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O Joint Committee (1994), na obra The Program Evaluation Standards: how to 

assess evaluations of educational programs, apresenta quatro atributos que 

considera fundamentais em todos os processos avaliadores – “Utilidade, 

Viabilidade, Propriedade, Exatidão”3 (tradução nossa). Cada um desses atributos 

é composto por um conjunto de padrões que abordam os princípios e as diretrizes 

gerais que o processo avaliador deve atender para que possa ter legitimidade 

política e técnica e produzir informações exatas e válidas. 

Padrões de Utilidade4 

Os padrões de Utilidade têm por objetivo garantir que a avaliação atenda às 

necessidades de informação dos stakeholders direta ou indiretamente envolvidos e 

interessados no processo avaliador. São sete os padrões que englobam o atributo 

Utilidade: Identificação dos Stakeholders, Credibilidade dos Avaliadores, 

Abrangência e Seleção da Informação, Identificação de Valores, Clareza dos 

Relatórios, Oportunidade e Disseminação dos Relatórios, e, Impacto da Avaliação. 

U1 – Identificação dos Stakeholders 

Padrão: As pessoas envolvidas com a avaliação ou afetadas por ela 
devem ser devidamente identificadas, para que suas necessidades 
possam ser atendidas5 (tradução nossa). 
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As pessoas envolvidas e afetadas pela avaliação são os stakeholders. Os 

stakeholders devem ser, efetivamente, envolvidos no processo avaliador a fim de 

minimizar as possibilidades de resistências, de desvios de interesse e de boicotes à 

avaliação. Ademais, o efetivo envolvimento dos stakeholders oportuniza o melhor 

atendimento de suas necessidades de informação e, conseqüentemente, resultados 

úteis para a tomada de decisões, bem como assegura a estabilidade e continuidade 

do processo avaliador. 

U2 – Credibilidade do Avaliador 

Padrão: Para que os resultados tenham o máximo de credibilidade e 
aceitação, as pessoas responsáveis pela avaliação devem ser 
confiáveis e competentes para conduzir o processo avaliador6 
(tradução nossa). 

A equipe de avaliação deve assegurar a sua credibilidade desde o início do 

processo avaliador, mantendo comunicação contínua com os stakeholders e 

desenvolvendo o seu trabalho com perícia e imparcialidade. A aceitação e o uso dos 

resultados e recomendações para a tomada de decisões dependem em muito da 

habilidade de a equipe de avaliação projetar e administrar o processo avaliador 

levando em consideração: as forças sociais, políticas e ideológicas presentes no 

contexto da avaliação; as necessidades de informação dos stakeholders; a utilidade 

da avaliação; e a integridade e adequação técnica da redação e apresentação dos 

relatórios. A credibilidade do avaliador tem relação com as suas características, tais 

como experiência profissional, competência técnica, integridade e habilidade de 

relacionamento interpessoal. Porém, nem sempre um avaliador, individualmente, 

reúne todas essas características. Nesse sentido, considerando-se que a educação 

tem dimensão multidisciplinar, também será necessário formar uma equipe 

multidisciplinar para a avaliação educacional. 

U3 – Abrangência e Seleção da Informação 

Padrão: A informação coletada deve ser suficientemente abrangente 
de modo a tratar de questões pertinentes ao programa e dar 
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respostas às necessidades e interesses dos clientes e dos outros 
stakeholders especificados7 (tradução nossa). 

A informação a ser produzida pelo processo avaliador deve abranger as 

várias dimensões do objeto avaliado. Contudo, é importante definir e documentar a 

delimitação da coleta de dados da avaliação sob criterioso julgamento, priorizando 

um conjunto potencial de dados julgados importantes e necessários, de forma que 

sejam contempladas as sugestões dos stakeholders e respondidas as perguntas de 

avaliação. 

Nem toda informação produzida pela avaliação tem utilidade imediata ou é 

usada e aplicada em curto prazo pelos stakeholders. É preciso discernir a 

informação desnecessária daquela que não tem uso prático imediato. Nesse sentido, 

é importante consultar os planejamentos operacional, tático e estratégico da 

instituição, a fim de também identificar informações que podem ser necessárias para 

subsidiar decisões em médio e longo prazos. Ademais, as informações produzidas 

pela avaliação podem contribuir para o esclarecimento e ampliação da teoria 

concernente ao objeto avaliado. 

U4 – Identificação de Valores 

Padrão: As perspectivas, os procedimentos e a justificativa usados 
para interpretar as descobertas da avaliação devem ser 
cuidadosamente descritos, de modo a deixar bem claras as bases 
que sustentam os juízos de valor8 (tradução nossa). 

Para emitir juízos sobre a qualidade de um programa é necessário interpretar 

os dados à luz de um referencial teórico pertinente e defensável a respeito daquilo 

que tem valor e mérito e que não tem. Os dados podem ser quantitativos ou 

qualitativos, de processo ou de produto, formativos ou somativos. Fazer a 

interpretação dos dados envolve decidir quem fará os julgamentos e determinar e 

justificar os procedimentos e abordagens teórico-metodológicos que serão adotados 

para produzir informações, isto é, para julgar o valor e o mérito do objeto sob 

avaliação. 
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Alguns especialistas consideram que a avaliação pode ser baseada em 

valores, como pode ser livre de valores e/ou de valor plural. Em uma avaliação 

baseada em valores, a equipe de avaliadores escolhe alguma posição de valor que 

irá orientar a análise dos resultados. Por exemplo, o objeto avaliado pode ser visto e 

criticado em termos de sua relevância social. Uma avaliação livre de valores 

pressupõe que a equipe de avaliação não adota nenhuma referência como base 

para a interpretação dos dados, apenas levanta os dados, fornece as informações, 

mas não faz recomendações. Nesse caso, trata-se apenas de levantamento e 

tratamento de dados. A avaliação baseada em uma abordagem de valor plural, por 

sua vez, admite que a equipe de avaliação seja neutra em relação à escolha de uma 

posição de valor, porém, o trabalho de coleta e análise dos dados pode estar 

permeado por valores dos stakeholders, que muitas vezes são conflitantes. 

