a vinda da corte real portuguesa, que trouxe muitos artistas franceses. A quadrilha constituía-se, na época, em costume que
a partir da França espalhou-se pela Europa, sendo executada com a direção
de mestres franceses. A atual quadrilha caipira apresenta muitas ordens de
origem francesa, como o “anarriê” (en arriére, que significa “para trás”) ou o
“trefuá” (autre fois, “outra vez”).

O método comparativo
Seu objetivo é procurar comparar vários tipos de grupos, comunidades, instituições ou fenômenos sociais, a fim de identificar semelhanças ou
diferenças nos procedimentos. Do mesmo modo que no método anterior,
podem-se obter generalizações que poderão ser utilizadas no estudo de
outros casos semelhantes.
Como o método comparativo sempre envolve a comparação de diferentes culturas, tem a vantagem em relação aos outros métodos de permitir
aos pesquisadores a identificação de traços culturais gerais e universais,
contribuindo para a diminuição do etnocentrismo. O problema principal
na pesquisa comparativa de diferentes culturas são as definições. O pesquisador não pode assumir que o mesmo comportamento significa a mesma
coisa para pessoas de diferentes culturas, e sempre haverá o risco de que
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os investigadores estejam assumindo uma visão etnocêntrica em relação à
sociedade ou ao grupo observado.
Podemos realizar um estudo de duas ou mais ONGs ambientalistas, identificando as semelhanças de atuação das organizações e de seus membros. A partir
dessas, podem-se efetuar generalizações, considerando-as como características
de qualquer ONG ambientalista – de uma região, de um Estado etc. –, o que é
comum na atuação e nos procedimentos das duas ou mais organizações.

O método de estudo de caso ou monográfico
É o que pode ser empregado no estudo específico de um grupo,
comunidade, instituição ou movimento social. Parte-se do pressuposto de
que qualquer caso estudado pode ser representativo de muitos, possibilitando, portanto, generalizações.
Como exemplo, podemos realizar um estudo de uma entidade ambientalista para verificar seu funcionamento, como desenvolvem suas atividades,
como se dão as interações sociais entre seus membros. Em decorrência desse
nosso estudo, chegaremos a algumas conclusões sobre o significado e o funcionamento de uma organização não-governamental ambientalista, resultados
estes que poderão ser generalizados, ou não, para o conjunto das ONGs de
uma região, de uma cidade, do País ou mesmo de outros países.

O método estatístico ou matemático
Também conhecido como “quantitativo”, constitui na utilização de procedimentos estatísticos ou matemáticos para medir os fenômenos sociais. As
técnicas de amostragem e grupo de controle são partes fundamentais desse
método. O método estatístico reduz os fenômenos a termos quantitativos,
que manipulados estatisticamente permitem comprovar suas relações e
obter generalizações sobre sua natureza.

Parte importante nesse método é a determinação da amostragem.
Trata-se da escolha de uma parte do todo que se quer analisar. O cuidado que se deve ter é que na escolha da parte devem estar incluídas
todas as características do todo em análise.
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Num estudo das mães adolescentes no Brasil, por exemplo, não podemos, evidentemente, entrevistar todas as existentes. Dessa maneira, recorremos a um grupo de amostragem que seja representativo desse todo. Será
definido um número pequeno de mães, que torne possível a realização de
entrevistas. Para que o resultado chegue ao mais próximo possível da realidade, o grupo de amostragem deve conter todas as características encontradas
em mães adolescentes em todo o Brasil – mães solteiras; que trabalham ou
não; do Norte, Sul, Leste, Oeste; de cidades médias, pequenas e grandes; de
todas as raças; de famílias com alto ou baixo poder aquisitivo etc.
Esse tipo de pesquisa tem como vantagem principal a frieza e a credibilidade dos números. Além do que, o investigador, com um investimento
relativamente pequeno de tempo, pode envolver centenas e até mesmo
milhares de pessoas com um número significativo de perguntas – nos casos
de pesquisas de opinião. A padronização que se obtém com essas pesquisas
pode ser considerada sua principal fraqueza, pois frequentemente se reduzem as atitudes, as crenças e as experiências pessoais a um denominador
comum obtido por uma projeção estatística.
O uso do método estatístico ou matemático nas ciências sociais
pode, muitas vezes, causar distorções na análise, por adotar procedimentos
rigorosamente exatos, trazendo para os estudos sociais uma precisão que
ele não tem e provavelmente nunca terá. Essa impossibilidade de exatidão
nas conclusões dos estudos relacionados às interações sociais pode, muitas
vezes, frustrar os que associam a ciência social como uma ciência idêntica
às outras. O que na realidade pode ser apresentado como negativo é o
que as ciências sociais têm de mais positivo, e onde repousam a riqueza
e a diversidade dessa ciência nova. Daí deriva sua característica principal:
justamente por lidar com problemas humanos, ela não apresenta
fatos consumados; há sempre presente uma certa dose de imprevisibilidade derivada do seu objeto de estudo – o homem e suas
interações com outros indivíduos.
Embora, muitas vezes, possamos prever o comportamento
humano com boa margem de acerto, a imprevisibilidade está sempre
presente. As pesquisas de opinião pública, particularmente as relativas
às eleições, são um bom exemplo: apesar de a maioria demonstrar uma
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tendência que no final se mostra acertada, muitas delas incorrem em erros que
não podem ser explicados por falhas de cálculo ou de escolha de amostragem, encontrando-se, como origem da diferença do resultado, a modificação
imprevisível de comportamento da opinião pública motivada por fatos que
não podem ser percebidos pela análise puramente matemática.

Seja qual for o método principal empregado, a determinação do
objeto a ser estudado é fundamental, e para tanto devemos circunscrevê-lo e tratá-lo como uma unidade perfeitamente identificada dentro
de determinada realidade social.

No seu trabalho “As Regras do Método Sociológico”, Durkheim estabelece uma metodologia para facilitar o trabalho do cientista social na
determinação de seu objeto de estudo ao associar os fatos sociais a “coisas”,
no sentido de constituírem uma unidade perfeitamente determinada e
exteriores ao indivíduo.
A compreensão do que seja um fato social é fundamental para diferenciar o objeto de estudo do cientista social daquele que se identifica com
outras áreas do conhecimento.

A sociologia compreensiva de Weber
Além dos métodos mencionados anteriormente, que se encontram
dentro da perspectiva estritamente científica ou empírica, outros sociólogos,
dentre os quais se destaca Max Weber, defendem outro tipo de abordagem
dos fenômenos sociais, baseado na “Compreensão do significado mais
profundo dos atos sociais”. Esses sociólogos sustentam que os fatos observados, embora se tenha tido toda cautela na coleta de dados, são pouco
significativos se não forem avaliados com o objetivo de se descobrir o seu
significado mais profundo. O observador deve tentar compreender o que o
comportamento dos indivíduos ou dos grupos significa para eles.
Na realidade, o que ocorre com frequência é a utilização dos
diferentes métodos na pesquisa social, ao mesmo tempo, para uma
abordagem mais efetiva dos fenômenos sociais. Podemos considerá-los
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instrumentos válidos de abordagem sociológica e que, na medida do
possível, devem ser utilizados concomitantemente.

2.1.4 A sociologia como ciência
Por tratar das interações e das relações humanas, a sociologia traz um
fato novo para o campo científico, que é o papel do observador, nesse
caso, o cientista social. A sociologia, diferentemente das outras ciências,
tem como parte integrante do seu objeto de estudo o próprio observador.
Pois este, ao mesmo tempo em que observa o fenômeno, sofre influências
e influencia o seu objeto de estudo. Essa realidade traz para as ciências
sociais a discussão sobre a objetividade do trabalho científico.

O cientista que estuda um fenômeno não pode interferir no objeto
de estudo, caso contrário seus resultados não serão válidos, estarão viciados
pela sua intervenção. Ocorre que no estudo dos fenômenos sociais há muito
maior dificuldade de se permanecer neutro, pois sendo o cientista social um
ser humano, influencia e é influenciado.
O que caracteriza as ciências sociais, em contraste com as ciências
físicas, é a circunstância em que nelas o assunto ou objeto de que tratam
se confunde com o próprio ser humano. O ser humano é, ao mesmo tempo, ator e espectador. Os fatos sociais que são seu objeto de estudo foram
originados por ação humana e ao mesmo tempo é ele – como ser humano
– quem observa e tece considerações sobre o fato, para constituir com ele
o conhecimento e a ciência.

Em outras palavras, o homem tem um duplo papel nas ciências
sociais – o que não ocorre nas ciências físicas. “O homem é simultaneamente objeto e sujeito do conhecimento: objeto, como participante
dos fatos que são ‘objeto’ de conhecimento ou das ciências sociais; sujeito do conhecimento como indivíduo observador e analista daqueles
fatos” (Prado, 1957, p. 13).
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Portanto, a sociologia, como disciplina científica, deve possuir
seus próprios meios de investigação – considerando essa dualidade do
observador – bem como atingir a maior objetividade possível em todos
os casos estudados.
Dentro de certos limites, são utilizadas medidas quantitativas na
interpretação de fenômenos sociais. Dois outros métodos básicos – a observação e a comparação – são largamente utilizados, tanto pela sociologia
como por outras ciências.
Não é só a utilização de um grupo particular de técnicas e pesquisas
que determina se a Sociologia é ou não uma ciência. A observação objetiva
seguida de interpretação cuidadosa dos fatos observados é o processo científico fundamental de qualquer ciência; mantendo esse tipo de abordagem
dos fenômenos sociais, a sociologia tornar-se-á cada vez mais’ respeitada
como importante ramo do saber científico.
Quando afirmamos que a observação científica deve ser “objetiva”, significa que, tanto quanto seja humanamente possível, ela não deve ser afetada
pela própria crença, por emoções, hábitos, preferências, desejos ou valores do
observador. Em outras palavras: “objetividade significa ver e aceitar os fatos
como são, e não como desejaríamos que fossem”. Para o sociólogo, esse é um
dos procedimentos mais difíceis, pois é muito complicado assumir uma posição
de neutralidade perante problemas sociais que estão sendo estudados. Não
podemos confundir, no entanto, neutralidade com objetividade.
A objetividade é absolutamente necessária ao se estudarem os fenômenos sociais, entendê-los do modo como são. Ao obtermos o conhecimento acerca de nosso objeto de estudo é que se coloca a questão da ética
científica – e que muitos sociólogos não aceitam.

Muitos cientistas sociais consideram que essa neutralidade ética da
ciência nada mais é do que um modo de controle externo da ciência e
da tecnologia científica pelos que detêm o poder político.

Derivam dessa característica da sociologia – particularmente daqueles
que não aceitam essa neutralidade ética – muitos quadros para movimentos
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reformistas ou revolucionários em todo o mundo, e também o fato de serem
os sociólogos uma das categorias mais perseguidas em regimes ditatoriais
ou em qualquer estrutura institucional autoritária.
Essa característica da pesquisa sociológica e da condição do sociólogo foi
muito bem expressa por Florestan Fernandes (1976, p. 179), que afirmou que:
O sociólogo não possui um laboratório. Por isso, ele
enfrenta muitas dificuldades, que não existem (ou
aparecem com intensidade desprezível) nas ciências
nas quais é possível pôr em prática a investigação
experimental. A maior parte dessas dificuldades
surge de um fato simples: o sociólogo está sujeito
às normas e aos critérios experimentais do saber
científico, mas ele não dispõe dos meios e das facilidades experimentais de descoberta e de verificação
da verdade. Esse “limite abstrato” é, com frequência,
negligenciado pelos que estudam a formação e a
evolução da sociologia como ciência. No entanto,
ele deveria estar sempre presente, dos levantamentos
iniciais às interpretações finais: é que ele explica os
“porquês” dos avanças ou recuos dos sociólogos na
investigação da realidade. O ponto de vista científico enlaça o sociólogo a uma verdadeira condição
humana, da qual ele não pode escapar sem “trair”
as normas e os critérios científicos de observação e
de interpretação da vida em sociedade. Quando ele
ignora essa condição humana – ou se subtrai a ela
por omissão – sua contribuição sociológica poderá
ser o que se quiser, menos uma sociologia científica.
Para dizer tudo com poucas palavras: as normas e
os critérios científico-experimentais de verdade e de
verificação da verdade põem o sociólogo em relação
de tensão com a sociedade (...).
Os sociólogos, pelo fato de terem como seu objeto de estudo a
sociedade e de utilizarem os métodos científicos que darão objetividade à
sua pesquisa, encontram no estudo da realidade concreta fatos sociais que
influenciarão sua conduta, modificando consequentemente seus valores e interferindo na sua capacidade de análise. Assim, a neutralidade em relação ao
objeto de estudo é uma impossibilidade real para o sociólogo, pois ao mesmo
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tempo em que estuda determinado fato social, na realidade faz parte desse
fato social, é observador e ao mesmo tempo participante do fato observado.
Levar a neutralidade às últimas consequências é ignorar esta sua condição
humana e, portanto, render-se a forças sociais e políticas que poderão fazer
uso de sua pesquisa em detrimento de outros seres humanos.
Caio da Silva Prado Júnior (1907 -1990) foi um
historiador, geógrafo, escritor,

Florestan Fernandes (1976, p. 129) se expressou com muita clareza
sobre o significado da neutralidade para o cientista social:

político e editor brasileiro. As

A suposta neutralidade ética constitui uma capitulação às forças irracionais, que combatem a
ciência e a tecnologia científica e as submetem ao
seu irracionalismo. O primeiro ato de autonomia
intelectual do sociólogo desenha-se nesse plano de
auto-afirmação como e enquanto cientista: a ciência
o compromete eticamente tanto com os seus critérios
de verdade (e de verificação da verdade), quanto com
as transformações do mundo que possam resultar
das aplicações de suas descobertas.

suas obras inauguraram, no
país, uma tradição historiográfica identificada com o
marxismo, buscando uma
explicação diferenciada da
sociedade colonial brasileira.
Fonte: Netsaber.com (2011).

Os dois intelectuais brasileiros – Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes – identificaram a dupla condição do cientista social, enquanto ser
Clifford James Geertz

humano e como cientista, o que implica duplo compromisso com a huma-

(1926 -2006) foi um an-

nidade e com a ética científica. Essa dupla condição, embora apareça em

tropólogo estadunidense,

outras ciências, é muito mais presente nas ciências humanas, pois o objeto

professor da Universidade

de estudo é o social, o homem e suas interações, o que pressupõe inclusão

de Princeton em Nova Jérsei.
Publicou cerca de 20 livros.

do próprio pesquisador como objeto de análise, como parte integrante do

Considerado o fundador de

objeto que está estudando. Para obter resultados cientificamente válidos,

uma das vertentes da an-

o cientista social não pode ignorar essa condição e ao mesmo tempo não

tropologia contemporânea
– a chamada Antropologia

pode permitir que o seu julgamento de valor, seus hábitos e seus costumes

Hermenêutica ou Interpre-

interfiram nas suas conclusões, impedindo-o de obter dados aceitáveis do

tativa, que floresceu a partir

objeto de pesquisa.

dos anos 50.
Fonte: Netsaber.com (2011).

Quando foi perguntado ao cientista social e antropólogo Clifford
Geertz “até que ponto a sociedade a que se pertence e aquela na qual se faz
o trabalho de campo influem no trabalho dos antropólogos?”, sua resposta indicou, claramente, a necessidade de busca da objetividade. Afirmou que:
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Não há dúvida quanto a isso, todos nós somos, como
se diz hoje, “observadores situados”. A única coisa
que se pode fazer a respeito é ter a maior consciência possível desse ,fato e pensar nisso, não assumir
que o modo como vemos as coisas é o modo como
as coisas simplesmente são, mas entender. Sim,
obviamente, um antropólogo norte-americano
ou um brasileiro ou um francês verão as coisas de
uma maneira algo diferente, e uma das razões é o
contexto cultural do qual eles vêm, do qual extraem
suas percepções e seus princípios. Não há nada de
errado nisso, é inevitável, o erro ocorre quando as
pessoas não se conscientizam disso e simplesmente
assumem que qualquer sensação que têm não
precisa ser confrontada com a realidade. Claro, não
há nada semelhante a um observador totalmente
neutro e abstrato. Isso não é tão fatal quanto pode
soar, só significa que é preciso pensar sobre de onde
as pessoas vêm, onde elas estão trabalhando etc.
Não podemos esquecer que um dos cuidados que o cientista social
deve ter para proceder com a maior objetividade possível na análise de
dados sociais é a utilização metódica de técnicas de pesquisa social, que
são os instrumentos metodológicos de que dispõe para a abordagem
dos fatos sociais.
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Síntese

A sociologia como proposta de conhecer a sociedade constitui-se a
partir de métodos e técnicas de pesquisa. Diferentemente do senso comum,
da tradição, dos mitos, a sociologia procura se constituir a partir de pesquisas científicas acerca do social, seguindo determinados ritos científicos,
tais como: definir claramente o problema a ser investigado - efetuar um
levantamento bibliográfico; formular uma hipótese que possa ser testada;
escolher o tipo de pesquisa que será adotado; efetuar o levantamento de
dados; analisar e discutir os resultados e obter uma conclusão.
Existem diversos métodos e técnicas de pesquisa aplicativos no campo
social, caberá ao cientista social saber escolher qual(is) o(s) mais apropriado(s)
em cada caso(s).
Ao longo dessa unidade, apresentamos a você estudos que mostram
as diferentes formas de se abordar a realidade social. Para tanto, apresentamos os passos para elaborar uma pesquisa social, ressaltando a importância
do senso crítico na análise científica. Apresentamos, também, os diferentes
métodos de investigação social e sua interrelação.
Dando continuidade, na próxima unidade, você terá contato
com a definição de sociedade e conhecerá os principais tipos sociais.
Vamos adiante!
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Conhecer as
sociedades

3

Unidade

Competências
Ao longo desta unidade, você vai conhecer uma metodologia de estudo do social e, também, compreender os
vários tipos de sociedade que existiram, existem e poderão
existir. Também conhecerá o que é socialismo, comunismo
e anarquismo e em qual contexto social esses movimentos
se desenvolveram.

42 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

3 Conhecer as sociedades

3.1 Definição de sociedade
Caro estudante!
O primeiro ponto que se deve ter em mente é o de saber o que seja
uma sociedade e qual (ais) método(s) deve-se utilizar para conhecê-la.
Nesse sentido, vamos iniciar esta unidade discutindo-se o que seja uma
sociedade e como conhecê-la.

