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Agenda 

• Contexto 

► Quem avalia 

► Recursos necessários 

► Habilidades necessárias 

► Quando uma avaliação não é adequada 

• Algumas questões orientativas para o processo avaliativo 

• Montando a avaliação 

► Definindo o objeto. 

► Estabelecendo as referências iniciais. 

► Aprofundando o entendimento do objeto. 

► Definindo e operacionalizando. 

► Obtenção e trato de informações. 

► Apresentação dos resultados e recomendações. 
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Quem avalia? 

Interno  

•Mais familiaridade. 

•Conhecimento aprofundado 
sobre os interessados e 
participantes. 

•Conhecimento do histórico e 
das dinâmicas institucionais 
envolvidas. 

• Podem advogar em prol da 
utilização de suas avaliações e 
resultados. 

• Já são conhecidos (pontos 
fortes e fracos). 

 

Externo 

•Mais probabilidade de 
imparcialidade. 

•Maior credibilidade junto a 
públicos externos. 

• Pode agregar conhecimentos e 
habilidades não disponíveis na 
instituição e trazer novas 
perspectivas. 

•Os atores podem se mostrar 
mais dispostos a revelar 
informações a pessoas de fora. 

•Menor preocupação em 
apresentar informações 
impopulares. 
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Que recursos serão necessários? 

• Financeiros 

• Pessoal 

• Disponibilidade  

• Habilidades 

• Acesso a pessoas e locais 

• Acesso a dados e informações 

• Passagens e diárias 

• Tempo 

• Comunicações, reuniões, workshops... 
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Habilidades necessárias a um avaliador 

• Capacidade e sensibilidade para trabalhar cooperativamente 

com públicos distintos 

 

• Condições de planejar a pesquisa, coletar dados e 

informações, analisá-los e interpretá-los 

 

• Competência para administrar tempo e recursos 

 

• Capacidade de comunicação 

 

• Ética 
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Quando uma avaliação não é adequada? 

• As informações produzidas serão triviais. 

 

• Os resultados não serão usados. 

 

• Não há condições de produzir informações úteis e válidas. 

 

• Timing inadequado (prematura) 
• Maturidade da PP x tipo de avaliação  

 

• Resultados serão utilizados de forma inadequada ou escusa. 
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Algumas questões orientativas 

• Por que a avaliação está sendo solicitada? Qual o seu propósito? 

Que perguntas devem ser respondidas pela avaliação? 

• Para que será utilizada? Por quem? 

• O que deve ser avaliado? O que esse objeto abrange? O que ele 

exclui? Quem vai participar? 

• Como funciona o programa? Quais seus objetivos e metas? Que 

problemas pretende tratar? Como as atividades são estruturadas? 

• Qual o clima político e contexto da avaliação? Algum fator pode 

impedir/dificultar uma avaliação significativa e adequada? 

• Quais os recursos disponíveis para a avaliação? Qual a 

disponibilidade de informações? 

• Quem vai fazer a avaliação? Alguém irá acompanhar? 
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Montando uma avaliação 

1. Definindo o objeto da avaliação. 

 

2. Estabelecendo as referências iniciais para a avaliação. 

 

3. Aprofundando o entendimento do objeto de avaliação. 

 

4. Definindo e operacionalizando a avaliação. 

 

5. Obtenção e trato de informações. 

 

6. Apresentação dos resultados e recomendações. 
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Definindo o objeto da avaliação  
• Definir os usos da avaliação e quem é o público alvo. 

► Estabelecer concordância com as prioridades da avaliação e com os seus usos 

 

• Compreender o problema que o programa se propõe a resolver e os 
seus objetivos 
► Entender o contexto político, social, econômico, atores envolvidos, histórico. 

► Descrever a política/programa/projeto 

► Entender as premissas teóricas/causais que orientaram o programa  e sua estrutura. 

 

• Identificar fontes: 
► Há documentação disponível? Houve outras avaliações anteriormente? 

