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Por quê um mapa
de evidências?
O uso de evidências científicas para apoiar a tomada
de decisão na gestão pública ainda é restrito, em boa
parte devido a barreiras de acesso tais
como: dificuldade na compreensão da linguagem
acadêmica ou de idiomas estrangeiros,
falta de acesso ou familiaridade com as bases de
dados acadêmicas, entre outros.
Um mapa de evidências é uma forma de organizar a
produção de conhecimento disponível sobre
determinado tema, onde são conduzidas buscas e
seleções sistemáticas de estudos científicos, os quais
posteriormente são sintetizados e categorizados em
temas e desfechos de interesse.
Demonstram tanto o quantitativo de estudos, quanto
os principais achados. Através do mapa de evidências
também é possível identificar vazios de produção de
conhecimento.

Sistema prisional
O sistema prisional, no Brasil, atravessa diversos
desafios relacionados ao crescimento exponencial da
população carcerária e a situação precária de boa
parte dos estabelecimentos penitenciários. A tomada
de decisão informada por evidências é essencial para
melhorar a efetividade das políticas públicas e garantir
os direitos das pessoas inseridas no contexto de justiça
criminal.
Para a construção desse mapa de evidências, foi
realizada oficina com atores-chave da gestão pública,
das universidades e da sociedade civil, de modo a
definir e validar temas prioritários para o protótipo, a
saber: SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO.
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Modo de usar
Evidências científicas
possuem potências e
limitações - o uso dessa
ferramenta deve sempre
levar em conta o contexto
e os atores locais.
Protótipo 1 - Mapa de evidências para o sistema prisional - SAÚDE
Protótipo 2 - Mapa de evidências para o sistema prisional EDUCAÇÃO E TRABALHO

Nas linhas são
apresentadas as
intervenções
identificadas

As colunas trazem os
desfechos ou temas
de interesse
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Os mapas foram construídos a partir de pesquisas em bases de dados
científicas nacionais e internacionais.
Frente aos resultados dessas pesquisas, foram selecionados os estudos
que comporiam os protótipos considerando filtros de ano de realização
do estudo, relevância quanto ao tema do sistema prisional e
disponibilidade de texto integral na internet.
A categorização proposta dos estudos pode variar conforme foco do
pesquisador - esses mapas são um primeiro protótipo cuja busca por
estudos pode ser replicada e reorganizada conforme problemática local.

Buscas
As estratégias de busca para os
mapas de evidências sobre Saúde e
sobre Educação e Trabalho estão
disponíveis:
AQUI
A área da Saúde resultou estudos de
maior robustez metodológica, que
permitem um grau de confiança
maior nas suas conclusões.

Legendas
Todos os estudos incluídos foram
classificados nas seguintes dimensões:
- EFEITO OBSERVADO
- PÚBLICO ALVO
- TIPO DE ESTUDO
- LOCALIZAÇÃO
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Simulação de uso
Imagine que você faz pesquisa científica e gostaria de
saber qual tema tem maior escassez de estudos
quando falamos de educação no sistema prisional. Ao
abrir o mapa "Educação e Trabalho", na aba "MAPA",
você poderá identificar que as linhas B1 a B10 trazem
Ações de educação, e que a linha B9, sobre Ampliar
parcerias para garantia do acesso de pessoas presas ao
ensino superior, é a que possui menos estudos sobre o
tema.
Agora imagine que você trabalha na gestão de políticas
penais e deseja saber qual intervenção é mais efetiva
para garantir direitos de educação e trabalho no
sistema prisional. Ao abrir o mesmo mapa, você pode
pode se familiarizar com a aba "LEGENDA" e depois
explorar as abas A1 até a C8 de modo a ver, estudo
por estudo, quas efeitos foram observados.
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Sugestões finais
O uso dos mapas de evidências podem trazer
dúvidas ou curiosidades sobre os estudos. Os
títulos de cada estudo possuem links para o
texto completo!

O mapa de evidências
é melhor aproveitado
de forma dialógica com
outros atores interessados no
tema. Use o mapa para guiar
oficinas ou diálogos com
atores interessados no tema!
Gostaria de saber mais sobre o construção ou o uso do mapa de evidências?
Quer fazer seu próprio mapa?
Confira algumas de nossas inspirações para esses protótipos:
What Works Crime Prevention Toolkit - Inglaterra
Gap Maps da International Innitiative for Impact Evaluation
Ou escreva para laura@veredas.org

O desenvolvimento desse mapa
só foi possível graças ao apoio
da equipe do GNOVA Lab, da
Isabella Salles (UnB), do
Instituto Veredas e de todas as
participantes da oficina e da
validação. Obrigada!