U5 – Clareza dos Relatórios 

Padrão: Os relatórios da avaliação devem descrever com clareza o 
programa sob avaliação e seu contexto. Devem igualmente 
descrever os propósitos, procedimentos e descobertas da avaliação, 
disponibilizando a informação essencial e tornando-a facilmente 
inteligível9 (tradução nossa). 

A clareza dos relatórios é essencial para as pessoas envolvidas e afetadas 

pelo processo avaliador entenderem, darem credibilidade e fazerem bom uso da 

informação da avaliação. O relatório deve informar aos stakeholders os propósitos 

da avaliação, o que foi avaliado, como a avaliação foi conduzida, que dados e 

informações foram obtidas e quais as conclusões e recomendações. 

Os relatórios da avaliação podem ter diferentes formatos (técnicos ou de 

resumo) e serem apresentados por meio de múltiplas mídias, conforme as 

necessidades dos stakeholders. Relatórios muito concisos e objetivos podem ser 

julgados obscuros e não-responsivos às perguntas da avaliação e, da mesma forma, 

relatórios muito extensos e prolixos, poderão não ser lidos. A revisão prévia dos 

relatórios, por representantes dos stakeholders, poderá garantir maior clareza, 

imparcialidade e compreensibilidade aos resultados. Relatar também deve ser ação 
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contínua, ocorrendo naturalmente por meio do freqüente contato do avaliador com 

os stakeholders. 

U6 – Oportunidade e Disseminação dos Relatórios 

Padrão: Descobertas significativas ocorridas durante o processo 
avaliador e os relatórios da avaliação devem ser disseminados aos 
usuários preferenciais, para que possam ser utilizados no momento 
oportuno10 (tradução nossa). 

Os stakeholders preferenciais têm o direito de serem informados, 

periodicamente, de forma oral ou escrita, dos resultados da avaliação, porque eles 

contrataram a avaliação e são legalmente os responsáveis pelo programa avaliado e 

fontes de informação de dados e, principalmente, para que a informação possa ser 

utilizada oportunamente. Assim sendo, relatórios parciais devem ser produzidos para 

que a informação possa estar disponível no momento em que decisões precisam ser 

tomadas, pois é inútil uma informação que, embora relevante, não esteja disponível 

no momento oportuno. 

A autoridade e a responsabilidade pela disseminação da informação devem 

ser divididas entre a equipe de avaliação e o cliente. Para não ocorrerem disputas 

de poder nesse momento, é importante especificar, no contrato formal ou no projeto 

do processo avaliador, a quem cabe a autoridade e a responsabilidade máximas 

nessa função. Mesmo que essas funções fiquem com o cliente, a equipe de 

avaliação tem o dever de informar aos outros stakeholders, se aspectos importantes 

da avaliação forem deturpados ou se resultados significativos forem ocultados. 

Os relatórios devem ser fornecidos para os stakeholders pré-definidos, 

independente da natureza dos resultados. A equipe de avaliação e os principais 

stakeholders devem acordar que tipos de relatório serão produzidos e para quais 

stakeholders eles serão divulgados, porém não devem ser divulgados seletivamente 

com base na natureza dos resultados. 
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U7 – Impacto da Avaliação 

Padrão: As avaliações devem ser planejadas, conduzidas e 
relatadas de modo a encorajar o acompanhamento constante pelos 
stakeholders, tornando mais provável o uso efetivo da avaliação11 
(tradução nossa). 

O impacto de uma avaliação se refere à influência que ela exerce sobre as 

decisões e ações dos stakeholders. Cabe à equipe de avaliação orientar os 

stakeholders a usarem os resultados em ações que visem melhorias, fato que não 

ocorre automaticamente com a disseminação do relatório da avaliação. Pode ocorrer 

que os stakeholders necessitem de auxílio para fazer uso construtivo dos resultados 

da avaliação. A equipe de avaliação, porém, não é responsável pelas atitudes dos 

stakeholders em relação aos resultados da avaliação. Para haver uma melhor 

aceitabilidade e os resultados da avaliação terem maior uso prático, os valores dos 

stakeholders devem ser considerados nas conclusões e recomendações. 

Padrões de Viabilidade12 

Ao contrário do que ocorre em estudos de laboratório, as avaliações 

normalmente são conduzidas em seu ambiente natural, onde é impossível controlar 

todas as variáveis que possam interferir no processo. Assim sendo, os designs de 

avaliação devem ser planejados de maneira que sejam operáveis em seu ambiente 

natural, evitando-se o desperdício de recursos no desenvolvimento do processo. Em 

vista disso, o Joint Committee apresenta três padrões relacionados ao atributo 

Viabilidade: Procedimentos Práticos, Viabilidade Política e Custo-Benefício. 