Os manuais de sociologia dizem que as sociedades são organizadas em
forma de sistemas sociais, determinados por diferentes fatores. Decorre daí
entender o que seja um sistema. Na origem da palavra tem-se que sistema
é um conjunto de elementos coordenados entre si e que funcionam como
uma estrutura organizada.
Aplicando-se essa ideia à sociedade, tem-se que um sistema social é um
conjunto de elementos, de diferentes tipos, que formam a estrutura de uma
sociedade, na qual cada elemento desempenha o seu papel, sua função.
A análise prática dessa ideia, no entanto, revela que as coisas não são
assim tão mecânicas, em que tudo funciona bem certinho. Observando-se a
sociedade com mais cuidado, refletindo e tomando consciência, percebe-se
o outro lado da realidade, ou seja, as injustiças, a opressão, a dominação, a
marginalização e a exploração.
Para se entender como as sociedades se estruturam e se organizam
precisa-se construir um conhecimento acerca das mesmas, necessitandose, para isso, de um método. O método é fundamental para se entender a
realidade e traçar os métodos de ação. Pode-se ainda dizer que uma metodologia correta de análise da realidade permite uma visão mais ampliada da
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mesma, oferecendo uma visão complexa da realidade social, em oposição a
uma visão limitada e fragmentada, determinada pelo senso comum.
O método proposto é o de analisar a realidade social a partir dos
quatro aspectos fundamentais da realidade: economia, política, ideologia e
classes ou camadas sociais.
A partir do exemplo seguinte, procuraremos explicitar esses vários
aspectos.
Exemplo: saiu no jornal de hoje que o preço do trigo subiu 25%, com
isso o preço do pão francês – alimento básico na mesa do brasileiro – sofrerá
um aumento de 15%, passando de R$ 3,00 para R$ 3,45 o kg. Como se articulam os aspectos econômicos, políticos, ideológicos e sociais no exemplo
dado? Acompanhem:
A
 spectos econômicos: passar de R$ 3,00 para R$ 3,45 significa que
as pessoas precisarão desembolsar mais dinheiro para comprar o
mesmo produto, uma vez que os salários não foram reajustados.
Quem vai sair ganhando com isso?
A
 spectos políticos: quem está decidindo esses aumentos? Que
controle a população tem sobre os mesmos?
A
 spectos ideológicos: o que o povo pensa disso? O que pensam os
donos das padarias, os importadores de trigo? Como a mídia noticiou
o fato? As pessoas estão conscientes acerca do assunto?
A
 spectos sociais: qual o impacto desse aumento na vida das pessoas? O impacto é igual sobre uma família que ganha um salário
mínimo e uma que ganha, por exemplo, 15 salários mínimos?
Reflita sobre esses aspectos. Na sequência, vamos apresentar a você
instrumentos para analisar as sociedades sobre os aspectos econômicos,
políticos, ideológicos e sociais.

3.1.1 Análise das sociedades sob os aspectos
econômicos
Para iniciar, é importante que você saiba que aspectos econômicos é
tudo o que se relaciona diretamente com o trabalho; o que se produz; com
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que tecnologia (maquinários, ferramentas, métodos); quem produz; de quem
são as coisas necessárias para trabalhar (meios de produção: terras fábricas,
construções, máquinas, escritórios...); relações de produção; e salários.
Os aspectos econômicos podem ser chamados de base econômica
porque é por aí que começam a vida humana e a sociedade. No dizer de
Karl Marx e Engels, antes de os homens se ocuparem da arte, da filosofia, da
religião da política (...), precisam resolver o seu problema de sobrevivência,
precisam produzir a sua existência, precisam comer, beber, habitar e se vestir.
Tudo isso se consegue pelo trabalho.
A base econômica, também chamada de infraestrutura, portanto, é o
chão da existência social. Essa existência social – que inclui a vida material da
sociedade – acaba determinando a consciência social. Ou seja, a consciência
social – que é a vida espiritual dos homens, suas ideias, teorias e opiniões – é
construída a partir de uma determinada base social.
Marx e Engels partem do pressuposto de que no mundo existem os
homens e os objetos da natureza e que, a partir de sua ação, os homens,
pelo trabalho, transformam a natureza, colocando-a a seu dispor.

O trabalho e a produção são, portanto, necessidades sociais do homem
e sem essas atividades seria impossível a vida social. No processo produtivo,
os homens entram em determinadas relações de produção que correspondem a determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas.

3.1.2 Análise das sociedades sob os aspectos políticos
A política é a maneira pela qual uma sociedade se organiza. Precisamos
estar atentos e perceber: quem são as autoridades, quem tem o poder, como
ele é exercido, existe democracia, que nível de democracia, como a sociedade
se organiza e participa, quem faz as leis, a quem elas servem; os mecanismos
de controle social (polícia, forças armadas) a serviço de quem eles estão. Por
exemplo, numa greve: qual o papel da polícia, quem eles defendem.
Numa determinada sociedade, principalmente naquelas que existem
classes sociais, torna-se necessário analisar o poder político das várias classes
envolvidas. Na sociedade capitalista, por exemplo, qual o poder político dos traba-
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lhadores, como eles podem aumentar o seu poder político? Surge a necessidade
dos sindicatos, associações, centrais sindicais, partidos políticos. Nesse tópico, é
necessário perceber como os patrões e os trabalhadores se organizam.

3.1.3 Análise das sociedades sob os aspectos
ideológicos
A palavra ideologia na sua origem significa o estudo das ideias, porém,
no desenvolver da história, ela passou a significar coisas bem diferentes e a
ter um sentido negativo.
Decorre disso, a necessidade de distinguir bem o que pode significar
ideologia, enquanto:
estudo das ideias;
conjunto de ideias, valores, maneiras de sentir e pensar de pessoas
e grupos;
ideias erradas, incompletas, distorcidas, e até falsas sobre os fatos
e a realidade.
O que nos interessa daqui para frente é a palavra ideologia no último
sentido, isto é, como uma maneira distorcida de ver as coisas, a realidade.

Você acha que todas as definições, todas as explicações são dadas
sempre com sinceridade, procurando, sempre, dizer a verdade e toda
a verdade? Será que por trás das definições das coisas, por trás das explicações que as pessoas dão para a realidade não há algum interesse
em esconder algo, em acentuar alguns aspectos e diminuir outros?

São esses aspectos que precisamos descobrir e, quando chegamos a
constatar que as coisas não são exatamente como nos são apresentadas e
contadas, estamos, então, diante de ideologias.
Nós ficamos condicionados à influência dos outros, inclusive pelo fato
de termos de aceitar a própria linguagem e as definições das coisas que os
outros passam. Para reverter esse quadro de meias verdades e expressões
camufladas de ideologias, é preciso muita reflexão e consciência crítica.
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Com isso, cada um será realmente o que é. É a análise e o conhecimento da
realidade, portanto, que nos proporcionarão a verdade.
Os meios de comunicação social, a escola, as religiões e outros aparelhos de reprodução ideológica, muitas vezes, estão a serviço dos que têm o
poder e passam para os outros uma imagem negativa, de que não prestam
e são inferiores. A partir do momento que você passa para o outro, que o
convence de que não presta, você pode dominar totalmente essa pessoa,
pois ela já está dominada na consciência: não vai querer subir, exigir mais,
afinal, está convencida e interiorizou a imagem negativa que os poderosos
e dominantes lhe introjetaram.
A linguagem e a comunicação – que são produções históricas – também transmitem significados e valores existentes em determinados grupos,
a isso denominamos de ideologia do grupo.

A reprodução ideológica se manifesta através de representações
que a pessoa elabora sobre si mesma, sobre os homens, a sociedade e a
realidade, enfim, sobre tudo aquilo a que implícita ou explicitamente são
atribuídos valores, tais como: certo-errado; bom-mau; verdadeiro-falso.

A ideologia está presente na superestrutura social, nas instituições políticas,
jurídicas e morais, ou seja: as leis, o direito, a moral, as legitimações, as explicações,
os mitos, as lendas, os códigos de leis de diversos tipos e os decretos.
No plano psicológico individual, as ideologias se reproduzem em
função da história de vida e da inserção específica de cada um.

Você deve estar se perguntando: Como trabalhar, então, com essas
questões que a princípio não têm s olução? Veja:

No plano sociológico, ela é detectada pela análise das relações
existentes entre classes sociais.
No plano pessoal, o indivíduo pode se tornar consciente ao detectar
as contradições entre as representações que existem na sociedade
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ou no plano superestrutural e as atividades específicas que ele desempenha na produção de sua vida material.
Ainda no plano pessoal, a dominação ideológica é detectada na
análise das instituições que prescrevem os papéis sociais, as funções de cada pessoa, e acabam determinando as relações sociais
de cada indivíduo.
O processo de conscientização se desencadeia tanto no plano da
consciência pessoal, quanto no plano da consciência de classe.
A consciência de classe é um processo grupal e se manifesta quando
indivíduos conscientes de si se percebem sujeitos das mesmas determinações históricas que os tornaram membros de um mesmo grupo, inseridos nas relações de produção que caracterizam a sociedade num dado
momento; isso pode levar tanto a um processo de conscientização de si
quanto à conscientização social.
O indivíduo consciente de si, necessariamente, tem, também, consciência de pertencer a uma classe e, enquanto pertencente a uma classe,
transforma suas ações e a ele mesmo.

3.1.4 Análise das sociedades sob os aspectos sociais
Devemos analisar os aspectos relacionados à vida concreta das pessoas, o local onde moram, tipo de moradia, como é a vida dos que moram, por
exemplo, numa favela em relação aos que moram em bairros considerados
nobres, tipos e formas de relacionamento social, local que as pessoas frequentam, existem diferenças sociais, existem classes ou camadas sociais.
Deve-se observar, também, o que determina a posição social do
indivíduo, se é a renda, a cor, o sexo, a religião... É possível ascender socialmente, como?
Partindo do conhecimento que se tem do sistema capitalista, a organização dos grupos sociais se dá por meio da estratificação por classes,
possuindo as seguintes características:
o lugar dos indivíduos na hierarquia social é determinado por sua
situação econômica: renda, propriedade, prestígio profissional;
os indivíduos com a mesma posição na escala social recebem as
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mesmas informações, consomem os mesmos produtos;
a ascensão de uma classe inferior a uma superior não é aberta, nem
fácil. Os que estão numa posição elevada resistem à ascensão dos
que estão em posições inferiores;
as camadas superiores, minoritárias, apoderam-se das profissões de
maior prestígio e são formadas pelos indivíduos mais ricos;
as camadas superiores exercem autoridade e controlam as camadas
inferiores – surge daí a luta de classe. Esta luta manifesta-se na ambiguidade de classes, no antagonismo de classes, pois os interesses não
coincidem. Por isso, os trabalhadores são controlados pelo governo,
sindicatos são regulamentados pelo governo, greves são reprimidas,
os salários são arrochados e sua participação política é dificultada.
Max previu uma polarização entre duas classes básicas: de um lado o
proletariado, composto por trabalhadores que nada possuem além de sua
força de trabalho; do outro, a burguesia.
Basta então fazermos um exame da estrutura social de produção e
identificar quem depende de quem, quem domina e quem é dominado,
quem tem recurso e quem não tem.
Em resumo, podemos dizer que:
Aspectos econômicos: modo de produção, forças produtivas,
relações de produção, trabalho;
Aspectos políticos: forma de organização dos povos, leis, governos
e suas formas; poder;
Aspectos ideológicos: ideias, poder das ideias, influências da mídia,
escola, religião, família, consciência;
Aspectos sociais: estratificação social, relações sociais, luta
de classes.

A utilização de um método para compreensão da realidade social
deve ser entendida como ferramenta de análise. No cotidiano, os vários
aspectos da realidade social encontram-se imbricados uns aos outros, de
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tal forma, que não é possível visualizar um aspecto separado do outro.
No exemplo do reajuste do trigo, temos que o poder político permitiu
ao setor econômico repassar o preço para a população, de tal forma
que os mais pobres foram os que mais sofreram com tal reajuste, além
disso, a mídia fez uma matéria jornalística justificando a necessidade do
reajuste do pão francês.

3.2 Tipos de organização social
Agora, que você tem um método de análise das sociedades, vamos
aplicá-lo a cada um dos modos de produção que existiram, existem, ou
poderão existir, iniciando pela comunidade primitiva.

3.2.1 A comunidade primitiva
Os primeiros grupos humanos de que temos notícias foram os
bandos. Eram grupos de homens e de mulheres que viviam em busca
de caça e de coleta de alimento. Estavam sempre se mudando de um
lugar para outro. Viviam do que encontravam ao seu redor, fornecido
pela natureza. E tudo o que era conseguido era repartido entre todos.
Não havia desigualdades.
Mas nem tudo era maravilha. O ser humano era dominado pelas
forças da natureza, pelas chuvas, pelas enchentes, pelas feras selvagens,
etc. Assim, o homem primitivo vivia em completa dependência da
natureza. A evolução daí para frente vai ser importante no sentido de
se libertar dessa dependência. O uso das ferramentas de trabalho foi o
primeiro passo nessa direção.
Milhares de anos se passaram e os homens foram aprendendo a
manejar melhor suas mãos. Aos poucos, foram elaborando e descobrindo
os instrumentos de trabalho. No começo, essas ferramentas eram a pedra,
o toco de lenha, um pedaço de osso. Mais tarde, a pedra foi transformada
em faca, em lança, machado. Os homens e mulheres foram aprendendo
a transformar a natureza em seu bem-estar, assim foram conquistando a
garantia de ter alimentos para quando precisassem.
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Com o passar do tempo, alguns bandos cresceram, foram se fixando
em certa área e se organizando em tribos. Com o desenvolvimento das
ferramentas de trabalho, aos poucos foram aprendendo a criar os animais
e a plantar os alimentos de que necessitavam para viver. As tribos foram
o primeiro tipo de sociedade organizada. Chamava-se Comunidade
Primitiva porque a propriedade dos bens materiais era comunal. Tudo o
que era produzido era colocado em comum. Havia, sim, uma divisão, mas
era uma simples divisão de tarefas, motivada pelas diferenças de idade
e, principalmente, de sexo. As mulheres cuidavam da casa, dos filhos;
preparavam a comida, fabricavam objetos de cerâmica, de madeira, etc.
Os homens se dedicavam à captura de animais, conduziam os rebanhos
em busca de novos pastos, lavravam a terra. Mas, todos tinham a mesma
importância na comunidade. Essa divisão de trabalho não resultava em
diferenças sociais, entre os homens e as mulheres.

As decisões eram tomadas em conjunto. O chefe da tribo era escolhido
entre aqueles que tinham melhor capacidade de trabalho e de luta. Era respeitado pela sua coragem, experiência e dedicação. Tinha um papel de líder, de
coordenador. Mas não explorava nem oprimia as outras pessoas da tribo.
Com o tempo, a descoberta de novas técnicas e de novos instrumentos de trabalho possibilitou um grande aumento da produção. Os homens
passaram a produzir com o seu trabalho mais do que precisavam para viver,
mais do que consumiam. Começou a existir uma sobra, um excedente que
inicialmente era trocado entre as tribos.
Com o surgimento desse excedente, as tribos foram deixando de
ser comunidades de iguais e aos poucos passaram a ser sociedades onde
já existia uma desigualdade. No principio, já existia de forma natural uma
diferença entre as tribos mais fortes e as tribos mais fracas. Ocorriam guerras
entre essas tribos; e a partir de certa época, os prisioneiros capturados foram
sendo transformados em escravos. Com o trabalho escravo, aumentou ainda
mais a produção de bens materiais. Cresceu mais o excedente.
Dentro das tribos, aos poucos, a produção coletiva foi sendo controlada por alguns chefes de família. Estes passaram a se apropriar de uma parte
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da sobra, do excedente, para proveito próprio e da sua família. Também os
escravos, que no início eram propriedade coletiva da tribo, foram se tornando
propriedade de alguns chefes de família.
Surgiu, também, a propriedade privada da terra, que passou a ser
cercada em pedaços. Neles a plantação pertencia aos proprietários. Neles
eram recolhidos os animais como propriedade particular. No tempo em que
os homens eram apenas caçadores, não fazia sentido pensar na terra como
propriedade privada. Mas, com a agricultura, já surgiu uma situação em que
a propriedade da terra tinha certo sentido.

Com essas mudanças, a divisão natural do trabalho que existia
entre os homens e as mulheres também foi se transformando em uma
divisão que trazia desigualdades: os frutos do trabalho do homem vão
sendo considerados mais importantes porque trazem riquezas e valor
para a tribo, enquanto o trabalho da mulher vai sendo desprestigiado
porque aparentemente não tem valor econômico.

No estudo da história das sociedades, é importante procurar o sentido
de evolução que existe. Há um progresso constante, embora, às vezes, pareça o
contrário. Não é fácil a gente se conformar com o surgimento da propriedade
privada e do trabalho escravo, mas essa acabou sendo a forma que a humanidade desenvolveu para se libertar da dominação exercida pela natureza. Antes
disso, até mesmo o crescimento numérico da humanidade começava a estar
ameaçado pela escassez de alimentos, pela diminuição da caça. Com o surgimento da produção organizada (agricultura e pecuária), houve um aumento
de alimentos e isso permitiu um crescimento da população.
Ao estudar a história, não adianta fazer lamentações e afirmar que
poderia ter sido diferente. O que os estudos mostram é que nessa infância
da humanidade o fim da dominação exercida pela natureza e o surgimento
da dominação da sociedade ocorreram juntos.
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Antes não havia opressão do homem para com outro homem, mas
todos eram, totalmente, oprimidos pela natureza: pelas chuvas, tempestades, feras selvagens, etc. A evolução e o início de uma produção
mais organizada libertaram o homem dessa dependência.

3.2.2 Sociedade escravista
Com o surgimento do trabalho escravo e da propriedade privada, o
mundo passou por grandes transformações. A desigualdade entre os homens
se consolidou e estes se dividiram em duas classes sociais: de um lado estão
os senhores, donos dos escravos, das terras, das ferramentas de trabalho e
de todos os bens materiais que são produzidos. Do outro lado, estão os escravos. Não possuem nada, não podem nem vender, nem empregar como
quiserem a sua força de trabalho. Apenas recebem a comida necessária para
continuar sobrevivendo e produzindo para os senhores.
Como os escravos não podiam ficar com nada que produziam, não
tinham interesse pelo trabalho. Para os senhores conseguirem manter os
escravos trabalhando era preciso usar a violência direta sobre eles.

Para dirigir a sociedade e manter sob dominação aquela quantidade
enorme de escravos, evitar revoltas e fugas, foi-se organizando, aos poucos, todo um sistema de poder controlado pela classe dominante. Um
sistema de governo baseado em autoridades, leis, tribunais; garantido
pela força das armas, por um exército. Esse sistema, em seu conjunto,
recebe o nome de Estado.

