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APRESENTAÇÃO
Natália Massaco Koga1

Pedro Lucas de Moura Palotti2

Janine Mello3

Maurício Mota Saboya Pinheiro4

1 INTRODUÇÃO

O uso de evidências como subsídio à atuação governamental não é tema novo no 
debate sobre a produção e legitimação da ação do Estado. Nas últimas décadas, 
no entanto, o movimento das políticas públicas baseadas em evidências (PPBEs) 
tem intensificado a defesa de que mais e melhores evidências sejam produzidas 
como instrumentos capazes de orientar a produção de políticas públicas. Em 
contrapartida, diferentes autoras e autores têm chamado a atenção para os limites 
analíticos e conceituais de noções restritas de evidências, apoiadas em pressupostos 
da racionalidade instrumental presentes no cerne do papel atribuído ao conheci-
mento científico na modernidade (Parkhurst, 2017; Cairney, 2019; Nutley, Walter 
e Davies, 2007; Jasanoff, 2012). 

Este livro se inscreve nesse debate e visa suprir duas lacunas. Em primeiro 
lugar, reduzir a escassez de estudos sobre o uso de evidências em diferentes áreas e 
níveis governamentais no Brasil. Em segundo lugar, e principalmente, fornecer uma 
análise das dinâmicas de uso de evidências a partir de uma concepção ampliada 
do que constitui ou não evidência em políticas públicas. Faria e Sanches, no capí-
tulo 3, mostram que essa agenda de estudos é relativamente recente no país, com 
poucas publicações, e tardia em relação à abordagem das PPBEs, que se difundiu 
internacionalmente a partir dos anos 1990. Nos trabalhos analisados pelos autores, 
predomina, de modo geral, a defesa dos princípios, objetivos e métodos das PPBEs. 
Apesar de essa defesa ser, aqui e ali, “temperada por críticas mais tópicas”,5 ainda 
falta no Brasil um diálogo mais maduro com a já apreciável literatura crítica, ana-
lítica e propositiva produzida em nível internacional. Como resultado da pesquisa 
O que Informa as Políticas Públicas Federais: o uso e o não uso de evidências pela 
burocracia federal brasileira, coordenada pela Diretoria de Estudos e Políticas do 
Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea, em esforço conjunto 
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com pesquisadores da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Code-
plan), do Institute of Development Studies (IDS) e da University of Amsterdam, 
com apoio da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 
no âmbito do Acordo de Cooperação CEPAL-Ipea e do Programa de Cooperação 
Internacional do Ipea (Procin), esta publicação contou com a participação de 51 
autoras e autores, pertencentes a 22 instituições nacionais e internacionais. Ao longo 
de seus 28 capítulos, esta obra ilustra os papéis desempenhados pelas evidências 
na produção de políticas públicas em várias áreas temáticas, nos três poderes da 
República e em distintos segmentos da burocracia pública. A diversidade teórica 
e metodológica é uma característica valiosa dos trabalhos aqui publicados, assim 
como a multiplicidade de formações, áreas de conhecimento e instituições às quais 
pertencem as autoras e os autores.

Dada a missão do Ipea de aprimorar as políticas públicas essenciais ao desen-
volvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da 
assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas acreditamos fortemente no potencial 
de contribuição desta publicação para a agenda de estudos sobre o modo como as 
evidências, em sua concepção moderada (como discorremos a seguir), têm sido 
incorporadas à produção de políticas públicas e à tomada de decisões sobre temas 
que afetam as condições de bem-estar da população brasileira. Ressaltamos que o 
advento da pandemia da covid-19 no processo de produção deste livro tornou o 
debate ainda mais premente, rico e desafiador. 

Esta apresentação está organizada em cinco pontos-chave que, a nosso ver, 
dialogam com os esforços analíticos do conjunto de capítulos aqui dispostos, ao 
mesmo tempo em que propõem a interlocução com aspectos centrais da literatura 
recente sobre evidências em políticas públicas produzida dentro e fora do país. 
Embora haja relação entre os pontos-chave e as seções do livro, as discussões su-
geridas em cada ponto não se restringem aos capítulos de cada seção, buscando 
abarcar a publicação como um todo. O objetivo foi possibilitar que os leitores e 
as leitoras localizem os diferentes recortes temáticos sugeridos ao longo da obra. 
Destacamos que se trata de nosso olhar introdutório e certamente outros recortes 
poderão ser identificados, uma vez que as contribuições de cada capítulo não se 
restringem a essas discussões. 

Reiteramos nossos agradecimentos às autoras e aos autores que estiveram 
conosco durante este profícuo percurso, assim como às dezenas de pareceristas e 
colaboradores que permitiram a consecução desta publicação em diversas etapas. 
Vale esclarecer, ainda, que as referências aos capítulos no texto a seguir obviamente 
não exaurem suas contribuições individuais. Destaques e reflexões adicionais foram 
aventadas pelos organizadores, mas infelizmente tiveram que ser submetidos ao 
exercício de síntese em torno dos cinco temas-chave escolhidos para esta já extensa 
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apresentação. Esperamos seguir em interlocução com esta rede de estudiosos e 
profissionais (practitioners) para dar continuidade ao desenvolvimento dessa agenda 
de pesquisa. Agradecemos ainda ao professor Justin Parkhurst, umas das principais 
referências internacionais no campo, que gentilmente aceitou nosso convite para 
elaborar o prefácio desta publicação em rico e aberto diálogo com os organizadores. 
Desejamos a todas e todos uma ótima leitura!

 2  O CONCEITO DE EVIDÊNCIAS É POLISSÊMICO E SE RELACIONA  
COM MÚLTIPLAS FONTES INFORMACIONAIS. O PROBLEMA DA  
MOLDURA CONTEXTUAL

A racionalidade instrumental pode ser concebida como o uso racional de meios 
para se atingirem fins previamente definidos. Nesse uso específico da razão humana, 
o pressuposto fundamental é que haja razoável grau de certeza no conhecimento 
acerca das realidades sobre as quais se busquem as soluções dos problemas. Ao longo 
da história, várias correntes do pensamento filosófico, político e social defenderam 
o uso da racionalidade instrumental para atingirem o bem-estar e o progresso 
social. Não obstante, as sociedades contemporâneas apresentam-se cada vez mais 
complexas, fato que parece solapar a crença de que pode haver alguma certeza no 
conhecimento social. A alimentar esse ceticismo, há o fato de que, a despeito do 
aumento exponencial da disponibilidade de dados, capacidade computacional e 
conhecimento técnico-científico, a qualidade das decisões públicas – medida em 
termos de bem-estar geral – não parece ter crescido no mesmo ritmo. Paradoxal-
mente, isso leva à necessidade de se mobilizarem cada vez mais dados, ciência e 
tecnologia, a fim de se entender e atuar sobre as realidades sociais por meio das 
políticas públicas.

A abordagem tradicional das PPBEs concentra-se no uso da racionalidade 
instrumental. Os instrumentos, nesse caso, seriam as evidências, ou seja, os fatos 
objetivos que serviriam de base para a tomada de decisões em políticas públicas. 
Nessa abordagem, sobretudo em suas versões mais racionalistas, trata-se o resulta-
do de pesquisas científicas como a única forma válida de evidência acerca do que 
funciona ou não em políticas públicas. Em outras palavras, as PPBEs identificam 
a evidência com o conhecimento científico (capítulo 2). Entretanto, como a re-
alidade dos sistemas sociais contemporâneos parece indicar, é implausível que o 
uso da racionalidade instrumental, meramente sobre as evidências científicas, seja 
suficiente para assegurar o progresso e o bem-estar sociais no longo prazo.