V1 – Procedimentos Práticos 

Padrão: Os procedimentos avaliativos devem ser práticos, para 
reduzir ao mínimo os transtornos durante a busca das informações 
necessárias13 (tradução nossa). 
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Os procedimentos que serão utilizados no processo de coleta e interpretação 

dos dados, na análise e julgamento do valor e mérito do objeto avaliado, e na 

apresentação dos resultados e recomendações da avaliação devem ser práticos e 

adequados para produzir a informação requerida pelos stakeholders. Por 

conseguinte, a equipe de avaliação tem que justificar a escolha dos métodos e das 

técnicas do processo avaliador, registrando no projeto como as fontes de dados 

serão escolhidas; quais e como os instrumentos de coleta de dados serão 

administrados; como serão registrados, armazenados e recuperados os dados e 

informações; como serão analisados os dados; e como serão informados os 

resultados. O arcabouço metodológico da avaliação está diretamente relacionado ao 

tipo de dado, à informação que se quer produzir, às restrições dos recursos 

disponíveis e ao contexto do objeto avaliado. 

V2 – Viabilidade Política 

Padrão: A avaliação deve ser planejada e conduzida de modo a 
levar em conta as diferentes posições dos vários grupos de 
interesse, possibilitando assim obter a sua cooperação, bem como 
minimizar e neutralizar possíveis tentativas de algum desses grupos 
restringir as operações ou deturpar ou aplicar mal os resultados 14 
(tradução nossa). 

Uma avaliação é politicamente viável se os seus propósitos puderem ser 

alcançados com o reconhecimento eqüitativo e imparcial das pressões e ações 

exercidas pelos vários stakeholders. Assim, o objetivo deste padrão é recomendar 

que a avaliação seja planejada e conduzida de modo a levar em conta os valores e 

as diferentes posições políticas dos stakeholders, de modo que o processo não seja 

boicotado e os resultados não sejam deturpados ou mal empregados.  

Ainda que seja planejada e desenvolvida de forma sistemática, a avaliação 

não é unidirecional e, tampouco, livre de contradições, dissensos e resistências. À 

equipe de avaliação cabe buscar a convergência dos diversos grupos de 

stakeholders para os mesmos fins, por meio da superação dos conflitos de interesse 

e das resistências. A equipe de avaliação deve proporcionar aos stakeholders a 
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oportunidade de expressarem as suas posições e preocupações em relação à 

avaliação e, ao mesmo tempo, assegurar-lhes que ela será administrada e 

conduzida com total imparcialidade. 

V3 – Custo-Benefício 

Padrão: A avaliação deve ser eficiente e produzir informações 
suficientes e valiosas, de modo a justificar os recursos 
investidos 15 (tradução nossa). 

Este padrão parte do princípio de que o custo da avaliação deve ser o menor 

possível sem comprometer a qualidade do processo, isto é, o processo avaliador 

deve ser eficiente. Uma avaliação possui uma boa relação custo-benefício se os 

seus benefícios se igualarem ou excederem os seus custos. Os custos se referem 

ao valor de todos os recursos usados na avaliação e os benefícios denotam o valor 

dos resultados. 

Observar, medir os resultados e fazer a análise do custo-benefício de uma 

avaliação não é tarefa fácil. Muitas vezes, as análises apresentadas pelos 

avaliadores são bastante evasivas, visto que os resultados das avaliações, além de 

serem numerosos e intangíveis, são valorados diferentemente pelos diversos 

stakeholders. Em função disso, a análise do custo-benefício de um processo 

avaliador deve se iniciar com a elaboração de um plano orçamentário que contemple 

os custos fixos e variáveis da avaliação, acrescidos de uma reserva técnica para 

cobrir possíveis despesas extras, mantendo equilíbrio entre os recursos gastos na 

avaliação e os recursos gastos no objeto avaliado. A predestinação irrestrita de 

recursos não elimina a necessidade de submeter o plano de avaliação a análise de 

custo-benefício; do mesmo modo, também não se deve iniciar uma avaliação sem 

que os recursos necessários estejam garantidos. Contudo, as preocupações com o 

custo-benefício não podem impedir que métodos de avaliação adequados sejam 

utilizados. 

Padrões de Propriedade16 
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Os padrões que englobam o atributo Propriedade visam proteger os direitos 

dos sujeitos envolvidos e afetados pela avaliação. São oito os padrões do atributo 

Propriedade: Orientação para o Serviço, Acordos Formais, Direito dos Sujeitos, 

Interações Humanas, Aferição Completa e Justa, Apresentação de Resultados, 

Conflitos de Interesse, e Responsabilidade Fiscal. 

P1 – Orientação para o Serviço 

Padrão: As avaliações devem ser projetadas de forma a ajudar as 
organizações a dar atendimento efetivo às necessidades de todos os 
que delas dependem 17 (tradução nossa). 

A avaliação deve justificar a responsabilidade social do objeto avaliado, 

fornecendo informações para auxiliar os gestores na definição dos objetivos 

organizacionais, na implementação de ações para a melhoria dos objetos que 

apresentarem deficiências, e na prestação de contas à sociedade (accountability). 

Para servir a esse propósito a avaliação requer abordagem retrospectiva e 

concentração de esforços e recursos naqueles aspectos que afetam mais 

diretamente a práxis para a consecução dos objetivos do objeto sob avaliação. 

Sobretudo, o processo avaliador deve considerar a finalidade, os objetivos e metas 

organizacionais ou institucionais, e as opiniões dos stakeholders. Ademais, as 

informações da avaliação devem servir para o aperfeiçoamento, evitando-se assim 

que programas educacionais sejam cancelados antes que se procure melhorar a sua 

qualidade e que programas educacionais que não atendam às necessidades dos 

stakeholders tenham continuidade. 

P2 – Acordos Formais 

Padrão: As obrigações das partes envolvidas no processo avaliador 
(o que deve ser feito, como, por quem, quando) devem ficar 
registradas por escrito, de modo a exigir que as partes adiram às 
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condições do acordo ou que formalmente as renegociem18 (tradução 
nossa). 