O trabalho escravo permitiu a formação de grandes impérios. Até
hoje existem grandes obras que foram construídas com o trabalho escravo:
os templos e palácios da Grécia, os teatros e os grandes canais de Roma,
as pirâmides dos Faraós no Egito. Os escravos executavam a maior parte
dos trabalhos braçais. Havia também alguns trabalhadores livres, como os
artesãos, comerciantes e funcionários do Estado. Os senhores, donos de
escravos, ficavam preocupados apenas com os trabalhos pensantes, com as
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artes e com o divertimento. Vem dessa época, a ideia que existe até hoje na
cabeça de muita gente, de que o trabalho manual é uma coisa vergonhosa
e as atividades pensantes têm mais valor e mais importância.
No período do escravismo, desenvolveram-se as técnicas de cultivo
da terra com o aperfeiçoamento de ferramentas de metal como o arado, a
foice, a enxada. Estados como a Grécia antiga, o Egito dos Faraós e o Império
Romano concentraram grande poder econômico e político.
No período em que nasceu Jesus, a Palestina era um território ocupado
pelo Império Escravista Romano. O Cristianismo surgiu como uma religião
dos pobres e teve muita força entre os escravos. Jesus pregava a existência
de um Deus único para todos os homens; pregava a igualdade entre todos
os homens. Por isso, foi crucificado e os cristãos perseguidos pelos imperadores. Todos os poderosos eram vistos, até então, como representantes dos
Deuses na Terra. No fim do Império Romano, os poderosos perceberam que,
usando apenas a repressão, não conseguiram acabar com o Cristianismo.
O Cristianismo foi então recuperado pelos imperadores e transformado em
religião oficial do estado. Ou seja, religião da classe dominante.
Aos poucos, a sociedade escravista começou a enfrentar uma série
de dificuldades. Essa forma de organizar a produção foi deixando de impulsionar e começou a atrapalhar o desenvolvimento econômico. Quais
foram as causas disso?
O crescimento do número de escravos exigia exércitos cada vez maiores
que não produziam nada e eram sustentados pelo trabalho escravo.
As guerras que eram feitas com o objetivo de aumentar o poder
econômico dos impérios e dos grandes proprietários, conquistando
mais terras e mais escravos, acabavam destruindo lavouras, prejudicando a economia e o próprio exército.
A invasão de grupos bárbaros que atacavam o Império Romano de
forma crescente dificultava a defesa de um território imenso.
E a causa mais importante: os escravos não ganhavam nada com
aquele trabalho duro, muitas vezes sabotavam as plantações e destruíam
as ferramentas. Cresciam as revoltas e as fugas. Muitas vezes, os proprietários tinham que diminuir a opressão para manter o nível de crescimento
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da produção. Às vezes, tinham que dar liberdade para alguns escravos
ou pagar para os escravos que trabalhavam mais, como uma forma de
estimular a produtividade.
Assim, muitos proprietários, pressionados por essa situação, começaram a sentir vantagem na entrega de pedaços de terra para cultivo livre em
troca do que se produzia nela ou do pagamento de uma renda. Propiciaram,
então, a divisão das terras entre os chefes militares, também como uma forma
de protegê-las melhor contra os invasores. Foi assim que surgiu um novo
tipo de sociedade, de organização do trabalho e da produção, uma nova
forma de divisão da terra e de poder político.

3.2.3 Sociedade feudal
A mudança na sociedade não acabou com a exploração econômica
e opressão política Os grandes proprietários de escravos se tornaram senhores feudais. Os escravos e muitos soldados se tornaram servos. Já não
há mais correntes nem chicotadas, mas é o servo que trabalha e produz
na terra O produto do seu trabalho é apropriado pelo senhor feudal, pelo
menos, a maior fatia.

O feudo é uma grande extensão de terra pertencente a um senhor.
O senhor feudal concedia pedaços de sua terra para os servos plantarem e produzirem os alimentos necessários à sua sobrevivência. Mas,
grande parte da sua produção tinha que ser destinada ao senhor. Além
disso, o servo tinha que deixar sua roça três ou quatro dias da semana
e ir cultivar outras terras do senhor feudal e lhe devia total obediência.
O servo estava preso à terra, não podia abandoná-la.

Cada senhor feudal exercia no seu feudo o poder político, militar
e judicial. Esse poder era tão grande que o senhor tinha o direito, se
quisesse, de dormir a primeira noite com qualquer noiva que se casasse
em seu feudo. Durante o feudalismo, o Rei de cada país não tinha força
para controlar politicamente todo o estado e concedia aos nobres e ao
clero esse poder.
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Os feudos eram autossuficientes. Produziam tudo o de que necessitavam. Os servos, ao contrário dos escravos, podiam se apropriar de uma
parte daquilo que produziam. Por isso, tinham interesse no seu trabalho
e a produção crescia.
No feudalismo, surgiram técnicas mais aperfeiçoadas para fundição
de metais, a fabricação de moinhos de vento e de água. Estes eram usados
como fonte de energia nas oficinas de mineração, de cone de madeira, de
fabricação de papel e de pólvora.
No feudalismo, não havia mais uma dominação exclusivamente pela
força. Agora a dominação se apoiava principalmente no campo das ideias.
A igreja teve um grande papel nessa época. Ela foi se tornando uma
grande proprietária de terras que recebia dos senhores feudais como doações
e heranças. Chegou a ser a maior proprietária de terras da Europa. Dessa
forma, o clero se aliou à classe dominante e transformou a mensagem do
Evangelho, começando a ler a palavra de Cristo com os óculos do opressor.
Pregava que na terra era preciso sofrer para ganhar o reino dos céus e assim
difundia o conformismo e a aceitação da opressão dos senhores feudais.
Além disso, a Igreja vendia a “salvação” das pessoas em troca de doações e
riquezas. Com tudo isso, ajudou a manter os privilégios dos poderosos.
Controlando a educação, a Igreja espalhou em toda a sociedade essas
ideias favoráveis à dominação. Os padres eram assessores especiais dos reis,
dirigindo, assim, indiretamente o estado.

No começo do feudalismo, havia apenas um pequeno comércio
devido às péssimas condições das estradas, que também eram poucas.
Os senhores cobravam altos pedágios dos comerciantes que precisavam atravessar suas terras. Além disso, cada região tinha uma moeda
diferente e isso dificultava o comércio.

Aos poucos, com o desenvolvimento do artesanato, as trocas entre os
feudos foram se intensificando. Eram formadas feiras nos cruzamentos das
estradas, perto dos castelos. Alguns servos abandonam o trabalho agrícola
e passam a se dedicar, cada vez mais, ao artesanato.
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Aos poucos, essas feiras foram se transformando em cidades (burgos),
onde foram surgindo ricos comerciantes chamados burgueses (habitantes
dos burgos). O crescimento desses burgos foi introduzindo transformações
na sociedade feudal. Nos feudos, a rígida exploração dos servos foi gerando
muitas fugas e revoltas. Isso forçou os senhores a ir abrandando, aos poucos,
a relação de trabalho com esses camponeses. Em muitos feudos, os servos
se tornaram responsáveis por toda sua produção, entregando ao senhor,
parte do que produziam, sem ter mais de trabalhar, alguns dias da semana,
nas terras do senhor. Essa mudança estimulou mais o trabalho dos servos,
que começaram a produzir uma sobra, um excedente, que era então trocado
por outros produtos nos burgos.
Nas cidades, cresce o número de artesãos que, aos poucos, começam
a ser dominados pelos comerciantes burgueses. Os comerciantes controlavam os artesãos vendendo para estes a matéria-prima e comprando-lhes
o produto pronto. Com isso, os artesãos começam a ficar endividados e a
depender dos comerciantes, tendo que vender a sua produção de acordo
com os interesses deles.

3.2.4 Capitalismo
O surgimento
O crescimento do comércio provocou uma grande transformação no
mundo. Começam a surgir rotas: estradas de comércio por toda a Europa.
Comerciantes e governos promovem viagens marítimas em busca de produtos raros para serem comercializados (viagem às Índias). São conquistadas
novas terras, novos continentes na busca de metais preciosos.
Nessa época, os portugueses chegam ao Brasil. Os espanhóis, franceses
e holandeses chegam a outros lugares da América Latina, transformando
todos esses territórios em colônias de onde tiravam as riquezas para o desenvolvimento de seus países.
Com isso, alguns comerciantes tornam-se muito ricos, passam a acumular riquezas e ter interesse em aplicar esse dinheiro na compra de terras
e na produção de mercadorias.
Os comerciantes (burgueses) que já controlavam o trabalho dos artesãos
e contavam com uma massa de camponeses expulsos do campo em busca
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de trabalho, passam a investir o seu dinheiro na organização de manufaturas.
As manufaturas eram grandes oficinas em que os burgueses forneciam a
matéria-prima, os instrumentos de trabalho e o local, mas ficavam com tudo
o que os artesãos produziam, dando em troca apenas um salário.
Esse dinheiro aplicado na produção, dessa forma, volta com maior
retorno para as mãos do comerciante. Há um acúmulo de capital. O trabalhador passa a não ter mais nada de seu: nem as ferramentas de trabalho, nem
o produto do seu trabalho. Tem apenas a força do seu braço para vender,
como uma mercadoria em troca de um salário. Por outro lado, o burguês,
dono do capital e das mercadorias, vive da exploração – dos lucros – dessa
força de trabalho.
A manufatura funcionava com uma divisão de trabalho na qual cada
trabalhador fazia apenas uma parte do produto final, realizando tarefas
simples. Essa divisão de trabalho proporcionou um aumento da produção
muito grande em comparação com o sistema anterior dos artesãos. Agora,
cada trabalhador realiza apenas uma tarefa simples e, com isso, cresce muito
a velocidade da produção. O mais importante: tornou-se possível inventar
máquinas para realizar essas tarefas.

O surgimento da máquina a vapor, da ferrovia e da eletricidade
transformaram a manufatura em indústria. A Revolução Industrial foi o
período em que muitos engenhos novos foram criados. Enfim, a priori,
um caminho de maravilhas. O mundo em 50 anos de capitalismo se
desenvolveu mais do que nos 500 anos anteriores.

Nos primeiros 50 anos de capitalismo, a burguesia foi conquistando
o poder econômico, porém, ainda não tinha o poder político. Tal situação
não podia durar muito. Nessa época, a classe dos nobres, apesar de já ser
menos importante do que a burguesia, ainda controlava a situação política.
O conflito de interesses entre essas duas classes sociais foi criando uma
situação de crise. Para a burguesia interessava explorar a ciência, descobrir
novas técnicas, valorizar o trabalho para o desenvolvimento da produção
e o crescimento dos seus lucros. Interessava também criar novas leis que
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facilitassem esse processo. Não era possível combinar o desenvolvimento
econômico com a servidão que os senhores feudais impunham, com a

Revolução Francesa de
1789: considerado o mais

existência de uma nobreza que nada produzia, com a sustentação de uma

importante acontecimento

corte real e os seus excessos.

da história contemporânea.

Nesse sentido, a burguesia surge, naquela época, como uma classe

Inspirada pelos ideais iluministas, a sublevação de

revolucionária que criticava os preconceitos, as injustiças e os privilégios

lema “Liberdade, Igualdade,

feudais que barravam o desenvolvimento econômico. Com esse interesse, a

Fraternidade”ecoou em todo

burguesia pregava a igualdade de direitos entre todos os homens, a justiça,
a fraternidade, a verdade baseada na razão.

mundo, pondo abaixo regimes absolutistas e ascendendo os valores burgueses.

A burguesia termina por conquistar também o poder político. Na

Essas e outras informações

França, por exemplo, isso ocorreu com a famosa Revolução de 1789. Para isso,

você pode encontrar em

a burguesia soube aproveitar o descontentamento e as revoltas dos trabalhadores. A maioria desses, tinha sido expulsa do campo e se dirigia à cidade

http://educaterra.terra.com.
br/voltaire/especial/home_
rev_francesa.htm

em busca de trabalho, sofrendo ali as consequências da crise econômica
gerada pela nobreza. O lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, naquele
momento, interessava tanto aos trabalhadores, como aos burgueses.

Penso ser de conhecimento de todos, o tipo de igualdade e liberdade que a burguesia propõe: igualdade entre os possuidores de capital,
liberdade de explorar os assalariados.

No momento em que a burguesia conquista o poder político, porém,
passa a se confrontar com a classe trabalhadora, dependendo de sua exploração, opressão e dominação para garantir o crescimento do capital. E o lema
Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi substituído por “Cavalaria, Infantaria
e Artilharia”, sempre que necessário para reprimir a luta popular.
É bom lembrar que no Brasil as mesmas ideias da Revolução Francesa
inspiraram a luta de Tiradentes que foi enforcado em 1792, por ter liderado
um movimento (a Inconfidência Mineira) que pretendia libertar nosso país
do domínio colonial português.
Mas, nessa época, vivíamos aqui uma economia escravista e o sistema capitalista que florescia na Europa só mais de 100 anos depois é que se
tornaria dominante no Brasil.
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Nesse tempo, na Europa, começou a ser instituída a chamada democracia burguesa, um governo baseado na existência de três poderes: um
legislativo, um executivo e um judiciário, sendo os dois primeiros escolhidos
pelo voto (sufrágio universal). A monarquia foi abolida em muitos países. O
conjunto de instituições governadas por esses três poderes, incluindo as
forças armadas, passa a funcionar, fundamentalmente, como ferramenta
para defender os interesses de classe da burguesia.
O Estado então foi organizado de forma a garantir a exploração capitalista.
No entanto, para que fosse reconhecido e respeitado pelo conjunto da sociedade,
inclusive pela classe trabalhadora, era preciso vender a ideia de que o Estado é um
organismo neutro. Desse modo, até hoje, a classe dominante costuma dizer que
o Estado está acima da sociedade, é o mediador entre patrões e trabalhadores
e que todo o seu poder está voltado para o bem comum.
Para manter a dominação sobre os trabalhadores, foi preciso também
convencer toda a sociedade, utilizando-se para isso dos meios de comunicação, dos sindicatos, das Igrejas e da educação, de que o único modo de
organizar a economia, o único modo de viver e de pensar é e sempre foi esse,
como se os interesses da burguesia fossem os interesses de todas as classes
sociais, de toda a sociedade. Foi preciso difundir o mais amplamente possível
as suas ideias para que os trabalhadores passassem a enxergar a realidade
através dos óculos da classe dominante e, assim, não deixar transparecer
como funciona, na verdade, a exploração capitalista.

Como funciona a exploração capitalista
O capitalismo dividiu os homens em duas classes fundamentais, com
interesses opostos. De um lado, estão os trabalhadores que só têm a força
do seu braço para vender em troca de um salário que mal dá para viver. Do
outro lado, estão os proprietários das indústrias, dos bancos, das terras, das
ferramentas de trabalho, isto é, os donos do capital. Os capitalistas exploram os trabalhadores para produzir mercadorias e obter lucros. Com esse
lucro, além de viver com muito luxo e conforto, os burgueses melhoram
suas fábricas, máquinas e outros meios de produção para explorar mais
trabalhadores, produzir mais mercadorias e conseguir mais lucros. Enfim,
para expandir o seu capital.
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Toda essa produção é dirigida para lojas, shoppings, feiras,
enfim para o mercado onde é comercializada. Toda a produção é
feita para a troca para ser vendida no mercado. Pode-se dizer que
o capitalismo transformou o mundo num mundo de mercadorias.
Marx inicia a obra “O Capital” afirmando: “A riqueza das sociedades
onde rege a produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação de mercadorias’” (MARX, 2003, p. 57).

Contudo, para que essas trocas se realizem é preciso medir quanto
vale cada coisa, cada mercadoria que devia ser vendida. Por exemplo: a gente
pode dizer que um casaco pode ser trocado por 10 quilos de arroz, mas com
certeza deve valer mais do que uma penca de bananas. Mas, como que é
que a gente pode comparar o valor das coisas tão diferentes? O que existe
de comum entre um casaco e 10 quilos de arroz, permitindo dizer que eles
têm o mesmo valor? A gente diz que uma mercadoria vale mais que a outra
porque deu mais mão de obra para fazer: tem mais trabalho dentro dela.
Então, medimos o valor de um objeto, de uma mercadoria pelo trabalho,
pelo tempo gasto para produzi-la.
Para facilitar as trocas, aos poucos os homens passaram a usar uma
mercadoria que funcionava como equivalente de todas as outras: o dinheiro. Assim, ficava mais fácil, por exemplo, no lugar de levar um boi até outra
cidade para trocar por sal, podia-se então vender o boi no local e viajar mais
rápido em busca do sal.
Bem, o trabalhador vende a sua força de trabalho, como qualquer
outra mercadoria, em troca de um salário. Observem que estamos acostumados a dizer que o salário é o pagamento pelo trabalho realizado.
No entanto, o tempo que o trabalhador gasta na fábrica é trocado,
é vendido, por um salário que mal dá para este viver; com isso, o patrão
acumula muito dinheiro e vive no maior conforto, além disso, amplia
o seu negócio, o seu capital.
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Afinal, de onde vem o lucro do patrão? Como é que o capitalista
pode ganhar muito mais do que gastou?

Algumas pessoas pensam que o lucro nasce só na hora da venda do
produto. Quer dizer, o carro, por exemplo, vai para loja com um preço mais
alto do que custou para produzi-lo. Porém, se fosse assim o que o capitalista
ganhasse na hora da venda, perderia na hora de comprar matéria-prima e
novas ferramentas e novas máquinas, porque os donos dessas mercadorias
fariam o mesmo aumento. Bem, é claro que o patrão procura ganhar alguma
coisa extra na hora da venda (não ia perder essa oportunidade), porém, a
fonte principal do lucro não está no ato da venda, embora o momento da
venda, da circulação das mercadorias, seja fundamental para a realização do
processo capitalista de produção.
Outras pessoas pensam, seguindo o raciocínio dos capitalistas,
que lucro é justo porque é produzido pelo capital que ele investiu: as
máquinas, as ferramentas, etc. Mas, a grande verdade é que as máquinas
sozinhas não funcionam.
Resta, então, uma conclusão muito clara: o que realmente cria riqueza, o que cria valor para os objetos é a força de trabalho, é o trabalho
empregado na sua produção.

Em outras palavras: é o trabalho dos operários nos campos, nas fábricas
e nas empresas que funciona como fonte de todo lucro para o patrão. O salário
que o trabalhador recebe em troca de uma jornada diária (pode ser semanal,
mensal...), na verdade, paga apenas uma parte do que ele produziu; ou seja,
uma parte da sua jornada é recompensada pelo salário que recebe, necessário para sobreviver e continuar trabalhando; a outra parte do seu trabalho
é realizada de graça para o patrão, sem qualquer retribuição. É desse tempo
dispensado pelo trabalhador, que nada custa ao capitalista que o mesmo tira o
lucro e acumula riquezas, é o que também se chama de mais-valia. Conclusão:
o lucro do patrão vem do trabalho e do suor do trabalhador.
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Para exemplificar, em média, em muitas empresas numa jornada de 8
horas de trabalho, o operário produz em 4 horas o valor da sua diária (valor
de sua força de trabalho). As outras 4 horas ele trabalha gratuitamente para
o capitalista. E quanto mais mecanizada for a fábrica, ou seja, quanto mais
rápido ele produz, em menos tempo de trabalho ele paga o seu salário.
Vamos fazer as contas? Mas, afinal o que é o salário? É a quantidade
de dinheiro que o trabalhador recebe em troca do seu trabalho. O valor do
salário é calculado com base no que ele necessita para manter-se e manter
sua família; ou seja, o trabalhador é a usina, a fonte de produção da força
de trabalho e, com seus filhos a força de trabalho (mão-de-obra) futura da
empresa. Nesse caso, se o trabalhador não tiver filhos ou como manter uma
família, vai chegar um momento em que o patrão não vai ter mais empregados. Por isso, o salário mínimo deveria ser calculado com base nos itens
mínimos necessários para a sobrevivência do trabalhador e sua família. No
caso brasileiro, segundo o Departamento Econômico de Assessoria Sindical
– DIEESE, fundamentado na Constituição brasileira, o salário mínimo deveria
ser algo em torno de R$ 1.600,00 e não os R$ 380,00 pagos atualmente.