Logo, necessitamos de uma visão abrangente sobre o que se entenderia por 
evidências a serem usadas como instrumentos da política pública. Para isso, ne-
cessitamos, em primeiro lugar, fazer uma análise conceitual sobre a evidência na 
teoria das políticas públicas. Este é o objetivo básico da seção 1 deste livro.



Políticas Públicas e Usos de Evidências no Brasil:  
conceitos, métodos, contextos e práticas

36 | 

O que são evidências em políticas públicas? Pinheiro, no capítulo 1, propõe 
um modelo moderado, que foge a uma definição estipulada a priori de evidência, e 
define o campo de aplicação desse conceito a partir de contextos de uso concretos 
das evidências. O dito modelo admite que as realidades subjacentes às políticas 
públicas são extremamente complexas, multicausais e sujeitas a incertezas. Porém, 
assume-se também que elas possam ser, em algum grau, conhecidas e delibera-
damente modificadas para atingir fins de bem-estar coletivo. Neste aspecto, a 
análise proposta por Pinheiro parece distanciar-se de interpretações radicalmente 
construcionistas acerca das políticas públicas e do trabalho dos policymakers, sem, 
entretanto, alinhar-se com visões mecanicistas, positivistas ou ultrarracionalistas 
das políticas públicas, que parecem focalizar apenas a racionalidade instrumental. 
Ademais – contrapondo-se a uma reificação do conceito que tende a reduzi-lo a 
um tipo de evidência quantitativa –, o modelo moderado admite vários tipos de 
evidências e de métodos, além de exigir uma atenção especial à diversidade dos 
status epistemológicos das áreas do conhecimento relativas às políticas públicas. 
Por sua vez, o caráter moderado do modelo se verifica não só em sua abertura para 
a pluralidade, mas também em sua atenção aos limites do conhecimento e aos 
limites dos contextos de ação. 

Os contextos em que são tomadas as decisões em políticas públicas são cruciais 
para a definição das evidências no modelo moderado. A moldura contextual – conforme 
a expressão de Pinheiro (capítulo 1) – delimita um pano de fundo constituído por 
fatores de ordem epistemológica, política e institucional, no seio do qual têm lugar 
as decisões do policymaker quanto ao uso das evidências. Ou seja, usar ou não usar 
esta ou aquela evidência, bem como o peso que se dará, por exemplo, às evidências 
científicas, dependerá da moldura contextual de decisão do agente, na qual sempre 
atuarão, de forma latente ou explícita, os fatores políticos, simbólicos e ideológicos.

Até que ponto seria possível a construção de um conhecimento contextualizado 
para a análise das políticas públicas? Em princípio, qualquer política deveria estar 
ajustada ao seu contexto de implementação, levando-se em conta os comportamen-
tos e as reações dos públicos-alvo. Por seu turno, esse ajuste exige do analista uma 
atitude cognitiva específica, uma abertura para a apreensão fenomenológica dos 
elementos contextuais (Lejano, 2006, p. 228 e 252). Deve-se ser capaz de intuir 
formas com as quais descrever o contexto, em seus aspectos formais e informais.

Tal conhecimento contextualizado exigirá o uso de distintos métodos e mo-
dos de representação da realidade. Isso implica um debruçar-se do analista sobre as 
situações concretas, vividas pelas pessoas. Em princípio, esse tipo de conhecimento 
parece ser mais adequadamente conseguido com métodos qualitativos, exatamente 
aqueles ressaltados por Bachtold e Robert (capítulo 7), Fonseca, Koga, Pompeu 
e Avelino (capítulo 6), entre outros capítulos deste volume. Estudos qualitativos 
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podem levantar uma massa de dados e informações que, uma vez organizados e 
analisados, poderão fazer avançar o conhecimento, inclusive de ordem causal, sobre 
certos fenômenos sociais. Aqui, o estabelecimento de analogias e “semelhanças de 
família wittgensteinianas” entre os diferentes casos pode ser fundamental.

Deve estar claro que o conhecimento contextual, sumariamente caracterizado 
nas linhas anteriores, é diferente daquele obtido por meio de análises estatísticas, 
análises de impacto, experimentos aleatórios controlados e modelagem matemática. 
Sem embargo, há que se procurar usar estes tipos de análises – considerados mais 
científicos, objetivos e rigorosos – de forma cooperativa e intercomplementar com 
outros métodos. Objetos de estudo diferentes reclamarão o uso de métodos diferentes 
de produção de evidências para as decisões de políticas públicas.

3  A PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS É CARACTERIZADA PELA DIVERSIDADE 
METODOLÓGICA E DE ABORDAGENS ANALÍTICAS

A produção de conhecimento sistemático sobre a realidade visa alcançar algum tipo 
de inferência, seja de natureza descritiva, seja causal. Utilizamos fatos conhecidos 
para construir hipóteses e formular conhecimento sobre algo que ainda desco-
nhecemos, cujas conclusões podem posteriormente ser revistas e aperfeiçoadas 
(King, Keohane e Verba, 1994). Desse modo, uma concepção moderna de ciência 
aponta para a existência de diversos meios ou métodos para se acessar, mensurar e 
conhecer a realidade. A produção de evidências para as políticas públicas insere-se 
nesse contexto mais amplo da organização da ciência. Tanto na análise de políticas 
públicas quanto em seus processos decisórios, há uma enorme variedade de métodos 
e abordagens analíticas disponíveis para obtenção de inferências.

Esta publicação almejou ilustrar essa multiplicidade de recursos para produção 
de inferências com contribuições que mobilizam tanto estudos qualitativos como 
quantitativos ou mistos, além de experimentais. Ao longo da publicação, cada 
capítulo adota métodos distintos, como é de se esperar a partir dos variados obje-
tos de análise. Essa multiplicidade de abordagens, muitas vezes complementares, 
sinaliza como as investigações no campo de políticas públicas podem idealmente 
operar. Para um mesmo propósito investigativo – compreender os significados, 
usos, alcances e limites das evidências em políticas públicas –, os capítulos da 
publicação são exemplos da diversidade de abordagens metodológicas possíveis. 

Em complemento a essa mencionada diversidade, optou-se por reunir, na 
seção 2, cinco capítulos que remetem diretamente a questões metodológicas en-
volvendo exemplos de aplicações em estudos sobre políticas públicas. Essa escolha 
se deu em razão de essas contribuições sintetizarem aspectos metodológicos que 
apontam para questões contemporâneas e prementes sobre o uso de evidências 
em políticas públicas. 
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Um primeiro tipo de evidência empírica é a avaliação de impacto. Esta se 
constitui de um teste de hipótese causal, em que se procura mensurar estatistica-
mente os efeitos (impactos) de determinada intervenção de política pública, com 
base em critérios previamente estabelecidos para corroborar ou rejeitar a hipótese. 
Moreira e Santini, no capítulo 4, ressaltam a importância de tais avaliações para a 
prestação de contas (accountability) e para se atingirem padrões mais eficientes de 
uso dos recursos públicos pelas administrações municipais no Brasil. Os autores 
mostram que, de modo geral, há um enorme potencial inexplorado para o au-
mento da eficiência das políticas públicas municipais brasileiras, pois os prefeitos 
raramente baseiam suas decisões de políticas públicas em informações extraídas de 
fontes acadêmicas ou de institutos de pesquisas. Ademais, experimentos de campo 
realizados pelos autores oferecem fortes indícios de que, se os prefeitos forem bem 
informados, por avaliações de impacto, de que certa política é efetiva (além de 
barata e fácil de implementar), então eles provavelmente a implementarão.