Acordo formal significa estabelecer as políticas e diretrizes gerais do processo 

avaliador, registrando por escrito as expectativas, as responsabilidades e os direitos 

e deveres de quem solicitou e de quem realizará a avaliação. Nas avaliações 

externas, principalmente, o acordo formal é uma importante ferramenta que pode 

evitar decisões unilaterais. Nele se incluem as principais responsabilidades do 

pessoal que irá administrar e participar da avaliação; da aprovação dos planos de 

avaliação; da proteção dos direitos dos sujeitos; da coleta, organização e 

recuperação dos dados; da edição e disseminação dos relatórios; e do 

financiamento da avaliação. Nas avaliações internas, as condições para garantir o 

bom andamento do processo avaliador podem ser registradas em memorandos, em 

atas de reuniões ou em outro documento interno. 

Por ser difícil de serem obtidos a participação e o apoio de pessoas que não 

concordam previamente com o processo avaliador, é importante que os stakeholders 

sejam consultados ao ser firmado o acordo formal. Igualmente, para que a avaliação 

transcorra sem conflitos, é preciso que os elementos contratuais contemplados no 

acordo escrito sejam respeitados pela equipe de avaliação e pelos stakeholders. 

P3 – Direito dos Sujeitos 

Padrão: As avaliações devem ser projetadas e conduzidas de modo 
a respeitar e proteger os direitos e o bem-estar dos sujeitos19 
(tradução nossa). 

O padrão preconiza que, além dos direitos previstos na legislação, também 

devem ser respeitados os direitos baseados na prática ética, no bom senso e na 

cortesia. Os direitos legais dos sujeitos incluem (a) o consentimento para a 

participação; (b) a prerrogativa de eles se retirarem do processo sem prejuízo e sem 

discriminação no tratamento ou no serviço; (c) a privacidade de opiniões e 

informações; (d) o sigilo de informação; e (e) a proteção da saúde e da segurança. 
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Os direitos de ética, bom senso e de cortesia incluem: (a) o direito a alguma 

preparação física e emocional para o desenvolvimento das atividades de avaliação; 

(b) o direito de limitar o tempo e de decidir a hora certa para se envolver; e (c) o 

direito de evitar experiências prejudiciais ou constrangedoras. 

A violação dos direitos dos sujeitos pode causar oposição ao processo 

avaliador e descrédito às conclusões e recomendações da avaliação, assim como 

levar a equipe de avaliação a sofrer sanções de ética profissional. Por conseguinte, 

o processo avaliador deve ter diretrizes claras, expressas em acordo formal, para 

proteger os direitos dos sujeitos. Uma diretriz importante é o respeito pelo anonimato 

dos stakeholders que fornecerem as informações. Há de se tomar cuidado para não 

confundir anonimato com confidencial, ou ainda, garantir anonimato e confidência ao 

informante quando isso não será possível. Confidencial é aquela informação sigilosa 

que não pode ser divulgada e, anônima é aquela informação, divulgada ou não, cujo 

informante não é identificado. Nesse sentido, a informação produzida pela avaliação 

só deve ser usada para servir àqueles propósitos declarados no acordo formal. 

Ademais, os stakeholders têm o direito de receber informação sobre os propósitos 

da avaliação, seu monitoramento, sua continuidade ou descontinuidade e sobre as 

melhorias implementadas no objeto avaliado. 

P4 – Interações Humanas 

Padrão: Os avaliadores devem respeitar a dignidade e os valores 
humanos em suas interações com as pessoas associadas à 
avaliação, de modo a não intimidar ou magoar os participantes20 
(tradução nossa). 

Este padrão está muito próximo do anterior e sustenta que a equipe de 

avaliação deve ter bom relacionamento interpessoal e boa comunicação com os 

envolvidos no processo avaliador, pois as atividades de avaliação podem e tem a 

capacidade de refletir positiva ou negativamente sobre a saúde emocional e 

profissional dos envolvidos, assim como sobre os resultados da avaliação. No 

contato com as pessoas, para colher informações, não se pode ignorar o staff 

operacional do objeto sob avaliação, pois a maioria dos dados será fornecida por 

ele. Todavia, resultados individuais de avaliação de desempenho não devem ser 
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divulgados e, tampouco, deve haver discriminação devido à idade, sexo, etnia, 

posição social e cultural. Sobretudo, a equipe de avaliação não deve violar a ética, 

os requerimentos legais e protocolos ao contactar as pessoas. 

P5 – Aferição Completa e Justa 

Padrão: A avaliação deve ser completa e justa em seu exame e 
registro das forças e fraquezas do programa sob avaliação, 
permitindo reforçar os seus pontos fortes e lidar com os seus 
aspectos problemáticos21 (tradução nossa). 

A avaliação é um processo dual, por isso ela deve ser equilibrada no sentido 

de informar tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos do objeto 

avaliado, pois os pontos fortes poderão servir para corrigir os pontos fracos e as 

ações desencadeadas para corrigir os pontos fracos podem, inadvertidamente, 

diminuir pontos fortes se esses não foram identificados. Os relatórios da avaliação 

devem apresentar as informações reais sobre os pontos fortes e fracos do objeto 

sob avaliação; manipular dados ou deixar de apresentar informações, com o 

propósito de atender a interesses individuais ou de grupos específicos é 

inadmissível. 

Todavia, é possível considerar perspectivas alternativas de interpretação e 

julgamento dos dados, porém não se pode apresentar resultados especulativos com 

a finalidade de alcançar equilíbrio entre os pontos fortes e fracos do objeto avaliado. 