Assim, para o burguês, o dinheiro serve para gerar mais dinheiro,
ou seja, produzir mercadorias, vendê-las, ganhar mais dinheiro para
comprar mais mercadorias (máquinas, matéria-prima, força de trabalho...), que irão ser transformadas em novas mercadorias e, portanto, em
mais dinheiro. Dinheiro, que aplicado na produção com a finalidade de
ampliar-se, é o que se chama de capital, originando daí o nome dessa
sociedade denominada capitalista.

O desenvolvimento do capitalismo
Desde que o capitalismo surgiu na Europa, tem passado por muitas
mudanças, diferentes estágios que correspondem a níveis mais avançados
do desenvolvimento econômico da sociedade.
O crescimento do mercado capitalista foi impondo regras, leis
para a produção de bens. Por exemplo, onde se implantava certo ramo
industrial, a produção artesanal ou do pequeno produtor era destruída.
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O surgimento da indústria, da produção em série, barateia de tal forma
os produtos que, onde crescia uma indústria, os pequenos produtores
eram arrasados. O mercado estimula a concorrência, a competição.
Nessa concorrência, o capitalista precisa permanentemente melhorar a sua maquinaria, tornar mais poderosa a força da sua produção.
É a lei do mais forte.

Contudo, em alguns períodos, essa produção – estimulada
pela concorrência – cresceu tanto que não consegue ser totalmente comercializada. Essa superprodução não tem para onde
ir: os estoques ficam cheios, milhares de produtos apodrecem
nos armazéns sem encontrar saída. São os períodos de crise econômica: A produção cresce mais do que o mercado. Com isso, as
fábricas param, há muitas falências e o desemprego cresce até o
momento em que a coisa recomeça a melhorar e vai melhorando
até a próxima queda. E assim sucessivamente. Denomina-se isso
de as crises cíclicas do capitalismo.

A partir de 1830, aproximadamente, o capitalismo começa a passar
por uma transformação mais profunda. Em cada país, os grupos que foram
crescendo por meio da concorrência foram engolindo uns aos outros. Por
exemplo, num certo ramo industrial as 10 empresas que existiam antes dão
lugar a apenas três ou quatro que controlam todas as outras. A lei é crescer
ou morrer. Surgiram então os grandes monopólios.
Os monopólios determinam juntos a quantidade de mercadorias que
devem ser produzidas e definem de antemão um preço para sua venda. Com
isso, as empresas mais fortes de certo ramo industrial pararam de brigar entre
si e passaram a planejar a produção. Passaram a dominar o mercado. Esse é
o chamado estágio do capitalismo monopolista.
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Na medida em que os monopólios foram crescendo e passaram a
controlar setores da economia de um país, começaram a se fundir com
os banqueiros. A ideia era não precisar recorrer mais aos empréstimos
bancários, quando necessário; mas integrar, incorporar um banco no
monopólio e, assim, ter uma sustentação financeira permanente. Surge,
assim, o chamado capitalismo financeiro (indústria – banco).

Dessa forma, mais fortalecidos, os monopólios partem para a conquista de novos mercados em outros países. Vendem, exportam produtos
para esses países, principalmente os que ainda não têm uma indústria
desenvolvida. A indústria no Brasil, por exemplo, desde o seu início foi
dependente dos monopólios internacionais. Até 1930, a Inglaterra é que
controlava quase toda a produção capitalista no Brasil. Exportou para o
Brasil, por exemplo, o viaduto Santa Efigênia (no centro da Cidade de São
Paulo) e quase todas as ferrovias do país. Depois de 1930, os Estados Unidos
é que passaram a desempenhar esse papel.
Muito tempo depois, ficou mais vantajoso para os monopólios exportar capital, ou seja, a própria indústria, a tecnologia, o dinheiro, e não apenas
vender os produtos. Por exemplo: em vez de vender o carro, a Volkswagen
da Alemanha montou uma indústria automobilística no Brasil.
Nessa nova situação, os capitalistas internacionais se aproveitam do
atraso do desenvolvimento capitalista de alguns países como os da América
Latina. A força de trabalho (mão de obra) é mais barata, a matéria prima também, quase não têm que pagar impostos e ainda podem remeter os lucros
que essas empresas ganham aqui para os seus próprios países de origem.
Além disso, cantam glórias por estar contribuindo para o desenvolvimento
desses países mais atrasados.
Essas empresas estrangeiras, mais conhecidas hoje como multinacionais
e transnacionais, passaram a dominar a economia dos países pobres. Além
disso, interferem e pressionam na organização da política, na forma dos governos, na elaboração de leis favoráveis a seu próprio crescimento, em prejuízo
das economias nacionais. Nessa etapa, o capitalismo monopolista recebe o
nome de imperialismo. Com o imperialismo, os países da América Latina, África
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e Ásia tornaram-se totalmente dependentes das multi e transnacionais, dos
empréstimos, da tecnologia dos países mais desenvolvidos, que sustentam a
sua abundância à custa da miséria e exploração dos novos povos.

Atualmente, com o fim do chamado socialismo real do Leste
europeu, o capitalismo se globalizou. Vivemos o chamado mundo
globalizado, dominado pelas políticas neoliberais.

3.3 Socialismo, comunismo e
anarquismo
3.3.1 Socialismo
Apresentaremos, a seguir, algumas contribuições para o entendimento da proposta de organização da sociedade, a partir das concepções socialistas e comunistas. Esses dois modelos de organização social
foram e são alvos de muitas críticas, incompreensões, sonhos e lutas.
Daí, a necessidade de um minucioso estudo acerca dos mesmos.

Definir claramente o sentido de socialismo, hoje em dia, não constitui tarefa das mais simples. Essa dificuldade pode ser creditada à utilização
ampla e diversificada desse termo, que acabou por gerar um terreno bastante propício a confusões. Constantemente encontramos afirmações de
que os comunistas lutam pelo socialismo, assim, como também, o fazem
os anarquistas, os anarco-sindicalistas, os sociais-democratas e até mesmo
os próprios socialistas. A leitura de jornais vai nos informar que os governos
Cubano, Chinês, Vietnamita, Alemão, Austríaco, Inglês, Francês, Sueco, entre
outros, proclamam-se socialistas. Caberia então perguntar o que é que vem
a ser esse conceito, tão vasto, que consegue englobar coisas tão díspares.
A história das ideias socialistas possui alguns cortes de importância. O
primeiro deles é entre os socialistas utópicos e os socialistas científicos, marcado pela introdução das ideias de Marx e Engels no universo das propostas
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de construção da nova sociedade. O avanço das ideias marxistas consegue
dar maior homogeneidade ao movimento socialista internacional.
Pela primeira vez, trabalhadores de países diferentes, quando pensavam em socialismo, estavam pensando numa mesma sociedade – aquela
preconizada por Marx – e numa mesma maneira de chegar ao poder.
O conceito de socialismo, como vimos, é muito complexo, podendo
ser utilizado com significados diferentes, necessitando, com isso, de um
primeiro esclarecimento acerca daquilo que se designou por socialismo
utópico, socialismo científico e socialismo real. Veja:
S
 ocialismo utópico: o socialismo utópico é compreendido a par-

Thomas More: pensador
e estadista inglês. Autor da
obra clássica “Utopia Sobre

tir dos ideais de vários pensadores que discutiram a possibilidade

o Modelo de Estado Ideal”.

ideal, imaginária, de uma sociedade perfeita, na qual as desigual-

Nasce em Londres e estuda

dades sociais não existiriam. Podemos ilustrar com o pensamento

direito antes de ser eleito
para a Câmara dos Comuns

de Thomas More, em sua obra “Utopia Sobre o Modelo de Estado

inglesa em 1503. Escreve sua

Ideal”. Na utopia de More, a propriedade privada – origem de todas

obra máxima 13 anos mais

as desigualdades sociais – não existiria, o trabalho seria comunitário
e seus benefícios pertenceriam a todos.

tarde, inspirado na prática
política e no profundo conhecimento das ciências

Alguns pensadores utópicos, além de imaginar como seria uma

humanas. Em Utopia, além

sociedade sem a propriedade privada, adentraram também ao

de tratar de temas como

caminho de como se chegar lá, como é o caso de Charles Fourier

o divórcio, a eutanásia, os
direitos da mulher e da edu-

e Robert Owen que, inclusive, tentaram viabilizar algumas práticas

cação pública, idealiza uma

desse socialismo.

sociedade governada por

S
 ocialismo científico: o socialismo científico é o atribuído a Marx e

uma assembleia eleita pelos
seus membros. Continua a

Engels que discutiram e apontaram um caminho político de como

carreira política e torna-se

a classe trabalhadora chegaria ao socialismo. O que Marx e Engels

presidente da Câmara dos

fizeram, na prática, foi estabelecer uma ciência para por em prática

Comuns em 1523 e chan-

o socialismo.

celer, o mais alto cargo do
reino, em 1529.

S
 ocialismo real: por socialismo real, entendem-se as práticas que

Fonte: http://www.algo-

ocorreram e, em alguns casos ainda estão em processo (caso de

sobre.com.br/biografias/

Cuba e China), para concretizar a teoria proposta por Marx e Engels.

thomas-more.html

Podemos citar, como exemplo de socialismo real, a ex-União Soviética, o leste europeu, com todas as contradições que lá existiram
e, em certa medida, o grande afastamento dos caminhos teóricos
propostos por Marx, Engels e o próprio Lênin. É comum hoje na aca-
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Robert Owen (1771-1858):
industrial e reformador ga-

demia não se reconhecer as experiências do chamado socialismo real

lês. Um dos idealizadores

como socialista e, portanto, essa denominação não faria sentido.

do socialismo utópico no século XIX com a proposta de
cooperativas. Começa a tra-

3.3.2 Comunismo

balhar como ajudante numa
indústria têxtil que emprega
500 operários. Passa a ge-

O comunismo seria, segundo os autores supracitados, o último

rente em 1791 e, em 1799,

estágio da humanidade, no caminho de concretização de tão sonhada

compra uma fiação com

igualdade social. A seguir, apresentamos outras contribuições para o

dois sócios em Lanarkshire,

entendimento desses projetos de sociedade.

na Escócia. Convencido de
que a mão-de-obra pode ser
mais bem aproveitada em
uma sociedade cooperativa,

O socialismo clássico seria, teoricamente, um sistema político onde

propõe, em 1819, a criação

todos os meios de produção pertenceriam à coletividade, onde não

de associações nas cidades
com até mil pessoas, para

existiria o direito à propriedade privada e, as desigualdades sociais seriam

ocupar os desempregados.

pequenas e a taxa de analfabetismo chegaria a quase 0%, pois seria um

Fonte: http://www.algo-

sistema de transição para o comunismo no qual não existiriam mais Estado

sobre.com.br/biografias/
robert-owen.html
Pierre Leroux (1798 -

nem desigualdade social – portanto, o Estado socialista deveria diminuir
gradualmente até desaparecer.

1871): filósofo e político

A expressão “socialismo” foi consagrada por Robert Owen, em 1841,

francês. Era filho de artesãos.

foi pela primeira vez utilizada com certa precisão por Pierre Leroux, em 1831,

Defensor da classe operária
e partidário de um socialis-

seguido de Fourier, 1833 depois de começar a circular por volta de 1820.

mo místico e do feminismo.

Ao longo de décadas, o chamado “socialismo realmente existente”

Foi deputado na assembleia

alterou profundamente a semântica do termo “socialismo”, que hoje é

constituinte e na assembleia
legislativa. Fonte: Netsaber.

erroneamente associado por alguns ao totalitarismo e ao desrespeito a

com (2011).

certos direitos humanos. O desafio que enfrentam alguns teóricos de hoje,

François Marie Charles

notadamente os de orientação revisionista, é associar a ideia de socialismo

Fourier (1772 -1837): fi-

à democracia (luxemburguismo) e devolver valores humanísticos em seus

lósofo francês, membro do
movimento denominado
socialismo utópico.

ideais, que apesar de serem incluídos na teoria marxista original, nunca foram
postos em prática.

Fonte: Netsaber.com (2011)

De fato, atualmente, muitas correntes de pensamento divergem acerca
do socialismo. Algumas não creem que as experiências taxadas de socialistas
(a URSS como o maior exemplo) possam realmente ser assim consideradas
por não terem se mantido fiéis à proposta dos pensadores originais, já que
os meios de produção pertenciam ao Estado controlado por burocratas e
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não ao povo trabalhador; além disso, o Estado aumentou
ao invés de diminuir e ainda havia salários e, portanto, a
expropriação da mais-valia, fonte de lucro da burguesia;
desse modo, não acabou a exploração e sim se modificou
quem explorava conservando os mesmos instrumentos de
exploração do capitalismo, a mais-valia. Outras consideram
necessária a adequação do socialismo ao contexto atual, e creem que tanto
as definições dos pensadores originais, como o socialismo posto em prática,
não estão adequados à atualidade.
O grande consenso que há entre essas diversas correntes de pensamento, nos tempos de hoje, é o de trabalhar para alcançar a justiça
social, o que faz com que as definições clássicas de socialismo, bem
como as publicações a seu respeito, sirvam mais como orientação histórica do que como “manuais ideológicos” ou definições exatas (pelo
menos para a maioria dos pensadores), sendo assim alguns críticos do
socialismo clássico acreditam que o modelo de transição proposto por
Marx em sua teoria não tenha mais fundamento nos tempos de hoje.

E aí se incluem não apenas
defensores de outros sistemas político-econômicos,
mas também uma significativa parcela dos socialistas modernos.

As diferentes teorias socialistas surgiram como reação ao quadro de
desigualdade, opressão e exploração que enxergavam na sociedade capitalista do século XIX, com a proposta de buscar uma nova harmonia social por
meio de drásticas mudanças, como a transferência dos meios de produção
das classes proprietárias para os trabalhadores.
Uma consequência dessa transformação, em longo prazo, seria o
fim do trabalho assalariado e a substituição do mercado por uma gestão
socializada ou planejada, com o objetivo de adequar a produção econômica às necessidades da população, assim chegando ao comunismo.
Tais mudanças exigiriam necessariamente uma transformação radical
do sistema político. Alguns teóricos postularam a revolução social como
único meio de alcançar a nova sociedade. Outros, como os social-democratas – que já abandonaram os ideais socialistas – consideravam que as
transformações políticas deveriam se realizar de forma progressiva, sem
ruptura, e dentro do sistema capitalista.
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Ludwig von Mises (1881–
1973) foi um dos mais importantes economistas do
século XX, grande defensor da
liberdade econômica como

Entre os críticos do socialismo, podemos citar o economista Ludwig

suporte básico da liberdade

Von Mises, que define o socialismo como sendo um sistema econômico

individual, é um dos ícones

em que um indivíduo ou grupo de indivíduos de uma sociedade controla

da escola austríaca. Em um

todos os outros indivíduos através da coerção e compulsão organizada. Um

de seus livros “Human Action”
(“Ação Humana” em portu-

exemplo de governo totalitário nesses moldes foi a URSS durante o regime de

guês), um dos maiores trata-

Josef Stalin, cujo governo é acusado de ter provocado a morte de milhares

dos de economia de todos

de militantes do próprio socialismo. No aspecto político, o socialismo, tal

os tempos, apresentou os
fundamentos metodológicos

qual qualquer sistema de classes, tem um Estado para garantir o domínio da

dessa escola e integrou a teoria

classe proprietária sobre as demais (ex.: o feudalismo), tinha uma estrutura

austríaca. Além desta obra

estatal que garantia o domínio dos senhores feudais; o capitalismo tem uma

publicou diversas outras de

estrutura estatal que garante o domínio dos capitalistas. O Estado socialista

grande impacto na economia,
muitas delas se encontram em

caracteriza-se pelo domínio dos trabalhadores. Mas, como todo Estado, ele

português publicadas pelo

tem formas diferentes de relações entre as diversas instituições.

Instituto Liberal e todas elas,
na versão em inglês, podem ser
baixadas gratuitamente do site

Podemos definir basicamente duas formas de regime num Estado
socialista: as democracias operárias e os Estados Operários Burocráticos. As
democracias operárias caracterizaram-se por:

-

do Instituto Ludwig von Mises.

o

Fonte: Netsaber.com (2011).

a

Josef Vissarionovich

a

Dzhugashvili (1878 – 1953),

-

mais conhecido por seu nome

a criação de mecanismos de controle pela base;

e

adotado, Joseph Stalin, foi

a fusão dos poderes executivos e legislativos;

r

Secretário Geral do Partido
Comunista da União Soviética

a revogabilidade permanente dos mandatos, indicados pelos or-

-

o

e do Comitê Central a partir de

:

1922 até a sua morte em 1953.

a eleição direta, via organismos para todos os cargos (inclusive mi-

Embora inicialmente tivesse

litares), com cláusulas de impedimento de reeleição;

pouca influência no partido

separação do Estado e partido;

soviético, aumentou o seu po-

um alto controle dos trabalhadores sobre a planificação econômica
(controle operário);

ganismos de base;

der e influência sobre o partido

ampla liberdade entre os trabalhadores para expressarem suas po-

a partir de 1928, tornando-se

sições, à exceção dos casos de sublevação armada.

o líder partidário e de fato, o
ditador do seu país, com pleno
controle da União Soviética e
do seu povo. Sob sua liderança,

Os regimes de Estado Operário Burocrático eram caracterizados:
pelo domínio de uma casta burocrática;
pela supressão, ou manutenção apenas na forma, dos organismos de base;
pela planificação por essa burocracia, sem controle operário e alta
hierarquização no serviço público;
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fusão de Estado e partido;
supressão da liberdade de imprensa.
O primeiro pode ser encontrado como experiência histórica, em caráter embrionário, no processo conhecido como Comuna de Paris, em 1871
e, no Estado Russo pós-revolução de outubro, até a ascensão de Stálin. O
segundo, no Estado Russo, a partir de Stálin; na China, Coreia do Norte, Cuba
e no Leste Europeu. É interessante observar que os dois regimes não são
tão semelhantes como era de se esperar (já que ambos recebem o rótulo
de socialistas) e que o Estado Operário Burocrático foi duramente criticado
e rechaçado por Trotsky, um conhecido pensador socialista. Esse exemplo
serve bem para ilustrar como o pensamento socialista pode tomar formas
diferentes e frequentemente conflitantes.