Dificilmente, entretanto, é dado aos analistas de política fazerem avaliações 
de impacto e experimentos aleatórios controlados (RCTs, na sigla em inglês) para 
testar intervenções de longo prazo e compreender problemas de políticas públicas 
que sejam extremamente complexos (wicked problems). Conforme argumentam 
Leão e Eyal, no capítulo 8, ao realizarem um debate crítico sobre as origens e os 
limites da pesquisa experimental, os estudos atuais compreendem uma segunda 
onda de trabalhos produzidos por randomistas, formados por grupos de pesquisa-
dores vinculados principalmente à área de economia que superaram as resistências 
políticas à randomização de políticas sociais. A partir do conceito sociológico de 
dobradiça, os autores explicam que randomistas e organizações filantrópicas inter-
nacionais (filantrocapitalistas) se associaram para produzir pesquisas que testam 
intervenções cujas naturezas são pontuais, em sua maioria com um mês ou menos 
de duração. Desse modo, os RCTs se disseminaram no cenário internacional não 
pela natureza intrínseca do método como um padrão-ouro, mas por circunstâncias 
históricas e institucionais do cenário político e científico recente. 

Na falta de métodos que gerem evidências mais objetivas, uma alternativa é o 
uso de simulações computacionais, que podem ser usadas de inúmeros modos para 
subsidiar as tomadas de decisões. Esse tipo de produção de evidências é proposto 
por Furtado e Lassance no capítulo 5. Com os resultados de tais simulações, pode-
-se avaliar a priori, em algum grau de pormenor, certos efeitos das escolhas feitas 
pelos policymakers. Assim, alguns efeitos colaterais da política, não previstos nas fases 
de concepção e elaboração, podem ser mitigados por ações que sequer teriam sido 
pensadas se os efeitos da política em questão não tivessem sido simulados computa-
cionalmente. Ademais, diferentes opções de política podem ser avaliadas compara-
tivamente, antes que qualquer decisão substantiva seja tomada e sem que seja feito 
qualquer gasto público mais vultoso. Entre as técnicas de simulação computacional 
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apresentadas pelos autores, citam-se: a modelagem baseada em agentes (ABM, sigla 
em inglês) – método do tipo bottom-up que procura modelar os comportamentos 
dos agentes para então se inferirem as propriedades globais do sistema; o big data; 
o aprendizado de máquinas; a análise de redes; e os modelos de equilíbrio geral 
estocástico dinâmico (DSGEs, sigla em inglês). Cada um desses métodos tem a sua 
vasta gama de aplicações e pode ser usado, isoladamente ou de forma conjunta e 
combinada com outros métodos, para a análise das políticas públicas.

Por sua vez, para além das evidências empíricas quantitativas e das técnicas 
de simulação computacional, os dados e métodos etnográficos podem ser usados 
como evidências para políticas públicas, conforme nos mostram Bachtold e Robert 
no capítulo 7. Simplificadamente, a etnografia é um método qualitativo de pesquisa 
sobre “determinada cultura, seus valores e suas crenças, por meio do exercício da 
observação continuada e da descrição detalhada do modo de vida nativo”,6 embora a 
etnografia não se restrinja à técnica da observação participante. Estreitamente ligada  
à antropologia, a etnografia busca compreender a alteridade – isto é, o modo de pensar, 
de ser e de fazer do outro. Ao relativizar os modos de vida dos grupos humanos, a 
etnografia reveste-se de um caráter contextual e crítico. Como esclarecem as autoras, 
este é o método que melhor “permite assimilar fatores subjetivos, sociais e simbólicos 
que, muitas vezes, não são apreendidos por meio de outros métodos de pesquisas”.7

Além de enfocar métodos e técnicas, há inúmeras outras formas de se con-
ceberem e classificarem as evidências usadas para apoiar e informar as decisões 
em políticas públicas. Uma dessas alternativas diz respeito às chamadas evidências 
híbridas, estudadas por Fonseca, Koga, Pompeu e Avelino no capítulo 6. Evidências 
híbridas são aquelas derivadas da operação das instituições participativas, as quais, 
por sua vez, constituem-se de diversas formas e arranjos para se ouvir a voz de 
cidadãos e stakeholders de políticas, a fim de levar em conta suas preferências nas 
políticas públicas (por exemplo, fóruns, conferências, audiências públicas etc.).  
O debate desses autores com a literatura tradicional sobre as PPBEs permite a 
expansão do conceito de evidência, na base de novos saberes, racionalidades e 
gramáticas que emergem dos encontros, debates e conflitos entre os diferentes 
atores interessados nas políticas públicas. A perspectiva de Fonseca, Koga, Pom-
peu e Avelino no capítulo 6 parece alinhar-se mais às visões pós-positivistas que, ao 
contrário das vertentes mais tradicionais das PPBEs, rejeitam a separação entre a 
técnica e a política e não excluem a priori os valores, as crenças, a ideologia e os 
juízos pessoais (mais ou menos subjetivos) na análise das políticas públicas.

Como seria de se esperar, os capítulos reunidos na seção 2, dedicada a discutir 
métodos e abordagens na produção de evidências, e mesmo o livro como um todo, 

6. De acordo com o capítulo 7 deste livro, de Bachtold e Robert. 
7. Conforme o capítulo 7 deste livro, de Bachtold e Robert. 
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não reúnem a totalidade de meios de produzir conhecimento relevante para as po-
líticas públicas. Dificilmente uma única obra poderá dar conta de ilustrar e reunir a 
multiplicidade de métodos existentes, a exemplo dos incontáveis manuais e livros de 
referência para as diversas técnicas e tradições metodológicas em diferentes ramos do 
conhecimento em constante atualização e desenvolvimento. O objetivo, portanto, foi 
o de reunir alguns debates recentes sobre os desafios e as eventuais lacunas envolvendo 
questões metodológicas sobre a utilização de evidências no âmbito das políticas públicas. 

Por fim, um debate em permanente disputa é o que atribui hierarquia às 
evidências e a pertinência dessa classificação para o campo das políticas públicas. 
O uso adequado da ciência é fundamental para se evitar falácias no subsídio ao 
processo decisório. Justin Parkhurst (2017), em The politics of evidence, também 
apontou esse problema, que chamou de viés técnico ou technical bias, definido como 
o uso de evidências que não seguem princípios ou melhores práticas científicas. 

No entanto, como o próprio Parkhurst defende em seus trabalhos e no prefácio 
desta publicação, a evidência deve ser útil ao processo decisório. Ou seja, devemos 
considerar, entre outros condicionantes, os limites de tempo e a finalidade de sua 
mobilização nas políticas públicas. A melhor evidência não necessariamente é 
aquela supostamente no topo de uma hierarquia pré-determinada de evidências. 
Em alguns casos, avaliações e revisões sistemáticas podem ser necessárias; em outros, 
a comparação de práticas internacionais, o mapeamento de séries históricas ou a 
comparação de indicadores são suficientemente úteis. Vieira, Piola e Servo, no 
capítulo 19, exploram os fatores que influenciam a avaliação das tecnologias com 
finalidades terapêuticas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias  
(Conitec) no Sistema Único de Saúde. Além do nível de qualidade das evidências 
quanto aos quesitos de eficácia/efetividade, os autores analisam três outros fatores: 
a influência dos demandantes das avaliações, dos atores interessados e dos custos 
das tecnologias. Avaliando uma amostra de 29 relatórios dos 141 publicados pela 
Conitec em 2019 e 2020, a partir da metodologia grading of recommendations 
assessment, development and evaluation (Grade), os autores concluem que nem 
sempre as recomendações da Conitec se orientaram nesse período pelas evidências 
de níveis mais altos, mas em conjunto com outros fatores, entre eles os três aqui 
citados. Por exemplo, a apresentação de relatos de experiência de uso dos medica-
mentos e o custo elevado de novos medicamentos em comparação aos já existentes 
mostraram-se relevantes para as avaliações. Em que pese os reconhecidos avanços 
na avaliação de tecnologias em saúde (ATS), o trabalho aponta para desafios de 
fortalecimento e legitimação da Conitec. O caso da orientação, por pressão po-
lítica, do Ministério da Saúde (MS) para o uso dos medicamentos cloroquina e 
hidroxicloroquina contra a covid-19 sem a avaliação prévia pela Conitec ilustra 
parte dessa realidade. 
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Nesse sentido, a preocupação central para o aperfeiçoamento do uso de 
evidências para a gestão governamental desloca-se da ideia de atendimento a 
uma hierarquia de evidências para a criação de uma governança de evidências 
(Parkhurst e Abeysinghe, 2016; Parkhurst, 2017). Com essa expressão, almeja-
-se problematizar um sistema de assessoramento que possibilite a mobilização de 
evidências confiáveis e tecnicamente válidas, a partir de processos decisórios que 
sejam “inclusivos, representativos e responsivos aos múltiplos interesses sociais da 
população atendida” (Parkhurst, 2017, p. 8). Esse é o desafio posto ao Brasil e a 
outras nações em desenvolvimento para ampliar serviços públicos de qualidade 
em um contexto polarizado e marcado por acentuados conflitos distributivos. Este 
livro visa subsidiar esse debate, pelo menos quanto ao potencial das evidências para 
aperfeiçoamento da ação governamental.