► Há pessoas que podem esclarecer o funcionamento do programa? Estão 
disponíveis? 

 

• Mapear as possíveis dimensões a serem avaliadas e suas interrelações. 

 

• Atenção: o objeto se transforma ao longo do entendimento! 
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Para que a avaliação será utilizada? 

• É fundamental ter clareza sobre as motivações para a 

realização de uma avaliação, assim como o que se pretende 

fazer com os seus resultados. 

 

• Alguns usos possíveis: 

► Informacional 

► Necessidade do programa; ajudar no planejamento; atendimento de 

metas e objetivos; comparar com outras ações similares;... 

► Educativo 

► Usos “secretos” 

o Adiamento 

o Fugir à responsabilidade 

o Relações públicas... 
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Estabelecendo as referências da avaliação 
• Definição de questões orientadoras: o que se quer saber com a 

avaliação? O que ela deveria responder? 
► Mapear intenções, preocupações e dúvidas de modo amplo 

► Esclarecer terminologia, concepções, vocabulário, critérios... 

 

• Busca de hipóteses orientadoras da avaliação: se tal ação teve resultados, 
quais efeitos eu devo esperar encontrar na realidade? Que tipo de 
evidências são importantes, suficientes, indicativas? 

 

• Definição de critérios e padrões de julgamento: há referenciais ou 
metas? 

 

• Atenção:  
► Todos esses aspectos estão sujeitos a revisões, ajustes e reorientações durante o processo avaliativo, 

mas servem como guia. 

► É fundamental formalizar os entendimentos e harmonizar expectativas! 
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“A resposta certa, não importa nada: o 

essencial é que as perguntas estejam certas.” 

Mário Quintana - Do Caderno H 

  

“Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, 

mais, é só a fazer outras maiores perguntas” 

João Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas 

 



Definindo questões e dimensões a avaliar 
• Fase divergente 

► Abertura para todas as questões possíveis 

► Levar em consideração diversos pontos de vista dos afetados por um 
programa 
o O que vocês gostariam de saber sobre o programa? Quais são os objetivos do 

programa de seu ponto de vista? Quais suas preocupações? 

► Fontes: documentação, entrevistas com interessados, workshops 

 

• Fase convergente 
► Agrupar dimensões, selecionar, priorizar e focar 

► Procurar combinar as questões com a metodologia para respondê-las 
(viabilidade) 

► Construção conjunta com os interessados e/ou demandantes 

► Qual a utilidade de se saber a resposta para determinada questão? 

 

• Atenção: questões muito genéricas ou triviais podem levar a avaliação a ter 
pouca utilidade. 
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Aprofundando o entendimento do objeto 
• Entender a estrutura lógica do programa (relações entre os diversos 

componentes e sua articulação com os resultados esperados) 

 

• Entender a estrutura operacional-organizacional 
► Inclui orçamento e recursos disponíveis. 

► Examinar a implementação para verificar se corresponde ao proposto e se tem 
condições de alcançar os objetivos e metas. 

 
• Mapear os atores envolvidos pelo programa e seus interesses (Quem participa? Quem 

é afetado? Como?) 

► Buscar interação/contato com os atores principais 

 

• Verificar se há algum histórico de ações e do programa 

 

• Verificar conexões e relações do programa com outras ações, programas 
e projetos 
► Determinar governabilidade do programa em relação aos objetivos 
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Definindo e operacionalizando as questões  
• Estabelecer os limites e alvos da avaliação com os interessados. 

 

• Estabelecendo e definindo conceitos: 
► Busca de entendimento consensual sobre conceitos, questões orientadoras e aspectos a 

serem avaliados. 

 

• Esclarecer objetivos e metas do programa. 

 

• Definir indicadores  e métricas (qualitativos e/ou quantitativos). 