Leon Trótski (1879 – 1940)
foi um intelectual marxista e
revolucionário bolchevique.
Nos primeiros tempos da

3.2.3 As ideias de Karl Marx e Friedrich Engels

União Soviética desempenhou um importante papel

As teses apresentadas por Marx e Engels levaram a uma total mo-

político, primeiro como co-

dificação do caminho que vinha sendo percorrido pelas ideias socialistas

missário do povo para os

e constituíram a base do socialismo moderno. Apesar de obras anteriores,

negócios estrangeiros, posteriormente como criador

é o Manifesto do Partido Comunista que inova definitivamente o ideário

e comandante do Exército

socialista. A partir de sua publicação, em 1848, tanto Marx quanto Engels

Vermelho. Afastado por Sta-

aprofundaram e detalharam, em suas demais obras, suas concepções sobre
a nova sociedade e sobre a História da humanidade.

lin do controle do partido, foi
expulso deste e exilado da
União Soviética, refugiandose no México, aonde veio a

Antes de qualquer coisa, devemos fugir à ideia de que anterior-

ser assassinado por Ramón
Mercander, um agente de

mente a Marx existissem apenas trevas. O que há de genial no trabalho

Stalin. As suas ideias polí-

de Marx é sua aguçada visão da história e dos movimentos sociais e a

ticas, expostas numa obra

utilização de instrumentos de análise que ele próprio criou.

escrita de grande extensão,
deram origem ao trotskismo,
corrente ainda hoje importante no marxismo.

Marx serve-se de três principais correntes do pensamento que se

Fonte: Netsaber.com (2011)

vinham desenvolvendo, na Europa, no século passado; coloca-as em relação umas com as outras e as completa em suas obras. Sem a inspiração
nessas três correntes, admite o próprio Marx, a elaboração de suas ideias
teria sido impossível. São elas:
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Adam Smith: economista e
filósofo escocês. Teve como
cenário para a sua vida o atribulado século da luzes, o século

a dialética;

XVIII. É pai da economia moderna e é considerado o mais

a economia política inglesa;

importante teórico do liberalis-

o socialismo.

mo econômico. Autor de“Uma
investigação sobre a natureza e

Para Marx o movimento dialético não possui por base algo espiritual,

a causa da riqueza das nações”,
a sua obra mais conhecida e

mas sim, algo material.

que continua a ser uma obra
de referência para gerações
de economistas, procurou

O materialismo dialético é o conceito central da filosofia marxista,

demonstrar que a riqueza das

mas Marx não se contentou em introduzir essa importante modificação

nações resultava da atuação de

apenas no terreno da filosofia. Ele adentrou no terreno da história e ali

indivíduos que, movidos ape-

desenvolveu uma teoria científica: o materialismo histórico.

nas pelo seu próprio interesse
(self-interest), promoviam o
crescimento econômico e a
inovação tecnológica.
David Ricardo: economista
inglês nascido em Londres,

O materialismo histórico, a concepção materialista da história desenvolvida por Marx e Engels, é uma ruptura com a história como vinha sendo

criador da teoria da lei de ferro

estudada até então. A história idealista que dominava até aquela época

dos salários. Filho de um judeu

chamava-se de história da humanidade ou história da civilização a algo que

holandês que fez fortuna na

não passava de mera sequência ordenada de fatos históricos relativos às

bolsa de valores, trabalhou
com o pai desde os 14 anos,

religiões, impérios, reinados, imperadores, reis e etc.

demonstrando grande aptidão

Para Marx, as coisas não funcionavam dessa maneira. Em primeiro

para o comércio. Aos 21 anos

lugar, como materialista, interessava-lhe descobrir a base material daquelas

rompeu religiosamente com
a família, convertendo-se ao

sociedades, religiões, impérios e etc. A ele importava saber qual era a base

cristianismo, mais precisamen-

econômica que sustentava essas sociedades: quem produzia, como produzia,

te ao protestantismo unitarista,

com que produzia, para quem produzia e assim por diante. Foi visando a isso

e casando-se com uma quacre.

que ele se lançou ao estudo da Economia Política, tomando como ponto

Prosseguiu suas atividades
na bolsa e ganhou dinheiro e

de partida a escola inglesa cujos expoentes máximos eram Adam Smith e

a

prestígio profissional nas ativi-

David Ricardo. Em segundo lugar, uma vez que a base filosófica de todo o

a

dades de investimento. Passou,

r

então, a se dedicar à literatura

pensamento marxista (e, portanto, também de sua visão de história) era o

s

e à ciência, especialmente
matemática, química e geolo-

materialismo dialético, Marx queria mostrar o movimento da história das
civilizações, enquanto movimento dialético.

.
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3.2.4 O anarquismo
Quando se estudam os vários tipos de sociedades que existiram,

Pierre Joseph Proudhon: Economista e sociólogo francês, ideólogo da

existem ou poderão existir, chama à atenção o fato de, dificilmente, ser

pequena burguesia. Um dos

apresentado, o modelo de sociedade denominado de anarquista. As razões

fundadores do anarquismo.

disso não se sabem. Nesse sentido, serão oferecidas algumas contribuições
acerca desse modelo de sociedade para uma compreensão inicial.

Não compreendia o papel
histórico e o significado
do proletariado e negava a
luta de classes, a revolução

Pensadores como Proudhon e Bakunin partilham das mesmas ideias

proletária e a ditadura do
proletariado. Como anar-

de Marx no que tange à crítica que ambos faziam à sociedade capitalista

quista, negava, também, a

e ao projeto futuro de uma sociedade sem classes. No entanto, quando se

necessidade do Estado.

trata dos meios para se chegar à tão sonhada sociedade sem classes, sem

Mikhail Aleksandrovitch
Bakunin: aristocrata russo

exploração, as diferenças entre os pensadores socialistas/comunistas e os

que se tornou anarquista e

anarquistas começam a aparecer.

revolucionário.

Marx e os marxistas indicam alguns degraus que devem ser vencidos
pela classe trabalhadora por meios da revolução operária, destruindo a

Fonte: http://www.marxists.
org/portugues/dicionario/
verbe-tes/p/proudhon.htm

burguesia, criando o Estado operário, para depois dissolver o aparato estatal
rumo à sociedade sem estado.
Os anarquistas, por seu turno, discordam do pensamento marxista
e o acusam de estar propondo a criação de um novo aparato estatal que
dificilmente dissolver-se-á em favor da sociedade sem Estado.

Via de regra, seguindo o senso comum, tem-se que as pessoas
identificam o anarquismo como sinônimo de caos, bagunça, desordem,
quando, na verdade, não se trata disso, uma vez que o princípio que rege o
anarquismo está na declaração de que o Estado é nocivo e desnecessário,
uma vez que há formas alternativas de organização voluntária.

A propriedade privada dos meios de produção foi criada ao longo
da história humana, sendo que por um bom período da história ela foi de
uso comum – propriedade coletiva dos meios de produção. Os anarquistas
sustentam a tese de que é possível organizar a sociedade humana sem a
presença do Estado e da propriedade privada.
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O anarquismo é uma teoria política que pretende criar anarquia, “a
ausência do senhor, do soberano”, como dizia Proudhon. Em outras palavras,
anarquismo é uma teoria política que almeja criar uma sociedade na qual os
indivíduos cooperem livremente entre si como iguais. Assim, o anarquismo se
opõe a todas as formas de controle hierárquico – venha ele do estado ou de
capitalistas – por ser danoso tanto ao indivíduo quanto à sua individualidade
e, portanto, desnecessário.
Nas palavras da anarquista L. Susan Brown (1993, p.106):
Embora a compreensão popular de anarquismo seja
de um movimento violento anti-estado, o anarquismo é uma tradição muito mais sutil e delicada do
que a simples oposição ao poder governamental.
Os anarquistas se opõem à ideia de que o poder e
a dominação são necessários para a sociedade, e
por isso defendem formas mais cooperativas e antihierárquicas de organização econômica, política e
social.
A palavra “anarquia” vem do grego, prefixo an (ou a), significando “não”,
“que não quer”, “a ausência de”, ou “a falta de”, mais archos, significando “um
governo”, “diretor”, “chefe”, “pessoa em um cargo”, ou “autoridade”. Ou, como
Peter Kropotkin colocou, anarquia vem de palavras gregas significando
“contrário à autoridade”.
Embora as palavras gregas anarchos e anarchia signifiquem “sem
governo” ou “estando sem governo”, anarquismo, pode ser interpretado,
em seu significado estrito, original, simplesmente como “nenhum governo”.
“An-archy” significa “sem um governante”, ou mais abrangente, “sem autoridade”, e é nesse sentido que os anarquistas têm continuamente adotado a
palavra. Por exemplo, encontramos Kropotkin arguindo que o anarquismo
“ataca não apenas o capital, mas também todas as formas de poder do capitalismo: lei, autoridade, e o Estado”. Para os anarquistas, anarquia significa
não necessariamente ausência de ordem, como geralmente se supõe, mas
ausência de governo.
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Síntese

Na unidade 3, foi apresentada uma proposta metodológica de compreender a sociedade a partir do método dos quatro aspectos: econômico,
político, ideológico e social, baseados nos diversos modos de produção que
existiram, existem ou poderão existir.
Sabe-se que esses quatro aspectos encontram-se unidos na tecitura
social e são dinâmicos entre si, um agindo sobre o outro. O fato de separarmos tem, apenas, uma finalidade didática.
A humanidade, até nossos dias, já construiu diversos modos de organização social, a começar pelo modo de produção primitivo, escravista,
feudalista, capitalista e socialista real. Essas formas de organização social
não são lineares e nem todas as sociedades passam, necessariamente, de
um para outro.
Não se esqueça de que as políticas públicas são aplicadas em sociedades concretas, portanto, o seu conhecimento torna-se imprescindível. Esse
é o tema da próxima unidade, que apresentará a você as principais noções
do que são políticas públicas, seus modelos e etapas de formulação. Então,
mãos à obra!
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Políticas públicas

4

Unidade

Competências
Ao final do estudo desta unidade, você será capaz de identificar o que são políticas públicas, sua origem, desenvolvimento e conceituações. Saberá ainda quais são os modelos,
a estrutura do governo, as etapas do processo de formulação
e avaliação de políticas públicas.

78 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

4 Políticas públicas

4.1 Principais noções sobre políticas
públicas
Caro estudante!
A partir desta unidade, vamos tratar, especificamente, das políticas
públicas, destacando temáticas, tais como: modelos de políticas públicas, estrutura do governo e a formulação de políticas públicas; etapas
do processo de formulação de políticas públicas e avaliação de políticas públicas. Para atingir tal objetivo, vamos iniciar com um texto que
apresenta uma revisão de literatura para, em seguida, apresentarmos
outros aspectos da temática, em questão.
Para o estudo desta unidade, lançaremos mão do artigo já escrito e que
aborda de maneira clara e objetiva os aspectos que pretendemos compreender. O texto, elaborado por Celina Souza, faz uma revisão bibliográfica,
apresentando o estado da arte no que tange às políticas públicas.

As políticas públicas precisam ser entendidas a partir do contexto histórico em que estão inseridas; nesse sentido, precisamos ter claro todo o nosso
estudo introdutório dos sistemas sociais. No caso brasileiro, as políticas públicas
são aplicadas num país de economia do tipo capitalista, num estágio de país
em desenvolvimento, com graves problemas sociais. Temos a décima economia
mundial e, ao mesmo tempo, baixos índices de desenvolvimento humano, sendo
que o Brasil ocupa o 79º lugar em termos de distribuição de renda.
A sociedade contemporânea vive hoje uma época marcada por várias
mudanças no setor da economia: novas formas de produção capitalista,
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?

Celina Maria de Souza
Motta: graduada em (1971),
mestre em Administração

flexibilização do trabalho e, sobretudo, o desmonte do Estado no trato de

Pública (1980) e doutora

suas atribuições. Essas transformações da modernidade refletem a ótica

em Ciência Política – Lon-

do neoliberalismo, na qual as formas de distribuição do capital, por meio

don School of Economics

de organismos internacionais, trazem vultosos recortes nos investimentos

and Political Science (1995).
Atualmente é membro da

sociais e, consequentemente, a exclusão social.

diretoria da Associação Bra-

Essas mudanças do período atual possuem uma relação bastante

sileira de Ciência Política,

estreita com determinadas políticas que são construídas no Brasil. Portan-

– Cadernos do CRH (UFBA),

to, há uma urgência e uma necessidade de se estabelecer o conhecimento

pesquisadora - Overseas Development Institute, – Teoria

de políticas públicas, como elas surgem e de que forma são implemen-

e Sociedade, – Dados (Rio

tadas, bem como, as suas relações com a sociedade contemporânea.

de Janeiro), – Revista de Sociologia e Política, – Revista
Brasileira de Ciências Sociais,

A pesquisadora Celina Souza fez uma revisão de literatura enfocando o
assunto das políticas públicas. O artigo apresenta uma revisão dos principais

– Publius. The Journal of

conceitos e modelos de formulação e análise de políticas públicas, buscando

Federalism (Online) – Public

sintetizar o estado da arte da área, ou seja, mapear como a literatura clássica

Administration and Develo-

e a mais recente tratam o tema. O artigo também busca discutir as possibili-

pment , – Environment and
Urbanization , – BIB. Revista

dades aplicativas das diferentes vertentes das teorias neo-institucionalistas

Brasileira de Informação

à analise de políticas públicas.

Bibliográfica em Ciências
Sociais , – International Political Science Review , –

Vamos utilizar partes significativas do artigo. A obra completa e a bi-

Latin American Politics and

bliografia utilizada pela autora nessa sua revisão de literatura encontram-se

Society , – Brazilian Political

em nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem. Não deixe de consultar.

Science Review e pesquisadora do Centro de Recursos
Humanos. Tem experiência
na área de Ciência Política,
com ênfase em Estado e
Governo, atuando principal-

4.1.1 Como e por que surgiu a área de políticas
públicas?

mente nos seguintes temas:

Entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento

federalismo, descentraliza-

é importante para melhor compreender seus desdobramentos, sua

ção, governo local, políticas

trajetória e suas perspectivas. A política pública, enquanto área de

públicas e descentralização.
Fonte: http://lattes.cnpq.

conhecimento e disciplina acadêmica, nasceu nos EUA, rompendo ou

br/5422025168210583

pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o
Estado e suas instituições do que na produção dos governos. Assim, na
Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento
dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado
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e de uma das mais importantes instituições do Estado – o governo –
produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário,

Ontologia: parte da filosofia que se ocupa do ser

a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as

enquanto ser, ou seja, do ser

bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase

concebido na sua totalidade

nos estudos sobre a ação dos governos.
O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação

e na sua universalidade.
Fonte: www.ceismael.com.
br/filosofia/filosofia013.htm

dos estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis,
aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser:
formulado cientificamente;
analisado por pesquisadores independentes.
A trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência política,
abre o terceiro grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana
no que se refere ao estudo do mundo público.
O primeiro, seguindo a tradição de Madison, cético da natureza humana, focalizava o estudo das instituições, consideradas fundamentais
para limitar a tirania e as paixões inerentes à natureza humana.

Think tank: expressão
inglesa que significa “catalizador de ideias”. É uma
instituição de investigação
ou outro tipo de organização
que oferece ideias sobre
assuntos relacionados à po-

O segundo caminho seguiu a tradição de Paine e Tocqueville, que

lítica, comércio e interesses

viam, nas organizações locais, a virtude cívica para promover o

militares.

“bom” governo.

Fonte: Netsaber.com (2011)

O terceiro caminho foi o das políticas públicas como um ramo da
ciência política para entender como e por que os governos optam
por determinadas ações.
Na área do governo, propriamente dita, a introdução da política
pública como ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra
Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas con-

Robert McNamara: secretário de defesa dos Estados Unidos de 1961 a

sequências. Seu introdutor no governo dos EUA foi Robert McNamara

1968 Durante a gestão dos

que estimulou a criação, em 1948, da RAND Corporation, organização

governos de Kennedy e

não-governamental financiada por recursos públicos e considerada
a precursora dos think tanks. O trabalho do grupo de matemáticos,

Lyndon Jonson.
Fonte: Netsaber.com (2011)

cientistas políticos, analistas de sistema, engenheiros, sociólogos, etc.,
influenciados pela teoria dos jogos de Neuman, buscava mostrar como
uma guerra poderia ser conduzida como um jogo racional. A proposta
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Para uma síntese dessa trajetória, ver Parsons (1997:
278-8).

de aplicação de métodos científicos às formulações e às decisões do
governo sobre problemas públicos se expande depois para outras áreas
da produção governamental, inclusive para a política social.

4.1.2 Os fundadores da área de políticas públicas
Considera-se que a área de políticas públicas contou com quatro
grandes “pais” fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton.
Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de
política pública), ainda nos anos 1930, como forma de conciliar
conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos
governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre
cientistas sociais, grupos de interesse e governo.
S
 imon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos
decisores públicos (policy makers), argumentando, todavia, que a
limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores públicos
é sempre limitada por problemas, tais como, informação incompleta
ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão, autointeresse dos
decisores, entre outros. A racionalidade, segundo Simon, pode ser,
porém, maximizada até um ponto satisfatório pela criação de estruturas (conjunto de regras e incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele esse comportamento na direção de
resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca de maximização
de interesses próprios.
L indblom (1959; 1979) questionou a ênfase no racionalismo de Laswell
e Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação
e à análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a
integração entre as diferentes fases do processo decisório o que não
teria necessariamente um fim ou um princípio. Daí por que as políticas
públicas precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à
sua análise além das questões de racionalidade, tais como o papel das
eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse.
E
 aston (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública
como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação,
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resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que
influenciam seus resultados e efeitos.

4.1.3 O que são políticas públicas
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da
política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn
(1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos
específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das
atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação,
e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de
política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.

Há mais de 40 anos, Bachrach e Baratz (1962) mostraram que não fazer nada
em relação a um problema

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja,
decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguin-

também é uma forma de
política pública.

tes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz.

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de
problemas. Críticos dessas definições, que superestimam aspectos racionais
e procedimentais das políticas públicas, argumentam que elas ignoram a
essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias e interesses.
Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos

Holismo: (grego holos,

governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os

todo) é a ideia de que as

limites que cercam as decisões dos governos. Deixam também de fora pos-

propriedades de um sistema,
quer se trate de seres huma-

sibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras

nos ou outros organismos,

instituições e grupos sociais.

não podem ser explicadas

No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas,
guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses,

apenas pela soma de seus
componentes.
Fonte: Ferreira (2004)

preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar
por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas assumem,
em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é
mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições,
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interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam
diferenças sobre a importância relativa desses fatores.
Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política
pública em geral e a política social em particular são campos
multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria
geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias
construídas no campo da sociologia, da ciência política e da
economia. As políticas públicas repercutem na economia e nas
sociedades, daí por que qualquer teoria de política pública precisa também
explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade; razão
pela qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política,
sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais
aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm contribuído para
avanços teóricos e empíricos.

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real.