Ademais, é preciso informar adequadamente os métodos usados na avaliação e o 

impacto que a identificação dos pontos fortes e fracos possa ter sobre os resultados 

e conclusões da avaliação. 

P6 – Apresentação dos Resultados 

Padrão: As partes formalmente envolvidas na avaliação devem 
garantir que as pessoas afetadas por ela tenham acesso a todas as 
descobertas bem como às limitações pertinentes, devendo ficar 
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assegurado a elas o direito legal de serem informadas dos 
resultados22 (tradução nossa). 

Este padrão sugere que os stakeholders tenham assegurado o direito legal de 

serem informados dos resultados da avaliação e das limitações que se referem 

àqueles resultados que não podem ser divulgados porque podem ferir os direitos 

das pessoas que participam do processo avaliador. No entanto, os envolvidos no 

processo avaliador têm o direito de serem informados das conclusões da avaliação e 

da metodologia de coleta, interpretação e análise dos dados, pois os stakeholders, 

que não tiverem acesso a essas informações, poderão criar resistências ao 

processo por não terem tido a oportunidade de examiná-las criticamente e, 

sobretudo, não poderão fazer uso construtivo dos resultados ou podem ser 

prejudicados por ações e conclusões parciais e de pouca credibilidade. A forma, a 

responsabilidade e a autoridade pela divulgação dos resultados da avaliação, bem 

como quem terá acesso a eles devem ser negociados e registrados em acordo 

formal, sendo que a definição dos stakeholders que receberão os relatórios da 

avaliação não deve se dar baseada em conveniências, conteúdos das informações e 

economia, mas em prerrogativas éticas e legais. 

P7 – Conflitos de Interesse 

Padrão: Os conflitos de interesse devem ser discutidos aberta e 
honestamente, para que eles não comprometam os processos e 
resultados da avaliação23 (tradução nossa). 

Os conflitos de interesse existem num processo avaliador quando os 

interesses pessoais ou financeiros da equipe de avaliação e dos stakeholders 

influenciam e afetam o processo de avaliação e seus resultados. A administração 

dos conflitos de interesse se torna mais imprescindível em avaliações internas, 

porque a possibilidade de haver influências de relações pessoais e de amizade nas 

atividades da avaliação são maiores. Nas avaliações externas pode haver conflitos 

de interesse em função da competitividade do sistema de mercado. As agências e 
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avaliadores externos podem apresentar falsos resultados de processos avaliadores 

com a finalidade de garantir trabalhos futuros. 

A fim de evitar que o processo avaliador seja corrompido por jogos de 

interesse, será preciso identificar as possíveis fontes desses conflitos junto aos 

stakeholders e estabelecer no acordo formal procedimentos para prevenir esse 

problema. É preciso encontrar meios consensuais com os stakeholders para evitar 

influências negativas ao processo, concomitante ao se fazer valer o que está 

explicitado no projeto e no acordo formal da avaliação. Quando os conflitos de 

interesse forem inevitáveis, urge uma meta-avaliação. 

P8 – Responsabilidade Fiscal 

Padrão: A alocação de recursos e os gastos do avaliador devem 
refletir procedimentos adequados e responsáveis, além de serem 
prudentes e éticos, para que os gastos sejam apropriados e 
justificáveis24 (tradução nossa). 

É importante que todas as questões relativas às finanças do processo 

avaliador, como os custos diretos e indiretos da avaliação, receitas e despesas, as 

regras para a aquisição de materiais e serviços, e a situação funcional da equipe de 

avaliação, sejam especificados no acordo formal. Os recursos assegurados devem 

ser utilizados com parcimônia para que o processo transcorra sem dificuldades 

financeiras e não corra o risco de ser interrompido. O orçamento deve ser 

suficientemente flexível, para permitir realocações de recursos, quando necessário, 

e realizar uma avaliação de qualidade e concluí-la com êxito. 

O patrocinador do processo avaliador tem o direito de só efetuar o pagamento 

das despesas se os objetivos da avaliação forem atingidos. Por outro lado, a equipe 

de avaliação também deve ter assegurado de que a disponibilização de recursos 

não será interrompida no decorrer do processo devido à natureza dos resultados. É 

preciso, portanto, que o orçamento seja cuidadosamente planejado e aprovado. Se 

ocorrer algum imprevisto que ameace a viabilidade financeira da avaliação, cabe à 

equipe de avaliação discutir aberta e francamente o problema com os stakeholders 

principais, para que providências sejam tomadas, uma vez que a equipe de 
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avaliação é diretamente responsável pelo adequado uso dos recursos e cabe a ela 

auditorar a contabilidade do processo avaliador. 

Padrões de exatidão25 

Os padrões respectivos ao atributo Exatidão visam orientar que a avaliação 

produza e revele informação exata e confiável, isto é, têm por objetivo assegurar que 

a avaliação revele e transmita informações tecnicamente adequadas sobre os 

aspectos que determinam o valor e o mérito do objeto sob avaliação. Isso implica 

que sejam coletados dados sobre o maior número possível de aspectos a ele 

relacionados, além de os julgamentos estarem logicamente ligados aos dados. 

Os doze padrões do atributo Exatidão são: Documentação do Programa, 

Análise Contextual, Propósitos e Procedimentos Descritos, Fontes de Informação 

Defensáveis, Informação Válida, Informação Confiável, Informação Sistemática, 

Análise de Informações Quantitativas, Análise de Informações Qualitativas, 

Conclusões Justificadas, Relatório Imparcial, e Meta-Avaliação. 