4  HÁ DIVERSOS CONTEXTOS DE USO DE EVIDÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E EXPLORAR ESSA DIVERSIDADE PERMITE REVELAR 
FATORES QUE IMPULSIONAM OU INIBEM ESCOLHAS E DINÂMICAS DE USO

O modelo moderado proposto por Pinheiro no capítulo 1 convidou os autores e 
as autoras a reconhecer e problematizar a moldura contextual na qual as evidências 
são empregadas. Sustentamos que este exercício permitiu expandir a compreensão 
acerca dos possíveis fatores condicionantes ou explicativos das escolhas das fontes 
informacionais, assim como suas dinâmicas de uso. 

A pluralidade de molduras contextuais pôde ser observada a partir de diferen-
tes perspectivas nesta publicação. Apresentaremos três delas que a nosso ver mais se 
destacaram. A primeira, ilustrada na seção 3, mas não apenas, trata da diversidade de 
esferas e níveis de governo. Embora a maioria dos capítulos do livro tenha se dedicado 
a analisar o uso de evidências no Poder Executivo federal (capítulos 7, 9, 10, 14, 15,16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25), reuniram-se também capítulos que contribuíram com 
a análise do contexto das gestões locais (capítulos 4, 11, 26, 27 e 28), dos poderes 
Legislativo (capítulo 12) e Judiciário (capítulo 13), assim como com abordagens que 
consideraram o contexto internacional da política analisada (capítulos 8, 22 e 24).

A segunda dimensão de pluralidade contextual, retratada em alguma medida 
no conjunto de capítulos da seção 5, mas presente também em toda a publicação, diz 
respeito às áreas de políticas públicas. Como mapeado por Pinheiro (capítulo 1) e Faria 
e Sanches (capítulo 3), a precedência histórica do movimento da medicina baseada em 
evidências (MBE) faz com que o debate sobre o uso de evidências tenha mais acúmulo 
e presença na área da saúde. Contudo, o advento da pandemia da covid-19 trouxe 
novos desafios aos governos de todos os países e demandas de interações com outras 
áreas de políticas, como as autoras e os autores bem demonstram nos capítulos que 
trataram de casos na área da saúde (capítulos 19, 20, 21 e 28). As especificidades do uso 
de evidências em outras áreas de políticas foram analisadas, ainda, nas políticas sociais 
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(capítulos 7, 8, 15 e 17), educacionais (capítulos 26 e 27), de controle (capítulo 10), 
de gestão (capítulo 16), macroeconômica (capítulo 22), infraestrutura (capítulo 18), 
ambiental (capítulo 23), inclusão produtiva rural (capítulo 24) e ciência, tecnologia 
e inovação (capítulo 25).

A terceira dimensão de diversidade contextual entre os capítulos trata da uni-
dade de análise adotada pelos estudos. Enquanto uns capítulos do livro buscaram 
aprofundar a perspectiva do indivíduo usuário de evidências (capítulos 4, 9, 10, 
11 e 13), alguns capítulos ofereceram uma perspectiva organizacional-institucional 
(capítulos 12, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 28) e outros uma visão integrada entre os 
dois níveis de análise (capítulos 16 e 25) ou sistêmica do campo de conhecimento 
específico (capítulos 14, 17, 21, 22 e 24).

Na análise feita com os burocratas federais (capítulo 9), fatores individuais se 
mostraram relevantes para a escolha da fonte de informação a ser empregada pela 
amostra geral dos burocratas dos ministérios, quais sejam o nível educacional, o 
tipo de trabalho desempenhado, a ocupação de cargos mais altos e a lotação no 
Distrito Federal. Jannuzzi (capítulo 15) ressalta a importância do conhecimento 
dos burocratas no uso de estatísticas e na formulação e avaliação de programas 
para o desenvolvimento das políticas federais de combate à fome e à pobreza mais 
bem informadas por evidências. Ainda entre os fatores individuais, Bachtold e 
Robert (capítulo 7) acrescentam a habilidade de tradução do conhecimento 
como um indutor ou facilitador para a maior permeabilidade de determinadas 
fontes como as pesquisas etnográficas. E, neste mesmo sentido, vários capítulos 
relembram os ensinamentos dos estudos construtivistas acerca da influência das 
ideias, dos valores e dos julgamentos carregados pelos indivíduos em suas escolhas 
e ações (capítulos 1, 2, 13, 14, 16, 17, 20, 21 e 24). Ademais, como discutem 
Saguin (capítulo 2) e Vahdat, Favareto e Favarão (capítulo 24), os vieses cognitivos 
dos atores enquadram os problemas públicos e, portanto, limitam a escolha das 
fontes de evidências. 

Quatro dos estudos do livro basearam-se em dados de survey com burocratas 
(capítulos 9, 10, 11 e 25). Embora o capítulo 9, elaborado por Koga, Palotti, Lins, 
Couto, Loureiro e Lima, e o 11, produzido por Machado, Sandim, Alves, Motoki 
e Vivas, tenham apontando para preferências muito próximas no contexto geral 
dos burocratas federais da administração direta e do Governo do Distrito Federal 
(GDF), respectivamente – nos quais o uso de fontes científicas seria menos frequente 
do que o uso de fontes estatais e experienciais –, ao aproximarmos o olhar para 
contextos mais específicos, como realizado nos outros dois capítulos (capítulos 10 
e 25), variações relevantes puderam ser identificadas. 

De um lado, Oliveira e Menke (capítulo 10) indicam um uso ainda mais 
elevado, se comparado à amostra geral de burocratas federais, de fontes estatais 
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entre os auditores da Controladoria-Geral da União (CGU), os quais produzem 
recomendações do controle, fonte relevante de informações entre a burocracia 
federal em geral. Em outra direção, Schmidt, Bin, Pinheiro e De Negri (capítulo 
25) retratam o contexto dos burocratas do Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), que aponta para um uso intenso de informações advindas da 
produção científica e da experiência em detrimento da maior parte das fontes 
estatais, com exceção das leis e normas e dos registros administrativos.

De fato, a exploração das diferenças entre os contextos permite levantar 
hipóteses acerca dos fatores indutores e inibidores do uso das distintas fontes 
de evidências. Dos quatro casos mencionados, podemos reafirmar que fatores 
individuais são relevantes, como o maior ou menor uso de evidências científicas a 
depender do tipo de trabalho desempenhado e nível de escolaridade do burocrata. 
No entanto, a proeminência do uso de normativos e registros administrativos nos 
mesmos quatro casos sugere explicações de outros níveis de análise. Nesse sentido, 
em adição aos casos apontados, identificamos contextos como o do processo de 
construção da plataforma Gov.br, em que, como demonstrado por Filgueiras, Palotti 
e Nascimento (capítulo 16), fontes de diversas naturezas, como recomendações de 
organismos internacionais, pesquisa com usuários de serviços públicos e estudos 
acadêmicos, são utilizados conjuntamente.