Se admitirmos que a política pública seja um campo holístico, isto é,
uma área que situa diversas unidades em totalidades organizadas, isso tem
duas implicações. A primeira é que, como referido acima, a área torna-se
território de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. Assim, apesar
de possuir suas próprias modelagens, teorias e métodos, a política pública,
embora seja formalmente um ramo da ciência política, a ela não se resume,
podendo também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento,
inclusive da econometria, já bastante influente em uma das subáreas da
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política pública, a da avaliação, que também vem recebendo influência
de técnicas quantitativas. A segunda é que o caráter holístico da área não
significa que ela careça de coerência teórica e metodológica, mas sim que
ela comporta vários “olhares”. Por último, políticas públicas , depois de
desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos,

Para maiores detalhes sobre
diversos modelos analíticos,
ver Goodin e Klingemann
(1998), em especial o Capí-

bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando postas em

tulo 7, Parsons (1997), Saba-

ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompa-

tier (1999) e Theodoulou e

nhamento e avaliação.

Cahn (1995). Vários sites disponibilizam estudos empíricos sobre políticas públicas,

O papel dos governos
Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre

com destaque para http://
www.policylibrary.com.

o espaço que cabe aos governos na definição e implementação de políticas
públicas. Não se defende aqui que o Estado (ou os governos que decidem
e implementam políticas públicas ou outras instituições que participam do
processo decisório) reflete tão-somente as pressões dos grupos de interesse,
como diria a versão mais simplificada do pluralismo. Também não se defende
que no Estado a opção por políticas seja sempre definida exclusivamente por
aqueles que estão no poder, como nas versões também simplificadas do elitismo, nem que sirvam apenas aos interesses de determinadas classes sociais,
como diriam as concepções estruturalistas e funcionalistas do Estado.

No processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados
complexos como os constituídos no mundo moderno estão mais próximos da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma
“autonomia relativa do Estado”, o que faz com que o mesmo tenha um
espaço próprio de atuação, embora permeável a influências externas
e internas (Evans, Rueschmeyer e Skocpol, 1985).

Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, as quais,
por sua vez, criam as condições para a implementação de objetivos de políticas públicas. A margem dessa “autonomia” e o desenvolvimento dessas
“capacidades” dependem, obviamente, de muitos fatores e dos diferentes
momentos históricos de cada país.
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Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os
governos se envolvem na formulação de políticas públicas, tais como os
grupos de interesse e os movimentos sociais, cada qual com maior ou
menor influência a depender do tipo de política formulada e das coalizões
que integram o governo, e apesar de uma certa literatura argumentar que
o papel dos governos tem sido encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição da capacidade dos governos de intervir, formular políticas
públicas e de governar não está empiricamente comprovada. Visões menos
ideologizadas defendem que, apesar da existência de limitações e constrangimentos, estes não inibem a capacidade das instituições governamentais
de governar a sociedade (PETERS, 1998, 409), apesar de tornar a atividade
de governar e de formular políticas públicas mais complexa.

4.1.4 Modelos de formulação e análise de políticas
públicas
Dentro do campo específico da política pública, alguns modelos
explicativos foram desenvolvidos para se entender melhor como e
Theodor Lowi (1964 -

por que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercutirá

1972): um dos teóricos norte-

na vida dos cidadãos. Muitos foram os modelos desenvolvidos e, aqui,

americanos que subscreve a

serão mapeados, apenas, os principais.

tese do fim das ideologias,
considerando não fazerem
sentido as diferenças entre
republicanos e democratas,
ou entre conservadores e

O tipo da política pública
Theodor Lowi desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre

liberais, dado que tais polarizações, aparentemente

política pública, elaborada através de uma máxima: a política pública faz a

contrárias, apenas refletem

política. Com essa máxima, Lowi quis dizer que cada tipo de política pública

os grupos de interesse que
mobilizam. Fonte: http://
pt.muestrarios.org/b/lowi-

vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em
torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas.

theodore-j-n-1931-.html.

Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos:
políticas distributivas: decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais
individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou
regiões, em detrimento do todo.
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políticas regulatórias: que são mais visíveis ao público, envolvendo
burocracia, políticos e grupos de interesse. políticas redistributivas:
que atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas
e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e
futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o
sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil
encaminhamento.
políticas constitutivas: que lidam com procedimentos. Cada uma
dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e
de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema
político de forma também diferente.

Incrementalismo
A visão da política pública como um processo incremental foi desenvolvida por Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky
(1992). Baseados em pesquisas empíricas, os autores argumentaram que
os recursos governamentais para um programa, órgão ou uma dada política

Procure conhecer mais informações sobre os autores
referenciados.

pública não partem do zero e, sim, de decisões marginais e incrementais que
desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas públicos. Assim, as decisões dos governos seriam apenas incrementais
e pouco substantivas.
A visão incrementalista da política pública perdeu parte do seu poder
explicativo com as profundas reformas ocorridas em vários países, provocadas
pelo ajuste fiscal. No entanto os que trabalham nos governos e os que pesquisam os orçamentos públicos conhecem bem a força do incrementalismo,
que mantém intactos estruturas governamentais e recursos para políticas
públicas que deixaram de estar na agenda dos governos.

Mas, é do incrementalismo que vem a visão de que decisões tomadas no passado constrangem decisões futuras e limitam a capacidade
dos governos de adotar novas políticas públicas ou de reverter a rota
das políticas atuais.
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O ciclo da política pública
Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado
por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado.
O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios:
definição de agenda;
identificação de alternativas;
avaliação das opções;
seleção das opções;
implementação e avaliação.
Essa abordagem enfatiza sobremodo a definição de agenda (agenda
setting) e pergunta por que algumas questões entram na agenda política, enquanto outras são ignoradas. Algumas vertentes do ciclo da política pública
focalizam mais os participantes do processo decisório, e outras, o processo
de formulação da política pública. Cada participante e cada processo podem
atuar como um incentivo ou como um ponto de veto.
À pergunta de como os governos definem suas agendas, são dados
três tipos de respostas:
A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na agenda
quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a definição dos problemas afetam os resultados da agenda.
A segunda resposta focaliza a política propriamente dita, ou seja,
como se constrói a consciência coletiva sobre a necessidade de se
enfrentar um dado problema. Essa construção se daria via processo
eleitoral, via mudanças nos partidos que governam ou via mudanças
nas ideologias (ou na forma de ver o mundo), aliados à força ou à
fraqueza dos grupos de interesse. Segundo essa visão, a construção
de uma consciência coletiva sobre determinado problema é fator
poderoso e determinante na definição da agenda. Quando o ponto de partida da política pública é dado pela política, o consenso
é construído mais por barganha do que por persuasão, ao passo
que, quando o ponto de partida da política pública encontra-se no
problema a ser enfrentado, dá-se o processo contrário, ou seja, a
persuasão é a forma para a construção do consenso.
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A terceira resposta focaliza os participantes que são classificados como
visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e burocracia. Segundo essa perspectiva, os
participantes visíveis definem a agenda e os invisíveis, as alternativas.

O modelo garbage can
O modelo garbage can ou “lata de lixo” foi desenvolvido por Cohen,
March e Olsen (1972), argumentando que escolhas de políticas públicas
são feitas como se as alternativas estivessem em uma “lata de lixo”; ou seja,

Procure conhecer mais informações sobre os autores
referenciados.

existem vários problemas e poucas soluções. As soluções não seriam detidamente analisadas e dependeriam do leque de soluções que os decisores
(policy makers) têm no momento. Segundo esse modelo, as organizações
são formas anárquicas que compõem um conjunto de ideias com pouca
consistência. As organizações constroem as preferências para a solução dos
problemas – ação – e não, as preferências constroem a ação. A compreensão
do problema e das soluções é limitada, e as organizações operam em um
sistema de tentativa e erro.
Em síntese, o modelo advoga que soluções procuram por problemas.
As escolhas compõem um garbage can no qual vários tipos de problemas e
soluções são colocados pelos participantes à medida que eles aparecem. Essa
abordagem foi aplicada por Kingdon (1984), combinando também elementos
do ciclo da política pública, em especial a fase de definição de agenda (agenda
setting), constituindo o que se classifica como outro modelo , o de multiple
streams, ou “múltiplas correntes”.

O modelo analítico de Kingdon foi recentemente testado no Brasil em algumas
teses de doutorado. Ver, por
exemplo, Capella (2005) e

Coalizão de defesa

Pinto (2004).

O modelo da coalizão de defesa (advocacy coalition), de Sabatier
e Jenkins-Smith (1993), discorda da visão da política pública trazida
pelo ciclo da política e pelo garbage can por sua escassa capacidade
explicativa sobre por que mudanças ocorrem nas políticas públicas.
Segundo esses autores, a política pública deveria ser concebida como
um conjunto de subsistemas relativamente estáveis, que se articulam
com os acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros para os
constrangimentos e os recursos de cada política pública. Contrariando
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o modelo do garbage can, Sabatier e Jenkins-Smith defendem que
crenças, valores e ideias são importantes dimensões do processo de
formulação de políticas públicas, em geral ignorados pelos modelos

Este modelo foi aplicado por
Bueno (2005).

anteriores. Assim, cada subsistema que integra uma política pública
é composto por um número de coalizões de defesa que se distinguem
pelos seus valores, crenças e ideias e pelos recursos de que dispõem.

Arenas sociais
O modelo de arenas sociais vê a política pública como uma iniciativa dos chamados empreendedores políticos ou de políticas públicas.
Isso porque, para que uma determinada circunstância ou evento se transforme em um problema, é preciso que as pessoas se convençam de que
algo precisa ser feito. É quando os policy makers do governo passam a
prestar atenção em algumas questões e a ignorar outras. Existiriam três
principais mecanismos para chamar a atenção dos decisores e formuladores de políticas públicas:
divulgação de indicadores que desnudam a dimensão do problema;
eventos, tais como, desastres ou repetição continuada do mesmo
problema;
feedback ou informações que mostram as falhas da política atual
ou seus resultados medíocres.
Esses empreendedores constituem a policy community, comunidade
de especialistas, pessoas que estão dispostas a investir recursos variados
esperando um retorno futuro, dado por uma política pública que favoreça
suas demandas. Eles são cruciais para a sobrevivência e o sucesso de uma
ideia e para colocar o problema na agenda pública.
A literatura internacional so-

Esses empreendedores podem constituir, e em geral constituem,

bre redes sociais é ampla e

redes sociais . Redes envolvem contatos, vínculos e conexões que rela-

diversificada. Para uma revisão dessa literatura em português, ver Marques (2000).

cionam os agentes entre si e não se reduzem às propriedades dos agentes
individuais. As instituições, a estrutura social e as características de indivíduos e grupos são cristalizações dos movimentos, trocas e “encontros”
entre as entidades nas múltiplas e intercambiantes redes que se ligam ou
que se superpõem. O foco está no conjunto de relações, vínculos e trocas
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entre entidades e indivíduos e não, nas suas características. Esse método
e referencial teórico partem do estudo de situações concretas para in-

Marques (2000) analisa a
formulação de políticas na

vestigar a integração entre as estruturas presentes e as ações, estratégias,

área de saneamento básico na

constrangimentos, identidades e valores. As redes constrangem as ações e

Região Metropolitana do Rio

as estratégias, mas também as constroem e reconstroem continuamente.

de Janeiro, através do modelo
das redes sociais. Sua pesquisa

A força desse modelo está na possibilidade de investigação dos padrões

mostra que, ao contrário do

das relações entre indivíduos e grupos.

padrão norte-americano de
lobbies ou do corporativismo

Modelo do “equilíbrio interrompido”
O modelo do “equilíbrio interrompido” (punctuated equilibium)
foi elaborado por Baumgartner e Jones (1993), baseado em noções de
biologia e computação. Da biologia veio a noção de “equilíbrio inter-

social democrata europeu, a
intermediação de interesses
ocorre aqui de forma disseminada por inúmeros e
diversos contatos pessoais
entre os integrantes do go-

rompido”, isto é, a política pública se caracteriza por longos períodos de

verno e os interesses privados,

estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade que geram

intermediada por uma policy

mudanças nas políticas anteriores.

community. Também o papel desempenhado por um

Da computação e dos trabalhos de Simon, vem a noção de que

grupo de médicos sanitaristas

os seres humanos têm capacidade limitada de processar informação,

que se organizou em torno

daí por que as questões se processam paralelamente e não, de forma
serial, ou seja, uma de cada vez. Os subsistemas de uma política pú-

da reforma do sistema de
saúde pública no Brasil, no
sentido da sua universalização

blica permitem ao sistema político/decisório processar as questões

e descentralização, é um bom

de forma paralela, ou seja, fazendo mudanças a partir da experiência

exemplo das possibilidades

de implementação e de avaliação, e somente em períodos de ins-

explicativas desse modelo.

tabilidade ocorre uma mudança serial mais profunda. Esse modelo,
segundo os autores, permite entender por que um sistema político
pode agir tanto de forma incremental, isto é, mantendo o status quo,
como passar por fases de mudanças mais radicais nas políticas públicas. Fundamental ao modelo é a construção de uma imagem sobre
determinada decisão ou política pública (policy image), e a mídia teria
papel preponderante nessa construção.

Pesquisa realizada por Fucks
(1998) testa esse modelo
analisando a inserção da
temática ambiental no Rio

Modelos influenciados pelo “novo gerencialismo
público” e pelo ajuste fiscal

de Janeiro.

A partir da influência do que se convencionou chamar de “novo gerencialismo público” e da política fiscal restritiva de gasto, adotada por vários
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governos, novos formatos foram introduzidos nas políticas públicas, todos
voltados para a busca de eficiência. Assim, a eficiência passou a ser vista
como o principal objetivo de qualquer política pública, aliada à importância
do fator credibilidade e à delegação das políticas públicas para instituições
com “independência” política. Esses novos formatos, que guiam hoje o desenho das políticas públicas mais recentes, ainda são pouco incorporados
nas pesquisas empíricas.
A ênfase na eficiência nasceu da premissa de que as políticas públicas e
suas instituições estavam fortemente influenciadas por visões redistributivas
ou distributivas, na linguagem de Lowi, desprezando-se a questão da sua
Na versão mais idealizada

eficiência. As razões para tal reconhecimento estão na crise fiscal e ideológica

do pluralismo, a política

do Estado, aliadas ao declínio do sonho pluralista que caracterizou a visão

pública resultaria do equilíbrio alcançado na luta

norte-americana sobre políticas públicas em décadas passadas.
O primeiro grande ataque às possibilidades das ações coletivas e no

entre grupos de interesse
concorrentes.

qual decisões sobre políticas públicas podem ser situadas, veio de Olson
(1965), ao afirmar que interesses comuns, os quais, em princípio, guiariam o
processo decisório que afetam os indivíduos, não resultam necessariamente
em ação coletiva e sim em free riding, pois os interesses de poucos têm mais
chances de se organizarem do que os interesses difusos de muitos. Existe,
segundo Olson, um interesse público que não é a soma dos interesses
dos grupos. Assim, a “boa” política pública não poderia resultar da disputa
entre grupos, mas de uma análise racional. Como consequência, embora
indireta, do influente trabalho de Olson, passou-se a enfatizar a questão
da eficiência/racionalidade das políticas públicas, que seria alcançada por
novas políticas voltadas, por exemplo, para a desregulamentação, privatização e para reformas no sistema social, as quais, afirma-se, poderiam
diminuir os riscos da ação coletiva.
O elemento credibilidade das políticas públicas também ganhou
importância, ou seja, a prevalência de regras pré-anunciadas seria mais
eficiente do que o poder discricionário de políticos e burocratas, contido
nas políticas públicas. O fator credibilidade passou a ser fundamental para
políticas como a monetária, mas também influenciou o novo desenho das
políticas públicas em várias outras áreas. A credibilidade baseia-se na existência de regras claras em contraposição à discricionariedade dos decisores
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públicos e burocratas, a qual levaria à inconsistência. Além do mais, a discricionariedade gera altos custos de transação. Assim, a discricionariedade, de
acordo com essa visão, seria minimizada ou eliminada, delegando poder a
instituições bem desenhadas e “independentes” do jogo político e fora da
influência dos ciclos eleitorais.

A delegação para órgãos “independentes” nacionais, mas também
internacionais, passou a ser outro elemento importante no desenho
das políticas públicas. Mas, por que os políticos (governantes e parlamentares) abririam mão do seu poder?

A resposta estaria na credibilidade desses órgãos “independentes” devido à experiência técnica de seus membros e para que as regras não fossem,
aqui também, submetidas às incertezas dos ciclos eleitorais, mantendo sua
continuidade e coerência .
Concorrendo com a influência do “novo gerencialismo público” nas

Exemplos da influência
dessa nova visão sobre as
políticas públicas já são
abundantes, destacando-se

políticas públicas, existe uma tentativa, em vários países do mundo em de-

a relevância assumida pela

senvolvimento, de implementar políticas públicas de caráter participativo.

OMC – Organização Mun-

Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos multilaterais e,

dial do Comércio – e pelas
ONGs, assim como a defesa

por outro, por mandamentos constitucionais e pelos compromissos assumi-

de mandato por tempo de-

dos por alguns partidos políticos, várias experiências foram implementadas

terminado para os diretores

visando à inserção de grupos sociais e/ou de interesses na formulação e

das agências de regulação e

acompanhamento de políticas públicas, principalmente nas políticas sociais.
No Brasil, são exemplos dessa tentativa os diversos conselhos comunitários

a defesa da “independência”
operacional ou autonomia
dos bancos centrais.

voltados para as políticas sociais, assim como o orçamento participativo.
Fóruns decisórios como conselhos comunitários e orçamento participativo
seriam os equivalentes políticos da eficiência.
Apesar da aceitação de várias teses do “novo gerencialismo público” e
da experimentação de delegação de poder para grupos sociais comunitários
e/ou que representam grupos de interesse, os governos continuam tomando
decisões sobre situações-problema e desenhando políticas para enfrentá-las,
mesmo que delegando parte de sua responsabilidade, principalmente a de
implementação, para outras instâncias, inclusive não-governamentais.

