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A avaliação pode ser entendida por diversos 
pontos de vista 
• Juízo profissional 

• Comparação de resultados com objetivos claramente 

definidos 

• Pesquisa experimental 

• Acomodar o pluralismo de valores 

• Dar espaço aos pró e contras 

• Enfoque na tomada de decisões 

 

• Tentar entender o que é avaliação a partir de apenas uma 

visão é como tentar compreender a totalidade de um elefante 

com base em relatório de vários anatomistas cegos. 
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Referenciais da discussão das abordagens 

• Avaliadores necessitam interpretar informações, formular 
conclusões e determinar valor ou mérito de um programa ou 
política pública. 

 

• Isso pode ser feito de diversas maneiras, com lógicas ou 
ênfases diferenciadas ou a partir de variadas concepções 
epistemológicas. 

► Crenças filosóficas e ideológicas. 

► Formação e preferências metodológicas. 

► Abordagens e métodos. 

► Ênfases. 

► Considerações derivadas da experiência prática. 

► Foco. 
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Problemas metodológicos 
• Causalidade: sempre difícil determinar com bom grau de certeza. 

► Em alguns tipos de avaliação pode não ser relevante. 

 

• Critérios de julgamento: complicado estabelecer com clareza e pouca 
contestação, pois os objetivos de políticas públicas costumam ser vagos, 
múltiplos, conflitantes e até ocultos. 

 

• Temporalidade: alguns resultados podem depender de maturação.  
► A avaliação pode ser de pouca utilidade se o programa sofrer alterações constantes 

ou se realizada em momento inadequado. 

 

• Escolha da metodologia: cada metodologia de coleta e processamento 
de informações possui limites e possibilidades que podem gerar 
perspectivas diferentes do programa avaliado. 

 

• Generalização: dificuldades de estimar se os resultados de um 
programa seriam similares se ele fosse aplicado em outros contextos. 

5 



Questões epistemológicas 

• Objetivismo: deriva do empiricismo e da lógica positivista. 

Busca resultados reproduzíveis e verificáveis. 

► Críticas: limitações ao lidar com fenômenos complexos, interativos e 

dinâmicos; disfarça valores, preconceitos e premissas ocultos; 

supervalorização da metodologia como legitimadora. 

 

• Subjetivismo: concentra sua legitimidade no apelo à 

experiência e na clareza das percepções dos avaliadores. 

Considera o saber algo tácito, não explícito. 

► Críticas: mais difícil de ser reproduzido; pode ser difícil identificar e 

separar influências de valores; por vezes diferentes avaliações do 

mesmo fenômeno podem ser conflitantes; anticientificismo.  
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Crenças filosóficas 

• Utilitarista: maximização da utilidade – avaliação do impacto 

global de um programa 

► Foco nos impactos e resultados de um programa ou política para o 

seu público alvo e, algumas vezes, para os stakeholders. 

 

• Intuicionista-pluralista: atenção aos diversos 

indivíduos/grupos envolvidos. Pluralidade de critérios. 

► Foco nas interações, interpretações, simbolismos, dinâmicas, 

subjetividades. 
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Fontes do pensamento sobre avaliação 

• Experimentação: controle, aleatorização, testes estatísticos... 

 

• Mensuração: uso de mecanismos de medidas para 

fenômenos, comportamentos, situações... 

 

• Análise sistêmica: exame das inter-relações entre variáveis 

em processos/organizações complexas, auxiliando na tomada 

de decisão 

 

• Abordagens interpretativas: geração de interpretações 

descritivas e julgamentos holísticas para programas complexos 
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Formação e preferências metodológicas 

• Quantitativa x qualitativa: 

► Qualitativa: ênfase na “descrição substantiva”, abordagem indutiva. 

► Quantitativa: ênfase na padronização e possibilidade de generalização. 

Baseia-se em modelos previamente definidos e em 

métricas/indicadores normalmente já estabelecidos e aceitos.  

 

• Dificuldade de se trabalhar com múltiplas metodologias e 

campos disciplinares. 

► Inércia em relação aos campos conhecidos e preferidos. 

► Viés pelos métodos já testados e dominados. 
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“Lei do 
instrumento” 
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“Suponho que é tentador, se a única ferramenta que você 

tem for um martelo, tratar tudo como se fosse prego” 
(Abraham Maslow, 1962, 1966) 

 

“Dê um martelo a um garotinho e ele vai descobrir que tudo 

que ele encontra precisa ser martelado” (Abraham Kaplan, 1964) 



Ênfases da avaliação 
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Timmimg 
A avaliação ex ante, concomitante/intermediária, ex post ou uma combinação 

dessas opções. 