No que se refere a fatores explicativos organizacionais e institucionais do uso de 
evidências, diversas considerações foram levantadas pelas autoras e pelos autores, 
tais como as implicações das mudanças nos fluxos de recursos organizacionais de 
pessoal e orçamento para a manutenção da capacidade de uso de evidências (capí-
tulos 23 e 25); a efetividade e legitimidade dos instrumentos de mobilização e uso 
de evidências, como discutido por Vieira, Piola e Servo (capítulo 19) e Fernandez 
(capítulo 20), relativamente a decisões nas políticas de saúde; assim como no caso do 
processo regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apresentado 
por Martins, Sanches e Pinheiro (capítulo 18). Além desses fatores, destacam-se, 
ainda, os desafios da institucionalização de instâncias consultivas e de tradução 
do conhecimento científico, problematizados tanto por Segatto, Santos, Alves e 
Peria (capítulo 26), no caso do Escritório de Evidências, da Secretaria Estadual da 
Educação do Estado São Paulo, como por Moraes (capítulo 28), quanto às ins-
tâncias estaduais recentemente criadas para o enfrentamento da covid-19. Neste 
mesmo escopo, foram debatidos os efeitos do desenho dos arranjos institucionais 
de implementação da política como a centralização decisória, trazido na discussão 
de Ceneviva, Andrade, Koslinski e Núñez (capítulo 27) sobre o Escola em Foco, da 
cidade do Rio de Janeiro, e os efeitos da cultura institucional formada no campo da 
política de inclusão produtiva debatida por Vahdat, Favareto e Favarão (capítulo 24).
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Por fim, vários dos estudos trouxeram fatores relacionais e sistêmicos que foram 
aventados como condutores ou inibidores do uso de diferentes fontes de evidências. 
Estes fatores dizem respeito não apenas à atuação ou estruturação isolada dos entes 
estatais, sejam eles burocratas, sejam organizações, mas aos efeitos das interações 
formais ou mesmo informais que estes estabelecem com entes de comunidades de 
políticas públicas e comunidades epistêmicas dos campos de conhecimento afeitos. 
A análise abrangente elaborada por Schmidt, Bin, Pinheiro e De Negri (capítulo 
25) no campo da ciência, tecnologia e inovação (CT&I), área estruturante para a 
configuração da capacidade de produção de conhecimento científico de um país, 
revela distintas facetas da relação entre demanda e oferta de evidências. Além da 
existência de instrumentos de incentivo da política (subvenções, crédito e incentivos 
fiscais) e de avaliações de políticas, assim como a capacidade elevada dos burocratas 
que atuam no campo, o estudo aponta a importância da criação de ambiente ins-
titucional que facilite acesso a informações e propicie o melhor uso das avaliações 
para acompanhamento e aprimoramento das políticas. Em que pese a tendência 
favorável com iniciativas como o Conselho de Monitoramento e Avaliação de 
Políticas Públicas (CMAP), as autoras concluem que medidas nesse sentido ainda 
são escassas e que os resultados das ações recentes ainda estão por ser estudados. 

Outros relatos importantes foram produzidos acerca da relação profícua 
entre órgãos e instituições estatais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), no capítulo 23; o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Ipea e o Ministério da Cidadania, nos capítulos 15 e 17; o Ministério 
da Economia (ME) e a Universidade de Brasília (UnB), no capítulo 16, em que 
diferentes dinâmicas interacionais se estabelecem ao longo do tempo para produ-
ção conjunta de conhecimento e fortalecimento mútuo de capacidades. Por sua 
vez, também são problematizados os desafios interacionais, como a influência de 
organismos internacionais na narrativa da hierarquia das evidências (capítulo 8) 
e a dificuldade do reconhecimento e da absorção da voz e percepção da sociedade 
e dos beneficiários sobre os problemas e as medidas públicas (capítulos 6 e 7). 

A extrapolação de elementos interacionais para um nível estrutural-sistêmico 
é aventada no conjunto dos trabalhos quando tocam em questões como a estrutura 
de justificação do Estado brasileiro atrelada a um regime de autoridade racional-
-legal (capítulos 9 e 14), o papel do conflito no uso de evidências na Câmara dos 
Deputados (capítulo 12), a questão democrática e a pressão societal na recepção 
dos diversos saberes (capítulo 6), a resistência da comunidade epistêmica em 
reconhecer novas evidências empíricas que desafiem a teoria dominante, como 
demonstrado por Fiani na macroeconomia (capítulo 22), e as várias formas de 
recusa ou omissão do uso do conhecimento científico expostos mesmo na área 
da saúde em que arranjos institucionais e capacidades já se constituíram há mais 
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tempo (capítulos 19, 20, 21 e 28). Como bem argumentado por Soares (capítulo 
21), tanto o processo de aceitação de evidência como de declaração da ignorância, 
isto é, de reconhecimento da existência ou ausência de conhecimento, dependem 
do contexto histórico e social em que as duas facetas se imbricam, assim como 
podem incentivar ou inibir o desenvolvimento científico. No caso da avaliação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso da cannabis para fins 
medicinais, a autora retrata a pressão social e o ativismo das famílias que confron-
taram o contexto histórico de regime de proibição da cannabis e influenciaram o 
processo decisório da agência reguladora. 

No desenho da moldura contextual, na qual se pode entender o uso das 
evidências para as políticas públicas, as dimensões temática (área de política), 
interacional e sistêmica se mesclam no capítulo 22, de autoria de Ronaldo Fiani.  
O autor apresenta um panorama do uso das evidências em macroeconomia, en-
focando as complexas relações entre empiria, teoria e política nesse campo, sem 
esquecer certos fatores genericamente culturais ou sociológicos. Para isso, Fiani 
descreve brevemente a história das ideias no chamado mainstream da ciência eco-
nômica, desde os anos 1930 até os dias atuais, com destaque para o debate entre 
diferentes escolas (keynesiana e novo-clássica) e as consequências desse debate para 
a forma como os economistas relacionam evidências empíricas, teoria e política 
macroeconômica (monetária e fiscal). Apoiado em autores como Summers (1991) 
e Romer (2016), Fiani defende que os participantes da corrente principal da ciência 
econômica lidam com uma teoria macroeconômica cujas relações com as evidências 
empíricas são bastante problemáticas. Entre as razões disso, citam-se a crescente 
complexidade das técnicas estatísticas necessárias para corroborar hipóteses e a 
“falta de protocolos geralmente aceitos sobre a forma cientificamente adequada do 
emprego dessas técnicas estatísticas, tendo-se em vista corroborar uma proposição 
teórica”.8 Consequentemente, a definição de quais políticas macroeconômicas seriam 
as mais adequadas para certos objetivos passa a depender menos das evidências em 
si e mais de outros fatores, tais como a sofisticação matemática dos modelos teóricos 
e/ou a autoridade acadêmica de quem propõe e testa esses modelos. Portanto, o 
capítulo 22 lança uma nova luz sobre a complexidade dos fatores interacionais e 
sistêmicos que condicionam a moldura contextual do uso de evidências em uma 
área epistemologicamente madura de política pública. Nesse sentido, o trabalho 
de Fiani pode inspirar estudos sobre o mesmo tema em outras áreas de política.