Sistemas e Políticas Públicas - 93

Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e sintetizar seus elementos principais:
A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.
 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão,
embora seja materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais
são também importantes.
A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.
A política pública é uma ação intencional, com objetivos a
serem alcançados.
A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma
política de longo prazo.
A política pública envolve processos subsequentes após sua
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação,
execução e avaliação.
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Síntese

Na unidade 4, tratamos, especificamente, das políticas públicas, destacando temáticas como: modelos de políticas públicas, estrutura do governo
e a formulação de políticas públicas; etapas do processo de formulação de
políticas públicas e avaliação de políticas públicas. Para tal estudo, fizemos uso
do artigo escrito por Celina Souza, no qual ela faz uma revisão bibliográfica,
apresentando o estado da arte no que tange às políticas públicas.
Sem dúvida, nos últimos tempos, o campo de conhecimento denominado de políticas públicas tomou vulto significativo e essa unidade de ensino,
construída, a partir da contribuição de Souza (2006), apresenta uma revisão dos
principais conceitos e modelos de formulação e análise de políticas públicas.
Ou seja, procurou mapear como a literatura clássica e a mais recente tratam o
tema. Trata-se, portanto, de uma resenha da literatura (ou das literaturas) sobre
um campo do conhecimento que busca integrar quatro elementos: a própria
política pública, a política, a sociedade política e as instituições onde as políticas
públicas são decididas, desenhadas e implementadas.
A ideia principal na abordagem dessa temática está na identificação do
tipo de problema que a política pública visa corrigir, na chegada desse problema ao sistema político e à sociedade política, e nas instituições/regras que
irão modelar a decisão e a implementação da política pública.
O entendimento dessas questões ajuda o estudante do curso de gestão pública a melhor compreender o problema para o qual a política pública foi desenhada,
seus possíveis conflitos, a trajetória seguida e o papel dos indivíduos, grupos e instituições que estão envolvidos na decisão e que serão afetados pela política pública.
Dando continuidade a essa reflexão, a próxima unidade abordará o planejamento em polícias públicas, sua formulação, execução e avaliação. Com essa
leitura, você saberá qual a importância dos indicadores sócio-populacionais
neste processo. Bons estudos!
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Planejamento em
políticas públicas

5

Unidade

Competências
Ao estudar esta unidade, você saberá a importância dos
indicadores sócio-populacionais para elaboração, aplicação
e avaliação das políticas públicas.
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5 Planejamento em políticas
públicas

5.1 Indicadores sóciopopulacionais
Caro estudante!
Nesta unidade, vamos estudar a importância dos indicadores sociopopulacionais para a elaboração, aplicação e avaliação das políticas
públicas. Para atingir tal objetivo, vamos fazer uso de um texto elaborado, a partir da monografia de Cristiano Ottoni, apresentada no III Curso
de Especialização em Políticas Públicas, como requisito para a obtenção
do grau de Especialista, sob a orientação do Professor Carlos Batista.
Optamos por utilizar partes de seu estudo, uma vez que contribui,
sobremaneira para o entendimento das políticas públicas, principalmente em seus aspectos de planejamento, execução e avaliação.

O autor destaca que há uma constante e crescente demanda da
área social que vem impondo à administração pública a ampliação do
conhecimento sobre a natureza e o perfil das necessidades da sociedade
a serem atendidas. É certo de que a intervenção na realidade social exige
instrumentos adequados para o seu acompanhamento e avaliação e
que a experiência tem demonstrado que a construção e mesmo utilização de certos instrumentos – como os indicadores – não constituem
parte obrigatória da formação técnico-científica dos profissionais de
níveis médio e superior. Identifica-se também, a crescente demanda
por parte de gestores quanto ao entendimento e uso de indicadores
sociopopulacionais dentro dos processos de formulação, monitoramento e avaliação dos resultados dos programas de implementação
das políticas públicas.
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Levar ao conhecimento desses profissionais as noções básicas sobre
o papel dos indicadores sociopopulacionais na pesquisa empírica e nas
diferentes fases do processo de planejamento, assim como os fundamentos da metodologia de construção e/ou seleção desses, deverá estimular a
percepção das múltiplas possibilidades de sua utilização nos processos de
formulação, gestão e avaliação das políticas públicas.

5.1.1 O que são indicadores?
Uma questão presente no cotidiano da vida atual, principalmente no
meio midiático, refere-se aos indicadores populacionais e sua utilização para
se falar de políticas públicas, tanto pelos gestores públicos, bem como por
aqueles que procuram fazer a crítica às ações dos gestores públicos. Mas,
você sabe o que são indicadores? Para dar continuidade ao estudo, vamos
rever o conceito.
Fatores político-institucionais e sócio-econômicos aliados às iniciativas de divulgação mais ampla (“popularização”) dos indicadores, tudo isso,
vem contribuindo para integrar esse vocabulário aos discursos e ações
dos agentes políticos responsáveis pela definição das prioridades das políticas sociais e alocação dos recursos públicos, assim como para atender
à demanda por transparência e efetividade no processo democrático de
descentralização do Estado – que vem ocorrendo nas
últimas décadas. Os indicadores sociopopulacionais
são, portanto, instrumentos positivos e vitais nos
processos de combate a pobreza e a desigualdade e
na redução da exclusão social.
Se lembrarmos que os fenômenos que observamos são os resultados da vida (natureza) e da ação
humana, veremos que esses são percebidos por cada
um de acordo com suas possibilidades – sua vivência
e os conhecimentos formais sobre a realidade. Daí, a
necessidade de que exista uma conceituação para refletir aquilo que ocorre
no mundo dos fenômenos – ajustando o termo mais adequado, capaz de
exprimir através do seu significado, o que realmente se passa na realidade.
Os conceitos são, portanto, codificações gerais da experiência e das observa-
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ções – notamos diferenças nas posições sociais e desenvolvemos o conceito
de “status social”, por exemplo.
A forma de expressar um conceito tem influência definitiva sobre a
produção de informações relativas ao objeto de estudo. Uma vez estabelecido o conceito, devemos ter condições de iniciar o processo de definição
dos componentes que serão estudados – dentre esses os indicadores.
Exemplo: se na formulação do conceito de “desenvolvimento social”
levarmos em conta fatores educacionais, de renda, saúde e moradia, todos
esses componentes do conceito também terão que ser conceituados. É
preciso que não haja dúvida quanto ao que se pretende. A unificação
de conceitos e a padronização da linguagem utilizada são fundamentais
para o avanço do conhecimento sobre qualquer área. Esse é o papel dos
indicadores, seja no desenvolvimento de pesquisas ou na formulação de
políticas, dar visibilidade aos conceitos, permitindo a observação empírica
de um fenômeno, a mensuração de mudanças promovidas a partir da
intervenção na realidade.
“Indicador” em nosso dicionário da língua portuguesa é um adjetivo que indica ou do que se diz do dedo situado entre o polegar
e o médio. Utilizamos esse dedo para indicar algo – mostramos algo
sempre com esse dedo. O “indicar”, portanto, revela, torna patente,
sugere ou propõe, aconselha ou lembra. O índice que, muitas vezes,
é confundido com o indicador é uma lista ordenada de valores usada
para localizar uma informação.

O quadro 1 apresenta, de acordo com estudiosos da área, definições
de indicadores. Veja:
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Definições de indicadores
Buletim – Indicators
Newsletter, UN, 1995

Estatísticas direcionadas especificamente para os propósitos de
uma dada política e apontam na direção dos melhores resultados
e conclusões. São estatísticas direcionadas especificamente para os
propósitos da política.

GIOVENARDI e
LUNA,1997

Uma relação entre dois pontos, uma medida para demonstrar
a modificação ou o resultado de uma atividade ou projeto, que
sinaliza a maior ou menor probabilidade de se alcançar as metas
estabelecidas, num período de tempo.

BORBA, 1999

Informações que nos ajudam a medir as mudanças havidas em um
projeto, um objeto que foi alcançado, uma resposta a uma questão.

CANNAVÓ, 1995

Construção conceitual que utiliza fenômenos ou comportamentos
observáveis, os quais podem ser postos em evidência, aprendidos
indiretamente mediante simbologias, medidas padronizadas
singulares ou compostas; que da ausência, presença ou intensidade
de tais fenômenos ou comportamentos, deduz a dimensão de um
conceito.

Quadro 1: Definições de indicadores
Fonte: elaborado a partir de Buletim - Indicators Newsletter, UM (1995), Giovenardi e Luna (1997), Borba (1999)
e Cannavó (1995).

Como vimos nas definições apresentadas no quadro 1, indicadores são
instrumentos de mensuração, de acompanhamento, de avaliação. Para esclarecer
ainda mais, vamos utilizar o conceito da World Resources Institute (1995):
Um indicador é algo que nos dá uma pista sobre
questões de maior significado ou faz perceptível
uma tendência ou um fenômeno que não é facilmente detectável. Portanto, o significado do
indicador vai além daquilo que é mensurado, pois
no relativo às políticas públicas, nos dá significado, por exemplo, à performance de uma política,
quantificando a informação de modo a que seu
significado seja mais visível e simplificando-a, no
relativo aos fenômenos complexos, o que melhora
a comunicação.

A partir de quando, utilizamos os indicadores nas políticas públicas?
De onde veio o uso dos indicadores? Vamos às respostas!
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Foi a partir dos anos 1960, com a observação do descompasso entre
o crescimento econômico e a melhoria das condições sociais dos países
menos desenvolvidos, que estes passaram a ter uso científico nas tentativas
de organização de sistemas de acompanhamento das transformações sociais
e aferição do impacto das políticas sociais nas sociedades desenvolvidas e
subdesenvolvidas. O indicador PIB (Produto Interno Bruto) deixou de ser
suficiente como indicador de desenvolvimento a partir dessas observações.
Com o passar do tempo, então, houve o estímulo à produção de instrumentos
cada vez mais específicos de mensuração das condições de vida, da pobreza
estrutural e outras dimensões da realidade social (JANNUZZI, 2001).

Com a realização das Conferências Internacionais das Nações, ao
longo dos anos, o uso dos indicadores se intensificou. A criação dos
indicadores sociopopulacionais teve como propósito o uso em nível
interno dos países em seus processos de tomada de decisão.

Com o decorrer do tempo, os indicadores passaram a ser utilizados
como guias para diversas organizações na definição de necessidades,
prioridades e na avaliação de efetividade de suas políticas e diretrizes. Os
indicadores sociopopulacionais vêm contribuindo com a política nacional e
com o processo de tomada de decisão. Considerando que a opinião pública
molda os caminhos da democracia, o público em geral vem, cada vez mais, se
tornando uma audiência importante no acompanhamento da performance
dos indicadores sociopopulacionais (WORLD RESOURCE INSTITUTE, 1995).

Agora, você deve estar se perguntando: Qual a diferença entre
dados brutos, estatísticas, indicadores e índices?

Visando evitar confusões nesse ponto, deve-se afirmar que os dados
brutos, as estatísticas, os indicadores e os índices, todos estes frente às políticas públicas têm importância diferenciada. Todos são representados por
números. O número puro e simples – 169,222 habitantes no Brasil em 2000
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– representa uma estatística. É fruto de uma mensuração simples – contagem de dados brutos – feito, por exemplo, por meio do somatório de uma
variável observada – número de habitantes em determinado território. Já
os indicadores – em outro nível de tratamento das estatísticas com o uso
de fórmulas mais elaboradas de estimação – representam, como vimos
anteriormente, o conjunto das estatísticas especialmente direcionadas aos
propósitos da política.
No nível de maior complexidade científica, estão os índices. Estes
combinam diferentes indicadores em um único número – também chamados de indicadores compostos, sendo úteis para os estudos comparativos
no tempo e no espaço.
Vale lembrar que, o que realmente é relevante entre esses conceitos
de estimação acima mencionados e ainda outros como coeficientes, taxas,
médias e proporções, é o fato de que as estimações são submetidas a diferentes estimadores (fórmulas científicas ou expressões algébricas) para a
geração de números que refletirão realidade, possibilitando comparações
e inferências em diferentes níveis.
Um simples número pode ser um indicador, mas a recíproca pode
não ser verdadeira. Tudo dependerá do quadro de referências conceituais e
dos propósitos determinados que estão relacionados a este.

5.1.2 A importância do uso dos indicadores
sociopopulacionais
Agora, que você já relembrou o que é um indicador, sua importância
para a ciência política, vamos definir o que é um indicador sociopopulacional. Veja:

Um indicador sociopopulacional é:
uma medida, em geral quantitativa, dotada de significado substantivo, usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa científica) ou
programático (para formulação de políticas);

104 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

um instrumento operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas;
um instrumento de avaliação constante das políticas que devem ter
relevância social, validade, confiabilidade em relação à “qualidade”
do levantamento dos dados, grau de cobertura adequado, sensibilidade para poder refletir mudanças se as condições estudadas se
alteram, especificidade para refletir somente as mudanças ocorridas
que se relacionam à dimensão social em questão, comunicabilidade
em relação aos demais indicadores, factibilidade, periodicidade,

Advocacy: ato ou o processo de apoio a uma deter-

desagregabilidade, historicidade em relação à existência de séries

minada causa ou questão.

históricas comparáveis – permitindo o estudo de tendências e, fi-

Estando relacionado à con-

nalmente, inteligibilidade em relação à metodologia utilizada para
sua construção, o que garante transparência para seu uso.

quista de um direito, visa
criar atitudes positivas entre
os/as que tomam decisões e
lideranças para que o apoio

Qual o papel de um indicador sociopopulacional? Para que serve?

político e os recursos necessários possam ser mobilizados. Toda atividade de advocacy implica em apresentar

O relatório “Metas e Indicadores”, ano 2000, do Fundo das Nações
Unidas para o Desenvolvimento da Mulher (UNIFEM), mostra que existem
muitas maneiras de avaliarmos o progresso – como, por exemplo, o relato

argumentos a favor de uma
causa particular valendo-se
de informações claras e
precisas, habilidades de per-

de experiências. No entanto, vemos que o uso dos indicadores sociopopu-

suasão e do planejamento

lacionais se constitui, entre outras aplicações, em elemento poderoso para

de atividades estratégicas.

aqueles que advogam por populações em situação de vulnerabilidade – pois

Atividades de advocacy são
essenciais para garantir que

ao se confrontarem com os problemas, todos se perguntam quais são es-

os programas sejam defini-

pecificamente os grupos afetados? Qual o tamanho desse grupo? O quanto

dos como prioridades go-

estão afetados? Onde estão localizados? Como isso vem acontecendo no
tempo – é uma tendência?
Além da importância dos indicadores sociopopulacionais para o que
chamamos de advocacy, estes:

vernamentais, executados,
financiados e mantidos.
Fonte:Núcleo Estadual de
Educação Sexual, Secretaria
do Trabalho e Ação Social do
Governo do Ceará e FNUAP
(1997).

informam algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando nessa mesma realidade;
subsidiam as atividades de planejamento público e de formulação
de políticas sociais nas diferentes esferas do governo;
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possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar
da população por parte do poder público e sociedade civil;
permitem o aprofundamento da investigação acadêmica sobre
a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais.
A classificação mais comum é a divisão segundo a área temática da
realidade social a que se referem, ou seja, são agrupados nas áreas de saúde,
educação, demografia, habitação, meio-ambiente, segurança e justiça, renda
e pobreza, mercado de trabalho, infraestrutura urbana e qualidade de vida
(JANNUZZI, 2001).
Outras classificações podem ser: quantitativos, qualitativos, descritivos, normativos, indicador de insumo, indicador de processo ou de fluxo,
indicador de produto ou de resultado, indicador de estoque, indicador de
performance, indicador de avaliação de eficiência, indicador de avaliação
de eficácia, indicador ativo, indicador passivo e indicador de avaliação de
efetividade. Veja detalhes de cada um deles:
Para maiores informações

Q
 uantitativos: correspondem a ocorrências concretas ou entes empí-

consultar JANNUZZI, Paulo

ricos da realidade social (exemplo : risco de acidentes no trabalho).

de Martino, Indicadores
Sociais no Brasil – Con-

Q
 ualitativos: se referem a medidas construídas a partir da avaliação

ceitos, Fontes de Dados

dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes aspectos

e Aplicações, Campinas,

da realidade (exemplo: índice de confiança no governo).

Editora Alínea, 2001.

D
 escritivos: descrevem características e aspectos da realidade
empírica, não tendo muito significado de valor (exemplo: taxa de
mortalidade infantil).
N
 ormativos: refletem explicitamente juízos de valor ou critérios
normativos com relação à dimensão social estudada (exemplo:
proporção de pobres).
I ndicador de insumo: quantifica os recursos disponibilizados nas
diversas políticas sociais uma vez que são medidas associadas à
disponibilidade de recursos humanos, financeiros ou equipamentos alocados para um processo ou programa que afeta a
realidade social (exemplo: número de professores por quantidade
de estudantes).

106 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

Indicador de processos ou de fluxo: traduzem em medidas quantitativas, o esforço operacional de alocação de recursos humanos,
físicos ou financeiros para a obtenção de melhorias efetivas de bemestar (exemplo: número de consultas pediátricas no mês).
I ndicador de produto ou de resultado: estão mais vinculados à
realidade vivida na sociedade, referidos às variáveis resultantes de
processos sociais complexos, ou seja, retratam os resultados efetivos
da aplicação das políticas (exemplo: esperança de vida ao nascer).
I ndicador de estoque: medida de uma determinada dimensão
social em um momento específico (exemplo: anos de escolaridade
das mulheres negras).
I ndicador de performance: abarca mudanças entre dois momentos
distintos (exemplo: aumento dos anos de escolaridade das mulheres
negras no período 1996-2000).
I ndicador de avaliação de eficiência: medida da eficiência dos
meios e recursos empregados (exemplo: volume de investimentos
por unidade de área física).
I ndicador de avaliação de eficácia: medida da eficácia no cumprimento das metas (exemplo: melhoria das condições de moradia).
I ndicador de avaliação de efetividade: medida da efetividade
social do programa – avaliação dos efeitos em termos de justiça
social, de contribuição para o aumento da sociabilidade e o engajamento político (exemplo: nível de criminalidade).
I ndicador passivo: representado pelo indicador que, quando o
planejador aceita as informações dadas, se alimenta de expectativas
e tendências livres, com certos controles abertos e assimétricos, que
após um determinado período apresenta um resultado. O indicador
aponta para suspeitas, para expectativas de futuro que o planejador
não pretende controlar, mas apenas administrar post-factum com
medidas saneatórias (exemplo: flutuação do dólar).
I ndicador ativo: depende da intencionalidade do planejador posta
num ponto a ser alcançado e nas ações a ele dirigidas em função de
causas que estimulam o avanço ou recuo da taxa existente. Diante
das ações e estratégias executadas, o indicador demonstrará se estas
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estão provocando aproximação, ou não, da taxa meta estabelecida.
(exemplo: redução da taxa de mortalidade infantil de Y% para X%
em período de tempo determinado) – (Anais II Enc).

5.1.3 Indicadores sociopopulacionais utilizados no
planejamento
A qualidade do indicador está relacionada aos procedimentos
metodológicos utilizados em sua construção, que devem ser teoricamente fundamentados e descritos de tal forma que permitam sua
replicabilidade e lhe confiram validade.

Em relação ao uso dos indicadores sociopopulacionais no planejamento, parte-se do pressuposto que um sistema de indicadores sociais deve ter
por objetivo alimentar o planejamento do setor público e a sociedade civil
de informações que lhes permitam acompanhar as mudanças no nível de
vida de uma população. Nesse contexto, os indicadores sociopopulacionais
devem visar à captação dos efeitos das variações sócio-econômicas sobre a
dinâmica da população alvo. Partindo-se do pressuposto que este deva ser
o fim último de todo e qualquer processo de desenvolvimento, é importante o conhecimento da sua evolução, tendências de localização no espaço,
composição por sexo e idade, além da dinâmica de seus componentes
(fecundidade, mortalidade e migração) (CAMARANO, 1996).