Flexibilidade de 
estrutura 

Análise em relação aos objetivos do programa ou que envolva também a 

propriedade dos objetivos. Avaliação de efeitos intencionais e, em alguns casos, 

não-intencionais. 

Julgamento ou 
apresentação 

Julgamento do sucesso ou fracasso de um programa — até mesmo 

recomendando melhorias ou alternativas — ou mera apresentação das 

constatações, deixando as conclusões a cargo daqueles a quem incumbem as 

decisões. 

Conhecimento 
ou negociação 

Apreciação por especialistas em avaliação e mediante a aplicação de 

procedimentos técnico-científicos para garantir a objetividade dos resultados, 

ou mediante parceria na qual os objetivos e métodos — e até mesmo as 

constatações e as recomendações — sejam negociados com os interessados, a 

fim de maximizar o uso das constatações e garantir participação democrática. 

Uso 

Como meio de adquirir mais conhecimento em relação a um programa ou para 

decidir quanto a seu valor. Mecanismo auxiliar para o refinamento de um 

programa ou o questionamento de sua lógica, podendo mesmo sugerir 

mudanças fundamentais. 

Fonte: Ala-Harja; Helgason, 2000: 13 



Avaliação vista pelas abordagens e métodos 

• Quatro tipos básicos de avaliação: 

► Experimental. 

► Pragmática. 

► Econômica. 

► Naturalista. 

 

• O papel da avaliação é diferente em cada um dos processos de 

tomada de decisão e aprendizagem, ou seja, não há uma 

avaliação “certa”, mas aquela mais adequada à necessidades. 

 

• Cada tipo tem seus limites e suas possibilidades. 
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Avaliação experimental 

• Ênfase positivista de aplicação da metodologia de ciências 

naturais. 

 

• Comparação de grupos similares, aleatoriamente selecionados, 

após a aplicação de um programa a um deles e não a outro 

(“grupo de controle”). 

 

• Causalidade: a atribuição do efeito ao programa aplicado 

considera que não há nenhuma outra causa concorrente para 

o resultado. 
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Avaliação pragmática 

• Foco na a utilidade dos resultados da avaliação. 

 

• A avaliação deve ser orientada pelos objetivos, necessidades 

práticas dos tomadores de decisão. 

 

• Análises semi-experimentais (busca de causalidade ou de 

eliminar explicações alternativas para os resultados sem 

utilizar seleção aleatória), estudos de casos e métodos 

qualitativos são geralmente utilizados. 
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Avaliação econômica 
• Pode ser conduzida de forma separada da avaliação geral, ou como 

complemento. 

 

• As ferramentas incluem análises de custo-benefício e avaliações de 
custo-eficiência. 

 

• Questões como o custo dos programas são parte fundamental dos 
critérios de avaliação. 

 

• É necessário estimar quantitativamente – ou pecuniariamente – os 
resultados obtidos pelo programa. 

► Algumas abordagens alternativas, como a análise custo-benefício branda, 
análises parciais, testes de limiar e análise de custo-efetividade procuram 
combinar a avaliação econômica com aspectos mais qualitativos. 
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Avaliação naturalista 

• Premissa: a realidade se constrói socialmente e está em 

constante mudança pela interação dos indivíduos. 

► Rejeita a avaliação experimental e a econômica. 

 

• Portanto a avaliação não pode oferecer respostas corretas e 

objetivas, mas apenas agir como facilitador para a produção 

de consenso e do entendimento. 

 

• Os métodos utilizados (etnografia, observação participante, 

estudos de caso...) visam descrever e esclarecer os valores e 

premissas dos interessados e apoiar a negociação desses 

aspectos no processo avaliativo. 

16 



Considerações derivadas da experiência prática 

• A avaliação deve conter ou não um juízo de valor? 

 

• Funções e impactos políticos da avaliação. 

 

• Influência de experiências anteriores. 

 

• Conhecimento aprofundado do tema a ser avaliado: 

necessário ou não? 

 

• Desejável ou não ter uma grande variedade de abordagens de 

avaliação? 
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Classificação de acordo com o foco (Worthen; Sandres; Fitzpatrick, 2004) 

1. Centrada em objetivos: especificação de metas e objetivos e 
determinação da medida em que foram atingidos. 

2. Centradas na administração: foco na identificação e 
atendimento das necessidades de informação dos 
administradores. 

3. Centradas no consumidor: fornecer informações sobre 
produtos e serviços para o uso dos consumidores em suas 
escolhas. 