Em diálogo com o modelo analítico de Saguin (capítulo 2), argumentamos 
que boa parte dos fatores levantados nos capítulos desta publicação se encontra 
na seara das chamadas capacidades de políticas públicas (policy capacity), isto é, 
habilidades, competências e recursos necessários para o desempenho das diversas 

8. Conforme Fiani no capítulo 22 deste livro. 
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funções de política pública, acumulados e em fluxo nos níveis individual, orga-
nizacional e sistêmico. Destacamos ainda que, embora a literatura internacional 
de políticas públicas traga esta dimensão de capacidades em seu cerne, pouco se 
discute na literatura nacional sobre a capacidade analítica desenvolvida ou a ser 
desenvolvida no Estado brasileiro – isto é, as habilidades e os recursos necessários 
para identificação, apropriação, utilização e produção de conhecimento –, voltada 
à definição e à implementação das ações públicas. 

Neste sentido, ressaltamos que contribuições pioneiras são trazidas pelo 
conjunto dos capítulos da publicação que, além de registrarem o estágio atual da 
capacidade analítica de diversos entes e áreas de políticas públicas, apresentam um 
diagnóstico geral de desenvolvimento e acúmulo de capacidades analíticas estatais 
nas últimas décadas, seja por meio do recrutamento e da atuação de burocracias com 
alta qualificação, seja por iniciativas de institucionalização de unidades e arranjos 
organizacionais especializados na absorção, tradução e produção de conhecimento 
(capítulos 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27 e 28). Imperativo, contu-
do, salientar a ameaça de desmonte dessas capacidades identificada em vários dos 
capítulos, como por Araújo na gestão ambiental (capítulo 23), por Jannuzzi no 
sistema de estatísticas governamentais (capítulo 15) e por Fernandez na área da 
saúde (capítulo 20). Sustentamos que esta agenda de pesquisa merece ser continuada 
e aprofundada a fim de compreender os efeitos da mobilização ou desmobilização 
das capacidades analíticas do Estado na produção das políticas brasileiras. 

5  O ESTADO NÃO É APENAS USUÁRIO DE EVIDÊNCIAS E ATUA DIRETAMENTE 
NA PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ADOTADOS PARA SUBSIDIAR A 
PRODUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

Aliada à perspectiva polissêmica adotada como referência para conceituar evidências 
exposta nas seções anteriores, propomos ainda uma inflexão centrada em deslocar o 
olhar sobre o aparato estatal como usuário de evidências para o papel desempenhado 
pelas instâncias que o constituem também na produção de evidências. Mais do que 
incorporar evidências produzidas por atores externos à esfera estatal, organizações 
públicas, suas unidades administrativas e seu corpo técnico produzem, sistematizam 
e consolidam informações utilizadas em diferentes fases dos processos de produção 
de políticas públicas sob a forma de notas técnicas, registros administrativos, siste-
mas de acompanhamento e monitoramento, avaliações de políticas, relatórios de 
órgãos de controle, pareceres e normativos jurídico-legais, informações coletadas 
junto a beneficiários, entre outros, como indicam diferentes análises contidas nesta 
publicação (capítulos 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 23).

Como já mencionado, a partir de surveys aplicados com servidores públicos, 
Koga, Palotti, Lins, Couto, Loureiro e Lima (capítulo 9) e Machado, Sandim, 
Alves, Motoki e Vivas (capítulo 11) apontam a prevalência de fontes estatais, 
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produzidas no interior do escopo estatal, e fontes experienciais, atreladas às traje-
tórias e vivências individuais, como as referências informacionais mais utilizadas 
pela burocracia no subsídio de suas atividades e funções. Os capítulos reunidos 
na seção 4 do livro, mas não apenas, ilustram como estruturas estatais têm atuado 
como produtoras de evidências e de que maneira esse acervo informacional, na 
expressão de Jannuzzi (capítulo 15), tem sido crucial em diferentes momentos da 
produção de políticas. Estes capítulos abordam aspectos importantes para pensar 
as possibilidades de incorporação das evidências como fontes válidas de suporte 
à atuação burocrática e gerencial, além de apontarem desafios relevantes para a 
qualificação desse arcabouço informacional e ampliação de seus usos.

Partindo dos casos de produção estatal de evidências analisados, é possível 
destacar alguns pontos de convergência. Em especial, a diversidade de formatos 
assumida pelas fontes estatais e as múltiplas finalidades de seus usos na elaboração 
de diagnósticos, no desenho de políticas, no delineamento das intervenções públicas 
e de suas estratégias de implementação, além dos usos em rotinas de acompanha-
mento, monitoramento e avaliação, assim como em atividades de fiscalização e 
controle (capítulos 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27 e 28).

Fica evidente ainda como a existência de unidades administrativas e gerenciais 
voltadas para a governança de dados contribui, em consonância com esforços de 
capacitação e mudanças na cultura organizacional, para a incorporação de evidên-
cias, internas e externas, nas rotinas e atividades de suporte à ação governamental. 
Essas instâncias operam tanto como intermediárias do conhecimento (knowledge 
brokerage), na absorção e tradução de evidências produzidas fora do escopo estatal, 
quanto como produtoras e disseminadoras de fontes internas de evidências, no 
âmbito do próprio aparato governamental (capítulos 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 
23, 24, 25, 26, 27 e 28).

Apesar de perpassarem cotidianamente a rotina de organização da atuação 
governamental e de fornecerem elementos para a tomada de decisão em diferentes 
momentos da produção de políticas públicas, fontes internas ainda são pouco 
abordadas nas análises sobre o uso de evidências pela esfera pública. A subutilização 
ou não reconhecimento desses dados como evidências deve-se em grande medida 
à natureza administrativo-operacional atribuída a esse tipo de informação, quase 
sempre produzida no interior das instâncias governamentais e utilizada majoritaria-
mente por gestores públicos e lideranças responsáveis pela condução das políticas 
em desenvolvimento pelos governos, como indica Mello no capítulo 14, ao tratar 
do uso de registros administrativos como evidências em políticas públicas.

No entanto, as discussões feitas por Jannuzzi (capítulo 15) e Koga, Viana, 
Couto, Goellner e Marques (capítulo 17) explicitam, por exemplo, como as polí-
ticas de desenvolvimento social e enfrentamento da pobreza estiveram amparadas 
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sobre um conjunto robusto de dados provenientes tanto de estatísticas públicas 
sob a responsabilidade do IBGE (Censo, Pesquisa Nacional por Amostra de  
Domicílios – PNAD e Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic) 
quanto de registros administrativos, em especial, o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), para delimitar públicos-alvo das 
políticas, operacionalizar a concessão de benefícios e acompanhar o desempenho 
das intervenções e melhoria de indicadores socioeconômicos. 

Essas e outras análises denotam como evidências e políticas públicas estão 
inscritas em dinâmicas de retroalimentação, na medida em que a ação governa-
mental demanda constantemente novas informações que, em contrapartida, se 
transformam em elementos indutores de mudanças nas agendas de trabalho de 
instituições produtoras de evidências. Alterações na forma de coleta, mensuração, 
escopo, abrangência e formato de questionários, inclusão de novos temas e públicos 
são exemplos de como a produção estatal de evidências tem se tornado cada vez 
mais apta a atender demandas crescentes de instâncias governamentais por infor-
mações mais precisas e adequadas para suprir lacunas informacionais e orientar a 
ação governamental em toda sua complexidade (capítulos 15 e 17).

Tempos de resposta menores e maior flexibilidade na construção dos instru-
mentos de coleta, consolidação e tratamento dos dados conferem uma vantagem 
importante às fontes internas em sua aplicabilidade às políticas públicas. 

Fontes estatais guardam ainda uma grande vantagem em relação a outros 
dados ao disporem de maior potencial de articulação e diálogo com as necessidades 
imediatas das políticas públicas em seus variados processos de gestão e execução, 
além de conterem uma similaridade semântica com termos e conceitos adotados 
pelas burocracias potencializando o caráter aplicado dessas informações. Fontes 
estatais tendem a falar a mesma língua dos gestores envolvidos na operacionalização 
das políticas públicas, reduzindo custos de incorporação e institucionalização de 
mecanismos voltados ao uso de evidências em diferentes etapas da ação governa-
mental (capítulos 10, 16, 18, 23, 26 e 27). 