Indicadores tradicionais ou clássicos
A atividade de planejamento nas diferentes instâncias da administração pública em todos os níveis consagrou alguns indicadores como instrumentos de medida confiáveis – os indicadores tradicionais ou clássicos.
Abaixo, exemplos de alguns indicadores que, por integrarem um conjunto
de conhecimentos já sistematizados sobre o perfil sócio-econômico de
comunidades, cidades, regiões, constituem a base de inúmeros estudos
comparativos e instrumentos de apoio para a tomada de decisão:
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esperança de vida ao nascer;
taxa de mortalidade infantil;
taxa de alfabetização;
PEA – população economicamente ativa.
Esses indicadores estão “prontos”, ou seja, já foram construídos, calcula-

Recomendamos que você
conheça os órgãos citados.
São eles: IBGE: http:// www.

dos e são publicados periodicamente pelas instituições oficiais e por aquelas de

ibge.gov.br/ , Fundação João

idoneidade reconhecida. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

Pinheiro: http://www.fjp.

tica (IBGE) é o órgão responsável pela produção e atualização dos indicadores

gov.br/, IPARDES: http://
www.ipardes.gov.br/, SEA-

sociopopulacionais de nível nacional. Outras instituições de relevância em

DE: http:// www.seade.gov.

nível estadual e municipal também colaboram nesse processo. Algumas delas

br/ e DIEESE: http://www.

são: a Fundação João Pinheiro, o IPARDES, a Fundação SEADE e o DIEESE, todas

dieese.org.br.

contribuindo para a produção de informações confiáveis e atualizadas.
Fontes de dados que alimentam a construção e a atualização dos
indicadores sociopopulacionais:
Censo demográfico;
Contagem da população;
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
Informações do registro civil.
Deve-se ressaltar que quando se utilizam os indicadores tradicionais,
todos aqueles identificados como relevantes e adequados devem estar
disponíveis, assim como também, os dados necessários para a construção
daqueles que ainda não existam.
A qualidade das informações levantadas pelas diferentes fontes é de
extrema importância para aqueles que dependem dos Indicadores Sociopopulacionais para o planejamento, pois o dado é a base da construção
destes últimos e sua consistência é fundamental não somente para um
estudo particular, mas, ao longo do tempo, uma vez que uma das funções
mais relevantes do indicador é permitir a avaliação das mudanças ocorridas
na vida social.
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Tendo em vista, a ênfase dada, nesse texto, ao uso do conceito
de indicador sociopopulacional, como representante mais frequente
do conjunto às estimações, anteriormente, citadas, devemos, sempre,
considerar a quantidade de indicadores necessários. Ter um único
indicador pode não ser suficiente. No entanto, selecionar um grande
número deles, também, se constitui em uma dificuldade operacional.

Em casos, onde existe uma relação intrínseca e complexa, torna-se
muito útil a seleção de indicadores construídos na relação entre variáveis
(número de agentes comunitários de saúde/enfermeiras).
Ao escolhermos os indicadores, temos que definir claramente com o
que estes serão comparados. É necessária a definição dos parâmetros que
podem estar baseados na situação inicial que se quer modificar – chamada
situação/problema, no objetivo da avaliação – retratado nas metas quantitativas ou mudanças na qualidade dos serviços prestados, ou no conhecimento científico prévio. Os parâmetros serão sempre um referencial factível
no contexto dos programas avaliados e não apenas uma meta ideal ou um
“padrão” adotado.
A fim de confirmamos a potencialidade do indicador escolhido e dos
parâmetros definidos, devemos criar, como exercício de verificação, duas
situações: na primeira, o indicador se encontra abaixo do nível dos parâmetros definidos; na segunda, acima do nível definido. Logo, identificamos o
julgamento que seria emitido para cada situação e quais providências poderiam ser tomadas para modificar a situação imaginada. Se não existirem
diferenças ou caso não seja possível identificar causas distintas em relação
aos parâmetros, devemos rever o indicador e/ou os parâmetros definidos de
modo a melhorar sua capacidade de caracterizar a situação a ser avaliada.
Devemos lembrar sempre que um indicador deve:
permitir a comparabilidade no tempo e no espaço;
ser uma variável única e contínua;
ter capacidade descritiva;
ter pertinência em relação à finalidade para a qual foi produzido;
estar relacionado com as diferentes formas de intervenção.
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Algumas das diferentes finalidades e formas de interação acima
citadas, você vai ver, a seguir:

Diagnóstico da situação
Representando o ponto de partida do planejamento, o diagnóstico
da situação é um “retrato” da realidade que deverá sofrer uma forma de intervenção de acordo com a extensão ou os objetivos da política pública.
Com o diagnóstico, sabemos “o estado das condições sociais – a situação
em que se encontra um conjunto de membros da sociedade em um momento
determinado, em um domínio socialmente pertinente” (VIÑA, 1986).
Os indicadores utilizados no diagnóstico são utilizados como base para
qualquer estudo empírico e permitem avaliar as demandas por serviços e
equipamentos sociais que orientam os procedimentos de intervenção num
dado setor. A partir do diagnóstico feito, podemos refletir sobre: O que fazer?
Como? Em que prazo de tempo? A que custo?

Formulação da(s) política(s)
Sabendo qual é a cadeia causa-efeito dos problemas a enfrentar e o
foco da intervenção, nesta fase definimos as metas, propósitos e resultados –
representando as mudanças esperadas depois de realizada a intervenção, ou
atividades que deverão ser implementadas para se atingir os objetivos. Prazos,
custos e desembolsos para cada etapa são previstos na formulação. Atores
chaves, parceiros e beneficiários serão identificados e seus níveis de responsabilidade no processo de tomada de decisão, de implementação das ações
– conjuntas ou não – ou acompanhamento destas, serão estabelecidos.
Também nesta fase, indicadores são definidos e utilizados, como
visto anteriormente, no processo de acompanhamento/monitoramento
da implementação da política. Esses indicadores nos permitem responder
perguntas sobre o que precisa ser feito para alcançar o resultado previsto,
como ter certeza se a estratégia escolhida é a correta e quais os mecanismos
de controle de que dispomos para acompanhar os diferentes passos da
implementação do processo.
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Implementação da(s) política(s)
Sabe-se que o resultado final de uma política, ou políticas, deve-se em
grande parte à qualidade dos instrumentos utilizados no monitoramento do processo de implementação dos Programas e Projetos que integram tais políticas.
Instrumentos efetivos de controle e avaliação do processo possibilitam detectar os problemas de percurso e definir os desvios e as correções
necessárias para o alcance dos fins últimos.
Na implementação da política, os indicadores de processo funcionam,
portanto, como termômetros das atividades que estão sendo levadas a cabo.
No processo de implementação das ações poderão ser utilizados muitos
indicadores criados especialmente para atender aos objetivos específicos
de cada ação – informações que só fazem sentido dentro de um contexto
determinado. Com base nessa observação, vale ressaltar que a construção
de um indicador nem sempre exige um cálculo (estimador) sofisticado ou
um grande esforço intelectual.
Isso não significa que o mais fácil deva ser menos relevante, pois a
coerência dos propósitos tem que ser mantida e os indicadores devem ser
realistas, apontando para as mudanças pretendidas.
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Síntese

Nessa unidade, você estudou a importância dos indicadores sociopopulacionais para a elaboração, aplicação e avaliação das políticas públicas.
Em políticas públicas, tanto na fase de formulação, bem como, na implementação e avaliação, o uso de indicadores sociopopulacionais torna-se
imprescindível, visto que os mesmos auxiliam, em todos os momentos, e dão o
mote do que, de fato, precisa ser realizado. Em se tratando de curso de gestão
pública, portanto, a abordagem dessa temática não poderia ficar de fora.
O uso dos indicadores auxilia a administração pública na ampliação
do conhecimento sobre a natureza e o perfil das necessidades da sociedade
a serem atendidas. Destaca-se que a intervenção na realidade social exige
instrumentos adequados para o seu acompanhamento e avaliação e que a
experiência tem demonstrado que a construção e, mesmo, utilização de certos
instrumentos – como os indicadores – não constituem parte obrigatória da
formação técnico-científica dos profissionais de níveis médio e superior.
Identifica-se, também, a crescente demanda, por parte de gestores,
quanto ao entendimento e uso de indicadores sociopopulacionais dentro
de todos os processos das políticas públicas.
O intuito da abordagem dessa temática foi o de levar ao conhecimento desses futuros profissionais as noções básicas sobre o papel dos
indicadores sociopopulacionais na pesquisa empírica e nas diferentes fases
do processo de planejamento, assim como, os fundamentos da metodologia
de construção e/ou seleção desses, deverá estimular a percepção das múltiplas possibilidades de sua utilização nos processos de formulação, gestão
e avaliação das políticas públicas.
Para finalizar, a última unidade abordará a avaliação em políticas públicas e sua importância. Vamos adiante!
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Avaliação em
políticas públicas

6

Unidade

Competências
Ao final do estudo desta unidade, você vai reconhecer a importância da avaliação das ações governamentais, que surge
com as transformações no papel do Estado, especialmente,
devido ao esforço de reconstrução após a Segunda Guerra, à
adoção de políticas sociais e à consequente necessidade de
analisar os custos e as vantagens de suas intervenções.
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6 Avaliação em políticas
públicas

6.1 Conceito de avaliação
6.1.1 Avaliação da(s) política(s)
O termo “avaliação” no entender de Rua (2000) é amplamente usado
em muitos e diversos contextos, sempre se referindo a julgamentos. Por
exemplo, se vamos ao cinema ou ao teatro formamos uma opinião pessoal
sobre o que vimos, considerando satisfatório ou não. Quando assistimos a
um jogo de futebol, formamos opinião sobre as
habilidades dos jogadores. E assim por diante. Esses são julgamentos
informais que efetuamos cotidianamente sobre todos os aspectos das nossas vidas. Porém, há avaliações muito mais rigorosas e formais, envolvendo
julgamentos detalhados e criteriosos, sobre a consecução de metas, por
exemplo, em programas de redução da exclusão social, melhoria da saúde
dos idosos, prevenção da delinquência juvenil ou diminuição de infecções
hospitalares. Essas correspondem à avaliação formal, que é o exame sistemático de certos objetos, baseado em procedimentos científicos de coleta
e análise de informação sobre o conteúdo, estrutura, processo, resultados
e/ou impactos de políticas, programas, projetos ou quaisquer intervenções
planejadas na realidade.
Ottoni (2002) destaca que segundo Tanaka e Melo (2001), avaliar significa expor um valor assumido a partir do julgamento realizado com base
em critérios previamente definidos. Para avaliar devemos: iniciar pelo que
é mais “palpável”, ou seja, avaliar as ações/atividades desenvolvidas pelos
serviços, projetos ou programas.
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A avaliação deve ser “delimitada”, “factível” e realizada de acordo
com a possibilidade e a capacidade de cada executor. Devemos, logo,
começar com a avaliação das atividades desenvolvidas baseada em
padrões (os processos). Não devemos nunca confundir o significado de
processo com o de resultado. Sobre processo, já estudamos. Lembra?

Resultado diz respeito à característica do cliente/usuário que foi
modificada na interação no processo.
Avaliação é um processo de tomada de decisão que envolve processos
de medição, comparação e tomada de decisão. Como sugestão, devemos
lembrar que se não está claramente definido quem tem poder para tomar
decisão e sobre o que se pode decidir, não se tem uma avaliação propriamente dita e sim um diagnóstico.
Para realizar uma avaliação, é importante considerar:
se o momento é apropriado ou;
se a avaliação ocorrerá a tempo de implementar as novas decisões; e
a quem se destinam os resultados da avaliação – a audiência, pois a
avaliação deve subsidiar a tomada de decisão dirigida às ações e às
atividades realizadas.

Pressupostos de uma avaliação
Para efetuar uma avaliação alguns pressupostos são essenciais. São
eles: objetivos e hipóteses e a análise da informação. Veja:
O
 bjetivos e hipóteses: não se deve começar uma avaliação sem que haja
objetivos definidos e hipóteses formuladas pelo interessado na avaliação.
Vale aqui lembrar que as hipóteses são proposições que preveem uma
relação entre dois conceitos ou fenômenos. São sempre proposições provisórias, devendo ser verificadas ou não pelos resultados da avaliação.
A
 nálise das informações: é condição necessária de uma avaliação
analisar as informações disponíveis para melhor conhecer a situação.
Não devemos aqui confundir diagnóstico com análise. A análise se
difere por exigir, além da descrição da situação que se quer conhecer,
uma busca das explicações possíveis para a situação analisada.
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Considerando que em muitos projetos e programas o produto final não é
um objeto material resultante da transformação dos insumos utilizados, é recomendável que se tenha como foco principal, ao avaliar, o resultado ou produto
final que se espera alcançar. O contexto político desses projetos e programas deve
ser levado em conta, não somente como elemento descritivo, como também
para a definição de parâmetros de comparação a serem utilizados.
Dentro dos processos de avaliação, o indicador é uma variável, característica ou atributo de estrutura, processo ou resultado que é capaz de sintetizar
e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar. Para
a escolha dos indicadores mais apropriados, algumas perguntas devem
ser respondidas. Estas podem, por exemplo, ser em relação aos objetivos,
se estão sendo atingidos; se o que está se fazendo é satisfatório ou deve ser
feito de maneira diferente, se as informações de que dispomos são suficientes
para o melhor conhecimento da situação-problema. Aqui também vale lembrar
a diferença entre os conceitos de dados e informações.
A avaliação, como salienta Rua, representa um potente instrumento
de gestão na medida em que pode – e deve – ser utilizada durante todo o
ciclo da gestão, subsidiando desde o planejamento e formulação de uma
intervenção, o acompanhamento de sua implementação, os consequentes
ajustes a serem adotados, até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção. Além disso, a avaliação pode
contribuir para a viabilização de todas as atividades de controle interno,
externo, por instituições públicas e pela sociedade levando maior transparência e controle social às ações de governo.
Além dos objetivos relacionados à eficiência e eficácia dos processos
de gestão pública, a avaliação é decisiva para o processo de aprendizagem
institucional e também contribuiria para a busca e obtenção de ganhos
das ações governamentais em termos de satisfação dos usuários e de legitimidade social e política. Por essas e outras razões, tem sido ressaltada a
importância dos processos de avaliação para a reforma das políticas públicas,
modernização e democratização da gestão pública.
Nos países desenvolvidos, os processos de avaliação de políticas vêm
se tornando crescentemente institucionalizados. No Brasil, a importância da
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avaliação das políticas públicas é reconhecida em documentos oficiais e científicos, mas esse reconhecimento formal ainda não se traduz em processos
de avaliação sistemáticos e consistentes que subsidiem a gestão pública.
1. Possíveis razões:
os paradigmas gerenciais dificultam a apropriação da avaliação pelas
equipes de gestão, na medida em que focalizam mais as atividades
e processos do que os resultados, não valorizando a explicitação de
metas e objetivos, e a responsabilização pelo seu alcance;
as aplicações convencionais dos processos de monitoramento e
avaliação têm se realizado de tal maneira que não têm induzido sua
percepção como aliados do processo de gestão, cabendo frequentemente apenas aos avaliadores externos e assumindo o aspecto de
fiscalização, auditoria ou controle, cujos resultados não costumam
ser utilizados no processo decisório e gerencial;
a complexidade dos objetivos e a adoção de estratégias e tecnologias diferenciadas, que não necessariamente conduzem ao mesmo
resultado, dificultam a avaliação das intervenções. A sensibilidade
dos problemas sociais às múltiplas variáveis faz com que a seleção de
estratégias para seu enfrentamento se baseie em hipóteses de relações causais. É particularmente difícil atribuir, através da avaliação, às
mudanças observadas a uma intervenção específica operada sobre
um problema, até porque, frequentemente, os efeitos de algumas
intervenções só se evidenciam a longo prazo.
2. Quatro desafios prioritários para construir um processo de avaliação
aliado à gerência social:
a definição de um marco conceitual da intervenção que se pretende
avaliar, indicando claramente objetivos, resultados e as supostas relações
causais que orientam a intervenção, pois quando não se sabe aonde e
como se quer chegar, torna-se muito difícil avaliar nosso desempenho;
a superação da brecha entre o “quantitativo” e o “qualitativo” na
definição de metas e objetivos e na própria avaliação, gerando
complementaridade e sinergia entre eles;
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a identificação e pactuação de indicadores e informações relevantes,
levando em conta o marco conceitual e as diversas perspectivas e
interesses dos atores envolvidos; e
a definição e manejo efetivo de fluxos da informação gerados pelo
processo avaliativo e a introdução de estratégias de incentivos que
promovam o uso dessa informação.
3. Cultura gerencial que incorpore uso efetivo da avaliação ao ciclo
de gestão, algumas condições:
incentivar a flexibilidade e a inovação como mecanismos para assegurar o alcance de objetivos máximos desejados e tolerar o erro
para promover ajustes e mudança de opções;
permitir que, dentro da organização, os que têm a informação possam fazer uso dela, inclusive disseminá-la, em função dos objetivos
pretendidos;
definir “valores objetivos” e “valores de referência” que facilitem a
interpretação da informação;
adotar incentivos organizacionais e gerenciais que favoreçam o
uso da informação (premiação ou reconhecimento por mérito ou
alcance de resultados);
estabelecer mecanismos de ajuste para realocação de recursos humanos, físicos e financeiros, redefinição de estratégias operativas e modificações nos produtos e serviços para alcançar os objetivos desejados;
vincular os indicadores ou informações com os processos decisórios;
especificar “pontos de decisão”, fixando prazos e “valores objetivo”
para alguns indicadores;
comprometer os gestores e suas equipes com o alcance de metas
através de pactos e contratos de gestão ou desempenho.
Em que pese toda a necessidade de avaliação das políticas públicas,
ainda são poucas as experiências que consolidaram o exame dessa dimensão. Portanto, está posto o desafio de se conhecer melhor a avaliação em
políticas públicas e como efetivá-la.
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Síntese

Nesta unidade, você viu que a avaliação pode ser entendida de muitas
maneiras, mas um aspecto consensual é a sua característica de atribuição de
valor. A decisão de aplicar recursos em uma ação pública sugere o reconhecimento do valor de seus objetivos pela sociedade, sendo assim, sua avaliação
deve possibilitar ver se o cumprimento de objetivos foram atingidos e quais
os impactos sociais causados.
O ato de avaliar as políticas públicas é um potente instrumento de
controle público sobre os recursos públicos, bem como, de sua utilização.
Necessita-se romper com certas concepções presentes na administração pública brasileira e, de fato, publicizar o Estado, ou seja, torná-lo público,
acessível a todas as camadas sociais.
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Considerações
finais
Chegamos ao final da unidade curricular. É evidente que, em 60 horas/
aula, não pudemos aprofundar muito a temática, mas temos a certeza de
que você possui, agora, elementos suficientes para compreender melhor
a importância dos sistemas sociais e das políticas públicas para a profissão
do gestor público.
Não pare por aqui! É importante que você reflita sobre tudo o que
discutimos e se questione sobre a importância de cada tema, relacionando-os com a sua prática profissional. Certamente, você vai ver que tem
muito por aprender.
Professor Marival Coan
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