4. Centradas em especialistas: uso de conhecimentos 
especializados para julgar a qualidade dos objetos da avaliação. 

5. Centradas no adversário: confronta, de forma planejada, 
diferentes pontos de vista sobre o objeto avaliado. 

6. Centradas no participante: envolve os participantes para 
determinar valores, critérios, necessidades e obter informações. 
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Avaliação centrada em objetivos 

• Mensuração para definir o grau em que os objetivos de uma 
política pública foram alcançados 

• Focos 

► Determinação do propósito da atividade 

► Especificação de metas e objetivos e determinação da medida do seu 
atendimento 

► Identificar se o que foi planejado foi atingido 

• Utilização comum: 

► Papel formativo para corrigir discrepâncias entre os objetivos 
almejados e os alcançados em determinada etapa do projeto 

► Para definições dos padrões de comportamento e resultado 

• Campo social: o alcance do programa normalmente ultrapassa 
os seus objetivos primários. 
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Avaliações centradas na administração 

• Coleta de informações úteis à tomada de decisão, com o 

objetivo de aumentar o grau de acerto nas decisões tomadas 

 

• Foco: ajudar as pessoas a tomar decisões: 

► Interesse na identificação e no atendimento das necessidades de 

informações dos administradores 

► Visão gerencialista: racionalidade nos processos de tomada de decisão 

 

• Busca compreensão mais aprofundada dos processos internos 

das organizações 
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Avaliações centradas no consumidor 

• Dar informações úteis sobre o produto e serviços para sua 

escolha 

 

• Características: 

► Análise, teste e informações para subsidiar a tomada de decisão do 

consumidor sobre diferentes produtos ou serviços 

► Foco no desempenho e a utilidade do objeto avaliado 

► Papel fortemente somativo, mas eventualmente assume um papel 

formativo 
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Avaliações centradas em especialistas 

• Especialistas julgam as políticas públicas utilizando seus 

conhecimentos específicos e experiência 

 

• Baseia-se em juízos emanados de especialistas para julgar a 

qualidade do objeto em avaliação 

 

• Características: 

► Legitimidade: qualificação, conhecimento e experiências profissional 

dos avaliadores 

► Busca padrões consensuais 

 

• Exemplos: bancas e painéis; pareceres... 
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Avaliações centradas no adversário 
• O juízo e o mérito de cada questão emergem da discussão de 

pontos de vista divergentes  

 

• Busca equilibrar as diferenças por meio da posição antagônica 
entre pontos de vista distintos, enfatizando seus pontos fortes e 
fracos 

 

• Adaptações do paradigma jurídico de audiências públicas, com a 
defesa de pontos prós e contras 

 

• Características 
► Foco na controvérsia e ampla discussão 

► Oposição estruturada e planejada em termos de prós e contras 

► Possibilita um estudo mais abrangente das questões que estão sendo 
avaliadas 
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Avaliações centradas nos participantes 
• A avaliação é uma construção social feita por meio de um processo 

interativo e de negociação entre os atores sociais 

 

• Eixos 
► Observação e identificação das preocupações, problemas e consequências inerentes 

às políticas públicas 

► Criar um processo mais igualitário onde a perspectiva do avaliador é determinada 
pelas prioridades dos outros stakeholders, incluindo aqueles que participam 
diretamente do projeto;  

► Propõe que o processo de avaliação e seus resultados sejam pertinentes e úteis aos 
diversos stakeholders 

 

• Objetivos da avaliação: 
► Descrição e julgamento 

► Empoderamento dos participantes 

► Contemplar o pluralismo de valores e realidades 

► Compreender e retratar as complexidades de uma atividade 
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Finalidades da 
avaliação 

Características 
distintivas 

Contribuições à 
conceituação da avaliação 

Critérios para 
julgar as 

avaliações 
Vantagens Limitações 

C
en

tr
ad

a 
em

 
o

b
je

ti
vo

s Determinar o grau em 

que os objetivos 

foram atingidos 

Objetivos 

mensuráveis; 

instrumentos 

objetivos para coleta 

de dados 

Mensuração do desempenho 

antes e depois; esclarecimento 

dos objetivos; testes objetivos e 

mensuração tecnicamente 

sólidos 

Mensurabilidade 

dos objetivos; 

mensuração da 

confiabilidade e 

validade 

Fácil de usar; foco nos 

resultados; aceitabilidade; 

obriga à definição de 

objetivos 

Simplificação da 

avaliação; reducionismo; 

linear; ênfase exagerada 

nos resultados; não capta 

resultados imprevistos 

C
e

n
tr

ad
a 

n
a 

ad
m

in
is

tr
aç

ão
 

Dar informações úteis 

e ajudar na tomada de 

decisões 

Ajudar na tomada de 

decisão racional em 

todos os estágios de 

um programa 

Identificar e avaliar 

necessidades e objetivos; 