Além disso, alguns tipos de fontes internas são capazes de fornecer dados sobre 
públicos e regiões de atendimento, entregas de bens e serviços realizados, eventuais 
lacunas de cobertura ou mesmo sobreposição de esforços, quando pensamos em 
registros administrativos e sistemas de acompanhamento e monitoramento (capí-
tulos 14, 17, 23, 26 e 27). Podem servir ainda como parâmetros para a concessão 
de benefícios, além de apresentarem dados sobre situações específicas, como dados 
censitários, laborais, entre outras informações demográficas e socioeconômicas 
contidas em estatísticas públicas, por exemplo (capítulos 15 e 17). 
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A despeito do potencial das fontes estatais como evidências capazes de apri-
morar a ação governamental, cabe fazer duas ressalvas sobre os limites aos quais 
essas informações estão sujeitas.

Em primeiro lugar, o grau de institucionalização de instâncias e mecanismos 
voltados para fomentar o uso e a produção de evidências varia enormemente entre 
órgãos e instituições e está fortemente atrelado à maior ou menor adesão de gestores 
a esforços de valorização de evidências e estratégias de qualificação de dados a serem 
utilizados na atuação governamental (capítulos 7, 10, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 28). 

Em segundo lugar, a produção estatal de evidências, assim como nos demais 
âmbitos de produção do conhecimento, não ocorre em vazios institucionais e é  
configurada por interesses, valores, correlações de força e disputas materiais  
e simbólicas. Nesse sentido, e como abordado em diferentes capítulos deste livro, 
o uso e a produção de evidências científicas, estatais e experienciais são marcados 
pela moldura contextual na qual se inserem, de acordo com Pinheiro (capítulo 1), e 
análises sobre as dinâmicas de uso e produção de evidências não podem prescindir 
da dimensão política que perpassa processos de construção do conhecimento e de 
legitimação da atuação do Estado.

Em consonância com os argumentos já mobilizados nas seções anteriores, 
evidências, enquanto parte dos elementos constitutivos da produção de políticas 
públicas, podem afetar as formas com que regras, normas, requisitos e/ou critérios 
com potencial para orientar, definir, restringir ou incentivar comportamentos são 
incorporados ao desenho das políticas. Podem contribuir fortalecendo determi-
nados referenciais construídos sobre temas, problemas ou públicos específicos. 
Evidências podem assumir ainda um papel relevante como instrumentos por meio 
dos quais é possível aos governos e a outros atores da esfera pública classificar e 
regular espaços, sujeitos e objetos passíveis de serem governados. Fontes estatais 
contribuem para dar materialidade a questões e temas, elas operam construindo 
sentidos e significados que emergem das múltiplas estruturas que constituem o 
aparato estatal e assumem lugar na disputa com interpretações produzidas fora do 
âmbito estatal sobre não apenas as políticas e os programas implementados, mas 
também as razões e os motivos mobilizados para justificar a atuação estatal em 
determinadas direções em detrimento de outras possibilidades.

6  O PARADOXO DA UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: DIVERSIDADE DE USOS 
E INTERMEDIAÇÃO DE EVIDÊNCIAS ENTRE COMUNIDADES EPISTÊMICAS 
(ACADEMIA E GESTÃO PÚBLICA)

Uma das explicações levantadas para o chamado paradoxo da utilização do co-
nhecimento, discutido na seção 2 desta apresentação e nos capítulos 1 e 2 deste 
livro, seria a teoria das duas comunidades (Caplan, 1979). Em que pese o aumento 
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crescente de produção de dados e conhecimento científico, trabalhos empíricos 
em diversos países (Cherney et al., 2015; Vesely, Ochrana e Nekola, 2018) – aos 
quais se somam os capítulos 9, 10 e 11 desta publicação – demonstram um baixo 
uso instrumental da produção científica pelos governos. Tal fato decorreria para 
boa parte da literatura de PPBEs do desenvolvimento dos campos científico e da 
gestão pública como duas comunidades apartadas, com incentivos, tempos, proce-
dimentos e lógicas distintas e, por vezes, até mesmo incompatíveis (Caplan, 1979). 

No entanto, como levantado por Saguin no capítulo 2, estudos mais recen-
tes vêm desafiando tal teoria, ao sugerir o redirecionamento do foco de análise 
dos motivos do baixo uso instrumental para compreender outros tipos de usos 
do conhecimento científico e a interação entre as duas comunidades quando elas 
ocorrem (Amara, Ouimet e Landry, 2004; Newman, Cherney e Head, 2016). 

A literatura sobre políticas públicas traz em sua origem o debate sobre a 
relevância da aplicação do conhecimento científico para a condução das ações go-
vernamentais. Neste debate, autores, como Weiss (1979), alertam há décadas para 
a importância em se reconhecer que pesquisas e evidências científicas podem ser 
utilizadas para várias finalidades. Além do uso instrumental linear e unidirecional 
entre a demanda pela solução de um problema público pré-definido e a provisão de  
evidências empíricas para resolvê-lo, como preconizado pela PPBE, outros tipos 
de uso são claramente observados no dia a dia do produtor da política. 

O conjunto dos estudos desta publicação traz de fato contribuições acerca da 
identificação e problematização do uso instrumental das evidências, levantando 
potencialidades e desafios de sua apropriação e aplicação em diversas etapas da 
produção das políticas, tais como na definição do público-alvo (capítulos 14, 17 
e 24), na composição de diagnósticos orientadores (capítulos 6, 14, 15, 16 e 17), 
na pactuação de compromissos da ação governamental (capítulo 15), na definição 
de intervenções estatais (capítulos 4, 5, 11, 19, 20, 21 e 28), no acompanhamento 
e monitoramento (capítulos 14, 15 e 24), na fiscalização e no controle (capítulos 
10 e 14) e na avaliação da gestão e do impacto das intervenções (capítulos 4, 6, 
7, 8, 13, 14, 15, 22 e 24). 

Entretanto, mesmo nesses capítulos, é possível perceber não apenas o uso 
instrumental, mas também o que Weiss (1979) destaca como uso conceitual ou 
iluminador, o qual a autora defende que seria de maior valia para o policymaking 
se comparado ao instrumental. No uso conceitual, não seria um estudo ou um 
conjunto de estudos sistematizados que afetariam diretamente uma política, mas 
sim o acesso difuso de um conjunto de recursos informacionais, entre eles os 
científicos, que sensibilizariam os tomadores de decisão em relação a novas pers-
pectivas e abordagens para enquadrar problemas e soluções de políticas. Ou seja, 
por exemplo, nos casos citados, o levantamento de diagnósticos, conjuntamente 
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a acompanhamento, monitoramento, fiscalização contínuos, pode gerar um con-
junto de conhecimento ao policymaker que, em momentos específicos, levam a 
uma determinada decisão. 

Além do uso instrumental e conceitual, usos de outras naturezas puderam ser 
constatados nos capítulos, como no estudo elaborado por Almeida (capítulo 12), o 
qual destaca a inevitabilidade do uso político-estratégico de evidências científicas 
no debate parlamentar, dada a pluralidade de interesses a serem representados e as 
assimetrias informacionais no contexto democrático brasileiro. Por sua vez, o estu-
do de Nascimento e Dias (capítulo 13) traz a análise do uso tático das estatísticas 
nos embates intraburocráticos da Justiça de primeira instância, na qual tal tipo de 
evidência é mobilizado para criticar, representar, denunciar e afirmar desigualdades 
estruturais. O mesmo uso tático pode ser reconhecido na outra face da moeda, como 
apresentado por Soares (capítulo 21) na análise original sobre o uso da ignorância 
no embate sobre a regulação pela Anvisa da cannabis para uso medicinal. E, ainda, 
o capítulo 16, sobre a plataforma Gov.br, e o capítulo 17, a respeito do Cadastro 
Único, descrevem a relação reflexiva entre gestores e acadêmicos que se enquadraria 
mais a um modelo interacional de uso nos termos de Weiss (1979).