E1 – Documentação do Programa 

Padrão: O programa sob avaliação deve ser descrito e documentado 
claramente e com exatidão, para que possa ser identificado com 
clareza26 (tradução nossa). 

Esse padrão recomenda que a equipe de avaliação tenha amplo 

conhecimento do programa sob avaliação, do projeto inicial à implementação. Os 

dados referentes ao programa devem ser colhidos junto à sua coordenação e seu 

staff e devem incluir aspectos relacionados às características do pessoal 

operacional, aos custos, aos procedimentos das atividades, ao local, às instalações, 

ao ambiente e à finalidade, aos objetivos e às metas dele. 

O relatório da avaliação deve apresentar uma descrição precisa dos serviços, 

tempo e recursos despendidos no programa avaliado, para que seja possível uma 
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análise do seu custo-benefício. Isso é necessário, por exemplo, para que os 

stakeholders possam avaliar se o programa foi bem implementado, se atingiu seus 

objetivos, se foi eficiente e eficaz, e se o seu cancelamento implicaria em perdas 

para as partes envolvidas e atingidas. A descrição do programa avaliado, no 

conteúdo e na forma, deve dar atenção às discrepâncias entre as suas 

características inicialmente planejadas em relação as suas características atuais. 

E2 – Análise Contextual 

Padrão: O contexto no qual o programa existe deve ser examinado 
detalhadamente, de modo a identificar as suas prováveis influências 
sobre o programa27 (tradução nossa). 

Por não ser possível separar o programa do contexto no qual ele está 

inserido, é necessária a compreensão desse contexto para que a avaliação seja 

realística e responsiva às condições que a cercam. O conhecimento do contexto é 

necessário para ajudar os stakeholders e a equipe de avaliação a interpretarem os 

resultados da avaliação, assim como a decidirem quando e onde conduzir a 

avaliação. É claro que essa decisão nem sempre é democrática e voluntária, pois se 

assim fosse, talvez só seriam avaliados aqueles programas cujos envolvidos e 

afetados aceitassem a idéia por unanimidade. A análise do contexto do programa 

deve incluir variáveis de seu ambiente interno e externo, tais como a localização 

geográfica e institucional do programa, o clima político e social que o cerca, outros 

programas e atividades competitivos e concorrentes, o staff envolvido, as condições 

econômicas; enfim, todos os fatores reconhecidos que possam estar influenciando o 

desenvolvimento de suas atividades. 

E3 – Propósitos e Procedimentos Descritos 

Padrão: Os propósitos e procedimentos da avaliação devem ser 
monitorados e descritos detalhadamente, para que possam ser 
identificados e aferidos28 (tradução nossa). 

                                            
27

Standard: The context in which the program exists should be examined in enough detail, so that its 
likely influences on the program can be identified. 

28
Standard: The purposes and procedures of the evaluation should be monitored and described in 
enough detail, so that they can be identified and assessed. 



Os propósitos de uma avaliação são explicitados em seus objetivos e na 

justificativa do uso dos resultados, e a sua descrição deve responder: como, quando 

e onde os resultados serão úteis para tomar decisões. A descrição dos 

procedimentos do processo avaliador deve responder: quantos, como, com que e 

onde os dados serão coletados, organizados, analisados, relatados e divulgados, a 

fim de satisfazer os propósitos da avaliação. 

Quando um processo avaliador é planejado e construído de forma 

participativa, podem ocorrer divergências de opiniões entre os stakeholders em 

relação aos propósitos e procedimentos da avaliação. Os pontos convergentes e 

divergentes sobre os propósitos e procedimentos precisam ser identificados e 

avaliados. Ademais, os propósitos e procedimentos da avaliação também devem 

passar por revisões periódicas, a fim de verificar se os planos originais estão sendo 

apropriados, em que extensão estão sendo implementados, e/ou se estão sendo 

alterados. No relatório final deverá constar o plano metodológico que realmente foi 

seguido, de maneira que os resultados e recomendações possam ser julgados e 

interpretados adequadamente. 

E4 – Fontes de Informação Defensáveis 

Padrão: As fontes de informação utilizadas na avaliação de um 
programa devem ser detalhadamente descritas, para que a 
adequação da informação possa ser aferida29 (tradução nossa). 

As fontes de informação de um processo avaliador podem ser pessoas, 

documentos oficiais e técnicos, audiovisuais, eventos, o contexto, entre outros. Para 

desvelar e explorar essas fontes de informação, em pesquisa amostral ou censitária, 

diversas técnicas e instrumentos podem ser usados. Por exemplo, as pessoas 

podem ser submetidas a questionários, testes, entrevistas; documentos e materiais 

audiovisuais e falas podem ser submetidos a análise de conteúdo; fatos e contextos 

podem ser observados. Contudo, para que a adequação da informação produzida 

possa ser aferida, os dados devem ser obtidos do maior número de fontes possível e 

comparados pelo critério da coerência. Essa comparação auxilia a identificação de 

opiniões e perspectivas diferentes sobre o programa avaliado. 
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Os métodos usados para selecionar as fontes de informação, os métodos de 

coleta de dados, os critérios usados para encerrar a coleta de dados (saturação, 

redundância, etc.), além de qualquer característica especial observada nos dados 

obtidos, devem ser documentados e justificados no relatório da avaliação. A 

justificativa deve ser suficiente para os stakeholders poderem aferir a adequação da 

informação que visa responder as perguntas de avaliação. 

E5 - Informação Válida 

Padrão: Os procedimentos de coleta de informação devem ser 
escolhidos ou desenvolvidos e implementados de modo a assegurar 
que a interpretação final seja válida para o uso pretendido30 
(tradução nossa). 