considerar planos alternativos; 

supervisão de programas; 

explicar resultados; orientações 

para institucionalizar a avaliação 

Utilidade; 

viabilidade; 

propriedade; 

solidez técnica 

Abrangência; sensível às 

necessidades de informação 

das lideranças; sistemática ; 

orientações detalhadas de 

implementação; uso  

extensivo de informações 

Ênfase na eficiência 

organizacional; premissa 

de ordem e 

previsibilidade nas 

decisões; foco nas 

preocupações dos líderes 

C
e

n
tr

ad
as

 n
o

 
co

n
su

m
id

o
r Dar informações 

sobre produtos para 

tomada de decisões 

sobre compras ou 

escolhas 

Listas de verificação; 

critérios para analisar 

produtos e serviços; 

informar 

consumidores 

Lista de critérios para avaliação; 

referência para documentação 

de trabalhos terminados; papel 

formativo e somativo de 

avaliações; controle de viés 

Eliminação do viés; 

solidez técnica; 

critérios utilizados 

para conclusões e 

recomendações; 

Ênfase nas necessidade de 

informação do consumidor; 

influência formativa; 

preocupação com a relação 

custo-benefício 

Custo e financiamento; 

pode inibir a criatividade 

e inovação; fechada ao 

debate ou exame de 

divergências 

C
e

n
tr

ad
as

 e
m

 
es

p
ec

ia
lis

ta
s Oferecer julgamentos 

profissionais de 

qualidade 

Basear juízos e 

conhecimentos em 

experiência 

individual; Buscar 

padrões de consenso 

Legitimação da crítica subjetiva; 

auto-avaliação com verificação 

externa; padrões 

Uso de padrões 

reconhecidos; 

qualificações dos 

especialistas 

Cobertura ampla; facilidade 

de programar e 

implementar; capitaliza o 

juízo humano 

Difícil reprodutibilidade; 

vulnerabilidade a viés e 

conflito de interesses; 

confiança excessiva nas 

qualificações dos 

especialistas 

C
e

n
tr

ad
as

 n
o

 
ad

ve
rs

ár
io

 Oferecer um exame 

equilibrado dos 

pontos fortes e fracos 

de diversas 

perspectivas sobre 

questões controversas 

Audiências públicas; 

pontos de vista 

contrários; decisões 

baseadas nos 

argumentos elencados 

no processo 

Uso de formas forenses de 

audiências públicas; reexame 

das evidências; apresentação 

integral de múltiplas 

perspectivas; foco nas questões 

e seu esclarecimento 

Equilíbrio; 

eqüidade; 

publicidade; 

oportunidade de 

verificar pontos de 

vista contrários 

Cobertura ampla; exame das 

evidências; dirigida para o 

fechamento ou solução; 

ilumina os diferentes lados 

das questões; uso extensivo 

de informações 

Falibilidade de árbitros; 

custos e consumo de 

tempo; dependência da 

capacidade dos 

apresentadores; 

polarização artificial 

C
en

tr
ad

as
 n

o
 

p
ar

ti
ci

p
an

te
 

Compreender e 

avaliar 

complexidades; 

responder às 

necessidades de 

informação de 

diferentes  públicos 

Refletir sobre 

realidades múltiplas; 

Raciocínio e 

conclusão indutivos; 

experiência do local 

em primeira mão 

Uso de raciocínio indutivo; 

reconhecimento das múltiplas 

realidades; importância do 

contexto; critérios para julgar o 

rigor de investigações 

qualitativas 

Credibilidade; 

adequação; 

auditabilidade; 

confirmabilidade 

Foco na descrição e 

julgamento; interesse pelo 

contexto e compreensão; 

flexibilidade; pluralismo; 

uso de raciocínio indutivo; 

uso extensivo de 

informações 

Não diretiva; tendência a 

ser atraída pelo atípico; 

pode ser intensiva em 

mão-de-obra e custos; 

risco de não chegar ao 

fechamento 

Fonte: Worthen; Sandres; Fitzpatrick, 2004: 256-8, retrabalhado pelo autor 25 



Ecletismo nas abordagens? 

• Não existe uma teoria de avaliação, nem, teorias para cada 

abordagem, mas apenas modelos,  referenciais e filosofias que 

podem ser combinadas e adaptadas 

 

• Ater-se a uma única abordagem pode limitar e enviesar a 

avaliação 

 

• A busca pelo ecletismo e interdisciplinaridade pode ser 

vantajosa, mas deve ser feita com cuidado e critério. 

► “o ecletismo é a disciplina de mentes indisciplinadas”? 
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