Ao nos debruçarmos sobre as interações entre as chamadas duas comunidades 
(gestão pública e academia), notamos que as fronteiras entre produtores e usuários 
de conhecimento não são assim tão incontestes ou mesmo demarcáveis. Como bem 
desenvolvido no argumento de Mello (capítulo 14) e explanado na seção 5 desta 
apresentação, o Estado brasileiro se revela importante produtor de conhecimento 
utilizado não apenas para subsidiar suas próprias ações, mas para a própria comuni-
dade científica e a sociedade em geral. Em verdade, há que se considerar que parte 
da burocracia, ao buscar formação e atuação acadêmica, pode integrar simultane-
amente a comunidade acadêmico-científica e a da gestão pública (capítulos 9 e 
11). Ademais, como já mencionado na seção 4 desta apresentação, vários capítulos 
revelaram interações entre a gestão e a academia, tanto em nível individual como 
institucional, que não se resumiram em mera transferência direta de conhecimento, 
mas promoveram construção conjunta de conhecimento (capítulos 15, 16, 17 e 23).

Como explorado pela literatura de knowledge brokerage (intermediação do 
conhecimento), há que se considerar que a burocracia e as organizações públicas não 
utilizam as diversas fontes de conhecimento apenas de modo direto e hermético. 
E aqui não nos referimos apenas ao conhecimento científico, mas igualmente aos 
conhecimentos advindos de outras fontes como os produzidos por stakeholders das 
políticas, instâncias participativas, mídia e opinião de beneficiários. Muitas vezes, 
os burocratas e as organizações públicas selecionam, transformam, traduzem, redis-
tribuem, reescalam, transmitem e produzem conhecimento em interação formal ou 
informal com produtores dessas fontes. Nesse sentido, além da capacidade analítica 
já mencionada na seção 3 desta apresentação, deve-se levar em conta também a 
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capacidade interacional que garanta ao Estado a permeabilidade do conhecimento 
produzido pelas diversas fontes de evidência.

Entretanto, tendo em vista a considerável proeminência de várias fontes estatais 
na rotina dos burocratas identificada em alguns dos capítulos desta obra (capítulos 
9, 10,11 e 12), enfatizamos a importância de estudos futuros sobre a dinâmica 
de produção dessas fontes, a fim de aprofundar nosso entendimento acerca dos 
fluxos e das cadeias informacionais do Estado brasileiro. Seriam as fontes estatais 
(como normativos, notas técnicas, estatísticas, registros informacionais, auditorias 
operacionais, pareceres jurídicos etc.) intermediários do conhecimento capazes de 
absorver a produção de outras fontes e traduzi-las para a linguagem e as práticas 
burocráticas, ou seriam elas estabilizadoras de conhecimento endógeno com baixa 
permeabilidade externa? 

Como a perspectiva moderada de evidências e os estudos no campo já defen-
dem – entre eles vários nesta publicação –, a produção da política pública pode se 
beneficiar muito dos subsídios técnico-científicos, mas sem desconsiderar a dimensão 
política inerente ao processo de produção de políticas em regime republicano e 
democrático. Portanto, ao procurar resguardar a capacidade analítica do Estado 
de ataques como do movimento anticiência, entendemos fundamental e não con-
traditório que tal capacidade analítica esteja aliada a uma capacidade interacional 
voltada à abertura política, epistêmica e cognitiva do Estado. Entendemos que só 
dessa forma seja possível garantir a produção de políticas públicas efetivas, mas 
também plurais e legítimas. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta apresentação buscamos refletir, em alguma medida, a pluralidade analítica 
e a riqueza metodológica e empírica dos estudos produzidos pelas autoras e pelos 
autores deste livro. Vários temas e questões mereceriam ser levantados para agendas 
de pesquisas futuras, seja em decorrência da reflexão do conjunto dos capítulos, seja 
porque não puderam ser cobertos por esta já extensa obra. Contudo, destacamos 
dois temas que emergem do diálogo com o prefácio elaborado por Parkhurst no 
que se refere à localização da publicação no debate internacional sobre evidências 
para políticas públicas. Enquanto o primeiro volta-se a uma proposição explora-
tória, o segundo busca contribuir com uma agenda de recomendações aplicadas.

Para se responder às questões sobre O que deveria ser considerado boa evidência 
para a produção de políticas? e O que significa usar evidências de uma melhor forma? 
no caso do Brasil, entendemos que é necessário avançarmos conjuntamente na 
compreensão sobre se existiria um jeito especificamente brasileiro de usar evidên-
cias em políticas públicas. Esta publicação traz, a nosso ver, os primeiros passos 
neste sentido. Contudo, embora tenhamos buscado uma cobertura ampliada da 
pluralidade de molduras contextuais do uso de evidências, reconhecemos que se 



Apresentação  | 53

trata de um exercício contínuo e cumulativo. Portanto, analisar áreas de políticas 
públicas que ainda não foram exploradas, como da justiça e da segurança pública, 
aprofundar o diálogo com o campo de estudos de formação do Estado brasileiro, 
assim como produzir estudos comparativos entre diversos contextos nacionais e 
entre diferentes países, certamente trará um diagnóstico mais abrangente e nítido 
das dinâmicas de uso de evidências no país.

Igualmente de alta relevância é a questão de quais institucionalidades devem 
ser criadas para garantir o uso das melhores evidências das melhores formas, ou 
seja, a boa governança de evidências. Este de fato é um tema de escassa produção 
no Brasil. Consideramos que ele se relaciona à agenda exploratória anteriormente 
citada, mas demanda, ainda, maior interlocução e adensamento com outros campos 
do conhecimento que já produziram arcabouços teóricos consistentes sobre temas 
como o funcionamento das burocracias e organizações públicas (Lopez e Praça, 
2015; Palotti e Cavalcante, 2019; Pires, Lotta e Oliveira, 2018), as estruturas e 
os processos decisórios estatais (Vaz, 2018), a relação entre ciência, tecnologia e 
sociedade (Haraway, 1988; Latour, 1994; 1997; Latour e Woolgar, 1997), poder 
e democracia (Figueiredo, 2007; Limongi e Figueiredo, 1999; 2009; Pateman, 
1970; Mansbridge, 2010; Mouffe, 2008), entre outros. 

Ademais, serão de muita valia para tal discussão mais trabalhos empíricos que 
busquem acompanhar e avaliar os resultados de iniciativas criadas com a finalidade 
de promover o uso de evidências no Brasil, como o CMAP, coordenado pelo ME; 
as ações de capacitação, avaliação e organização de evidências, da Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap); as próprias iniciativas de produção e comuni-
cação de evidências, do Ipea; assim como os casos mencionados nesta publicação 
do Escritório de Evidências da Secretaria Estadual da Educação do Estado São 
Paulo; da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), do Ministério 
da Cidadania; e das avaliações de impacto regulatório e dos comitês científicos da 
covid-19, para ficarmos apenas em alguns exemplos no âmbito estatal, sem des-
considerar as inúmeras iniciativas da sociedade que emergiram na última década. 

Esta é uma agenda de pesquisa que se descortina em território nacional e nos 
desafia. Esperamos que esta publicação contribua para suscitar o mesmo sentimento 
entre os gestores públicos, pesquisadores e interessados no tema do uso (e não uso) 
de evidências em políticas públicas.
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