 

• Definir procedimentos e métodos que serão utilizados para obter as 
informações e para processá-las. 
► Explorar diferentes abordagens avaliativas para determinar se satisfazem às necessidades 

de informação dos interessados e se é realizável 

 

• Atenção: esses passos devem ser feitos em conjunto com os usuários da avaliação, 
financiadores e interessados, ou pelo menos entre o avaliador e o demandante. 
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Seleção das questões orientadoras 
• As questões devem ser alteradas quando se fizer necessário.  

► Isso pode ser por causa do amadurecimento da compreensão do problema, prazos, 
orçamento, descoberta que certos procedimentos avaliatórios não funcionam, etc. 

• Todavia, o avaliador não deve perder de vista os objetivos e propósitos 
da avaliação. Não confunda flexibilidade com indecisão ou falta de rigor. 

• A seleção é uma combinação de considerações epistemológicas, 
científicas e pragmáticas. 

 

• Possíveis critérios de seleção de questões: 
► Quem vai usar as informações? Quem quer saber essa resposta? 

► A resposta forneceria informações que não possuímos no momento?  

► A resposta produziria informações importantes? Para que finalidade? 

► Essa questão tem interesse passageiro ou focaliza dimensões críticas de interesse 
permanente? A resposta poderia ter impacto sobre o curso dos acontecimentos? 

► É viável responder à essa questão dados os recursos financeiros, humanos, 
metodológicos e prazos disponíveis? 
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Cuidado com as armadilhas! 

• O avaliador deve procurar sempre harmonizar as questões que for 

levantando com os interessados na avaliação, de modo a que eles 

possam se apropriar dela. 

 

• Todavia, deve tomar cuidado com aqueles que querem evitar a 

realização da avaliação ou querem, antecipadamente, desmerecer 

seus resultados. Uma das estratégias comuns nessa situação é ficar 

criando objeções por meio da proposição de questões 

irrespondíveis, tendenciosas ou exigindo mais e mais informações 

para “contextualizar” os resultados. 

 

• Seja criterioso e procure separar o que é pertinente do que não é. 
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Busca de informações apropriadas 
• As afirmações feitas em uma avaliação devem estar calcadas em uma 

base sólida de evidências. 

 

• Assim, para cada questão orientadora devem ser elencadas as fontes de 
informação, assim como uma descrição de como elas serão processadas. 

 

• As informações podem – e devem – vir de diversas fontes. A maior 
parte dos fenômenos sociais são difíceis de mensurar diretamente, 
portanto necessitam de medidas múltiplas, que possam ser 
complementares e dar perspectivas diversas do objeto de estudo. 

 

• Separe, na medida do possível, fatos de opiniões e premissas. 

 

• Cuidado com privacidade, anonimato e confidencialidade das informações! 
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Possíveis fontes de informação 
• Dados de primeira mão (primários) 

► Orais: 
o Narrativas 

o Entrevistas 

► Sessões em grupo 
o Mediadas 

o Brainstorms 

o Proposição de problemas e tarefas para grupos/subgrupos 

► Observação 
o Acesso ao local de implantação do programa 

o Acesso aos beneficiários, interessados... 

► Questionários 

 

• Uso de dados existentes (secundários) 
► Documentos 

► Banco de dados públicos 

► Dados internos 

► Relatórios... 
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Obtenção de informação 

• Primárias 

► Acesso às pessoas chave 

► Escolha de casos 

► Em campo 

o Observação 

o Medições  

► Amostragem 

 

• Secundárias 

► Disponibilidade de documentação instituição 

► Disponibilidade de documentação em outras organizações, bancos de 

dados... 
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Qualidade e confiabilidade da informação 

• Cuidados na formulação dos instrumentos 

 

• Procedimentos  e zelo durante a coleta 

 

• Rastreabilidade 

 

• Documentação e registro 

 

• Confidencialidade e anonimato 
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Tratamento das informações 
• Deve-se saber antecipadamente como toda informação levantada 

será processada. 

