
Editorial

Revista BRasileiRa de MonitoRaMento e avaliação | núMeRo 4 | Julho-dezeMBRo de 2012

3

A publicação deste número da Revista Brasileira 

de Monitoramento e Avaliação (RBMA) repre-

senta um momento simbolicamente importante 

para a revista: a comemoração de seus dois anos 

de atividades,  voltadas ao fortalecimento, à for-

mação e à disseminação da prática de diagnósti-

co, monitoramento e avaliação de políticas, pro-

gramas e projetos sociais, em uma perspectiva 

plural e multidisciplinar no Brasil. e nada mais 

plural e multidisciplinar que as avaliações que 

se tem realizado nesses dez anos do Programa 

Bolsa família (PBf), como a edição anterior e a 

atual da RBMA procuram ilustrar.

nesta edição são apresentados outros quatro 

artigos que tratam de diferentes perspectivas 

do Programa. O primeiro artigo, de Armando Si-

mões, analisa os impactos do PBf sobre o de-

sempenho escolar de estudantes, medido pelos 

escores da Prova Brasil e taxas de aprovação do 

Censo educacional, valendo-se de modelagem 

econométrica com dados dessas pesquisas e do 

Cadastro Único para Programas Sociais. Os efei-

tos do Programa na redução da extrema pobreza 

e desigualdade são apresentados em seguida, 

em uma perspectiva descritiva, a partir da série 

histórica da Pesquisa nacional por Amostra de 

Domicílios desde 1981, por Paulo Jannuzzi e 

colaboradores. O terceiro artigo, de Ana Segall 

e Daniela lenci, apresenta uma ampla caracte-

rização das condições de vida de beneficiários 

do PBf e do Benefício de Prestação Continua-

da, com base nas ricas informações aportadas 

sobre consumo, condições habitacionais e ren-

dimentos coletados na Pesquisa de Orçamento 

familiar 2008/2009. A última contribuição, de 

Débora thomé, apresenta uma análise institu-

cional acerca do Programa e suas vinculações 

com a estruturação de Sistemas de Proteção So-

cial pelo mundo. 

A entrevista desse número é com indran  

naidoo, especialista sul-africano no campo da 

Avaliação de Políticas Públicas e atualmente 

diretor do escritório de Avaliação do Programa 

das nações unidas para o Desenvolvimento. 

Sua entrevista foi realizada durante  o iv Semi-

nário nacional da Rede Brasileira de Monitora-

mento e Avaliação, no Rio de Janeiro. 

Além de artigos e entrevistas com especialis-

tas da área, a RBMA também traz relatos de 

pesquisas de destaque na área. Carolina Miso-

reli e colaboradoras apresentam a estratégia 

de monitoramento e avaliação das atividades 

do Canal futura. O relato de Marco natalino 

sobre os propósitos da Pesquisa Painel lon-

gitudinal de Pobreza encerra a contribuição 

técnica da revista.

Dois anos de existência é certamente pouco 

tempo para avaliar os efeitos da revista nos seus 

propósitos originais, de se constituir em meio 

de disseminação de pesquisas, práticas e expe-

riências em monitoramento e avaliação junto 

à comunidade de técnicos, gestores públicos, 

profissionais e pesquisadores acadêmicos na 

temática no País. Como muitas políticas públi-

cas, desde que haja compromisso com seus ob-

jetivos, com aperfeiçoamento e inovação, seus 

efeitos e contribuições vão se manifestando ao 

longo do tempo. 

Boa leitura ! 