A validade diz respeito à probidade ou integridade das informações e 

conclusões do processo avaliador. As informações e conclusões precisam ser 

validadas empiricamente, com base em evidências, critérios e padrões explícitos 

que permitam a sua interpretação e o seu julgamento. Essa validação está 

diretamente relacionada aos propósitos e às perguntas da avaliação, às 

necessidades de informação dos stakeholders e ao instrumental metodológico de 

coleta, interpretação e análise dos dados. A fim de evitar que o processo colete 

dados desnecessários ou não-apropriados e para garantir resultados adequados e 

isentos de erro, a validade da metodologia pode ser averiguada com pré-testes ou 

projetos piloto. 

O uso de múltiplos procedimentos e fontes de informação também valida a 

informação. Os resultados e conclusões que são obtidos pela combinação de vários 

procedimentos têm maior validade, porque as vantagens de uma abordagem podem 

compensar as desvantagens de outra. Inegavelmente, não existe um método único 

para todas as situações; assim é preciso dispor de tantos procedimentos quantos 

forem necessários, para que sejam possíveis a comparabilidade das descobertas 

importantes e a aferição da validade da informação. 

Fazer avaliação usando apenas métodos quantitativos já é tradição, porém já 

se percebeu que partes importantes da história do objeto avaliado se perdem com 
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análises unilaterais. Avaliadores experientes descobriram que os melhores 

resultados são alcançados quando são usados métodos mistos, que combinam 

técnicas quantitativas e qualitativas de coleta, interpretação e análise de dados. 

Enfim, não há um único plano metodológico para produzir informação válida, pois a 

avaliação é sempre um exercício multidimensional e, assim, a metodologia usada 

também deve ser. 

Ademais, a seleção dos procedimentos metodológicos deve levar em 

consideração, além dos propósitos e as perguntas da avaliação, também os 

recursos disponíveis e as características das fontes de dados. 

E6 - Informação Confiável 

Padrão: Os procedimentos de coleta de informação devem ser 
escolhidos ou desenvolvidos e implementados de modo a assegurar 
que a informação obtida seja suficientemente confiável para o uso 
pretendido31 (tradução nossa). 

As diretrizes deste padrão têm muita similitude com as do padrão Informação 

Válida. Porém, é preciso fazer a distinção entre informação válida e informação 

confiável. Este padrão prescreve que o termo “confiável” se refere ao grau de 

consistência da informação obtida pelo processo de coleta de dados. É concernente 

à precisão dos dados, ou seja, quão interiormente consistentes são os resultados ou 

quão consistentes eles são sob condições de teste-reteste. 

As informações de um processo avaliador são suscetíveis a diferentes fontes 

de erros, que podem estar relacionados a fatores metodológicos e/ou a fatores do 

contexto do programa sob avaliação. Na averiguação da confiabilidade da 

informação é preciso levar em consideração todas as possíveis fontes de erro a fim 

de identificar explicitamente os aspectos que podem afetar os resultados. 

Ao estimar o grau de confiabilidade da informação também é importante levar 

em conta as unidades de análise nas quais a avaliação é focalizada. Se a unidade 

de análise é um grupo, não é adequado focalizar a análise no indivíduo. Nesse caso 

o foco deve ser o grupo. Para produzir informação confiável, é preciso considerar no 
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momento da escolha das técnicas e instrumentos de coleta e análise dos dados, os 

propósitos, as perguntas de avaliação e o contexto do objeto sob avaliação, pois um 

mesmo instrumento pode não fornecer informação confiável em todas as situações. 

É preciso ressaltar que a confiabilidade dos resultados fornecidos por um 

instrumento ou procedimento pode variar, dependendo de como, quando e com 

quem foi administrado. 

As similitudes entre os padrões Informação Confiável e Informação Válida, no 

entanto, não garantem a confiabilidade e a validade da informação simultaneamente, 

pois nem toda informação confiável, que é isenta de erros de coleta de dados, 

interpretação e análise, é válida para os stakeholders tomarem suas decisões. 

E7 - Informação Sistemática 

Padrão: A informação coletada, processada e relatada num processo 
avaliador deve ser sistematicamente revisada e todos os erros 
devem ser corrigidos32 (tradução nossa). 

A informação produzida por uma avaliação, por maior que tenha sido o 

cuidado na coleta e análise dos dados, não está livre de erros e, por isso, ela deve 

ser sistematicamente revisada antes que seja disponibilizada aos stakeholders. Essa 

atividade deve ser delegada a pessoas ou equipes devidamente capacitadas. Em 

suma, é preciso ter uma equipe capacitada para a operacionalização dos 

procedimentos de coleta e análise dos dados, a fim de serem obtidos informação 

fidedigna e relatórios confiáveis e precisos. Os dados devem ser sistematicamente 

coletados e processados e a informação, antes de ser divulgada, deve ser revisada. 

Considerando o valor dessas informações, elas deverão ser armazenadas em 

arquivos de segurança, porém de fácil recuperação. 

E8 – Análise da Informação Quantitativa 

Padrão: A informação quantitativa em uma avaliação deve ser 
apropriada e sistematicamente analisada, para que as perguntas 
avaliativas possam ser efetivamente respondidas33 (tradução nossa). 
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A avaliação por meio de métodos quantitativos tem como objetivo trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis, utilizando-se da teoria da 

probabilidade e de outros procedimentos estatísticos de análise de dados. 