 

• O processamento deve zelar pela integridade dos resultados e dar 
possibilidade a interpretações alternativas. 

► Não torturar a informação ou ocultar o que vai contra os interesses dos 
envolvidos, inclusive o avaliador. 

 

• Alguns métodos: 

► Descrição 

► Análise de conteúdo 

► Tabulação e cruzamento de dados 

► Estatísticas descritivas 

► Estatísticas inferenciais 
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ALGUNS INSTRUMENTOS DE COLETA DE 
INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS  
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Pesquisa documental 
• O avaliador deve procurar levantar todos os documentos internos 

possíveis em relação ao objeto de avaliação. 
► Avaliações anteriores, relatórios, planos, atas de reunião, planilhas, dados de 

monitoramento, organogramas, etc. 

► Muitas informações organizacionais estão em apresentações (PowerPoint)! 

 

• Muitas vezes há informações disponíveis fora da organização, tais como 
avaliações de objetos similares, dados de instituições similares, estudos 
acadêmicos (artigos, teses, dissertações...), bancos de dados públicos, etc. 

 

• Nunca menospreze o poder da Internet. Saiba usar as ferramentas de 
busca (há mais no Google que digitar uma frase e apertar o enter!). 

 

• A pesquisa documental prévia permite ao avaliador ter uma noção mais 
sofisticada do objeto e lhe dá condições de se aprofundar no contato 
com os atores e no campo. 
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Questionários (survey) 
• Tipos de questão: 

► Abertas:  

o Amplas, análise de conteúdo. 

o Respostas limitadas: ex.: anos de estudo, n° de filhos... 

► Fechadas 

o Múltipla escolha 

o Escalares: gradação, respostas adjetivadas... 

 

• Algumas sugestões: 

► Verificar se existem modelos anteriores para utilizar ou tomar como base. 

► Cuidado com a formulação das questões: 

o Ao respondentes vão entender as suas intenções? 

o Há sugestão de uma resposta “correta”, “socialmente esperada”? 

o Está claro de que forma as respostas devem ser dadas? Há instruções? 

► Sempre procurar fazer um pré-teste antes da aplicação definitiva. 
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Entrevistas  
• É fundamental definir de antemão as informações que se quer obter 

com a entrevista. 

• Formato: estruturada, semiestruturada, livre. 

• Cuidados: 
► Não fale demais. Além do risco de induzir as respostas, o papel do entrevistador é 

de encorajar e ouvir o entrevistado. 

► Procurar explorar, com tato, aspectos que não ficaram claros ou que ficaram 
subentendidos. 

 

• Exemplo de informações a se obter: 
► Qual a sua visão do programa? O que você acha dele? 

o Que problemas você vê nesse programa? E que pontos positivos? Por que? 

► Na sua opinião, quais são as finalidades, metas do programa? Que problemas ele se 
propõe a resolver? 

► Quais as suas preocupações em relação ao programa? 

► Quais as principais perguntas que você gostaria que uma avaliação respondesse? Por 
que? Como você utilizaria as respostas dessas perguntas? 

► Que outras pessoas podem ter interesse em uma avaliação desse programa? 
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Grupos focais 

• É um método qualitativo em que o facilitador estimula e orienta a 

discussão aberta entre os participantes sobre um tema e faz 

observações a partir do que é apresentado. 

• O grupo é formado por um número que varia, normalmente, entre 

5 e 12 participantes, preferencialmente de características e/ou 

experiências homogêneas, de forma a não inibir a participação de 

algumas pessoas. 

► Ex.: renda, escolaridade, ... 

• O papel do mediador é colocar as questões iniciais, fazer outras 

periodicamente (para fomentar o debate ou para esclarecimentos), 

equilibrar a participação dos desinibidos e tímidos. 

• O ambiente deve ser descontraído e facilitar o entrosamento e 

debate, mas não pode ser dispersivo. 
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