Caracteriza-se pela objetivação e enfoca a matemática como uma questão de 

linguagem. É positivista, pois observa os fenômenos e fixa, pela análise lógica de 

caráter comparativo, ligações de regularidade que possam existir entre eles. 

O trabalho de análise dos dados quantitativos deve iniciar-se com análises 

exploratórias para uma maior compreensão dos dados e para assegurar a sua 

precisão. O método comparativo de análise é usado com freqüência e permite, por 

exemplo, analisar o dado concreto por meio de comparações, com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências entre sistemas, instituições, programas e 

materiais educacionais ou comportamentos de diferentes grupos em diferentes 

programas. 

As informações quantitativas geram questões que podem ser aprofundadas 

qualitativamente. Em virtude disso, é recomendável reconhecer e explorar a 

complementaridade entre análises quantitativas e qualitativas e apoiar as 

interpretações e conclusões em ambas. Contudo, nem todas as avaliações precisam 

usar análises estatísticas e, tampouco, serem estudos experimentais ou quase-

experimentais comparativos. 

E9 – Análise da Informação Qualitativa 

Padrão: A informação qualitativa em uma avaliação deve ser 
apropriada e sistematicamente analisada, para que as perguntas 
avaliativas possam ser efetivamente respondidas34 (tradução nossa). 

Em contraste com a informação quantitativa, a informação qualitativa evita 

números e lida com narrativas, descrições e interpretações da realidade, cujos 

dados e informações podem ser provenientes de documentos, entrevistas e 

observações in loco. Os dados qualitativos podem ser quantitativa e qualitativamente 

analisados, o que dará maior profundidade e nova perspectiva às interpretações. A 

análise qualitativa na avaliação é o processo de compilar, interpretar e analisar a 

informação, cujo resultado é apresentado em forma de narrativa que deve 
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estabelecer uma compreensão dos dados articulada ao contexto em que foram 

coletados e responder às perguntas de avaliação. 

Em avaliações qualitativas, diferentemente das avaliações quantitativas, os 

procedimentos de coleta, interpretação e análise dos dados são mais flexíveis e 

podem ser construídos ao longo do processo. A análise, apesar de ocorrer desde o 

início do processo, torna-se mais sistemática e formal após o encerramento da 

coleta de dados, quando se transforma em um processo indutivo, interativo e 

recorrente, porque o avaliador, muitas vezes, volta às fontes para confirmar e 

ampliar os dados e para validar os resultados e conclusões. 

A essência deste padrão é enriquecer a compreensão dos fenômenos e 

objetos sob avaliação e evitar conclusões equivocadas. Porém, não se espera que 

diferentes avaliadores sejam totalmente isentos de valores e cheguem às mesmas 

conclusões sobre os mesmos eventos, mas sim, que haja alguma concordância com 

relação à representação da realidade na análise dos dados. A metodologia 

qualitativa requer que seja mantida uma atitude flexível e aberta e que admita outras 

discussões e interpretações da realidade, que possam ser igualmente válidas e 

aceitas, contudo, não dispensa a clara definição de critérios orientadores da 

interpretação e análise dos dados. 

E10 – Conclusões Justificadas 

Padrão: As conclusões tiradas a partir da avaliação devem ser 
explicitamente justificadas, para que os grupos de interesse possam 
aferi-las35 (tradução nossa). 

Os julgamentos e recomendações apresentados no relatório da avaliação 

devem ser defensáveis e justificados, de forma que os stakeholders recebam 

informação suficiente para determinar se as conclusões são consistentes ou se 

devem ser revistas ou desconsideradas. Conclusões e recomendações com 

justificativas inadequadas e superficiais podem induzir os stakeholders a equívocos 

na tomada de decisão, por isso elas devem ser baseadas em toda a informação 

coletada, incorporar resultados de análise precisa e lógica com base no quadro 

teórico de referência e nos procedimentos metodológicos da avaliação. 
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As conclusões de uma avaliação, da mesma forma como em outras 

pesquisas científicas, devem ser justificadas e comprováveis pelos dados 

pertinentes, que devem, sempre que possível, estar em apêndice do relatório ou 

acessíveis de outro modo, para que verificações possam ser feitas quando houver 

dúvida. As conclusões e recomendações também devem considerar todo o contexto 

do programa, de maneira que reflitam, de forma precisa e coerente, todos os 

aspectos avaliados e justifiquem o custo do processo avaliador. Por fim, as 

conclusões devem se limitar àquelas situações, períodos de tempo, pessoas, 

contextos e propósitos aos quais os resultados da avaliação se referem. 

E11 – Relatório Imparcial 

Padrão: Os procedimentos de relatório devem prever salvaguardas 
contra distorções produzidas por sentimentos pessoais e por 
preconceitos de alguma das partes para com a avaliação, de modo 
que os relatórios reflitam com justeza as descobertas avaliativas 
feitas36 (tradução nossa). 

Distorções nas informações constantes nos relatórios da avaliação podem 

ocorrer quando alguns resultados são favorecidos em detrimento de outros, quando 

informações são omitidas ou quando os relatórios não refletem todas as 

perspectivas que foram avaliadas. As distorções também podem originar de 

negligências na coleta e análise dos dados, bem como de pressões de stakeholders, 

às quais a equipe de avaliação não pôde resistir. Para garantir relatórios imparciais é 

recomendável que a equipe de avaliação estabeleça, em acordo com os 

stakeholders, como eles serão produzidos e quais informações serão divulgadas, 

podendo submeter o seu conteúdo à crítica dos stakeholders, embora se reserve a 

autoridade sobre o texto final. A divulgação dos relatórios não deve ocorrer com 

base na natureza dos resultados e, tampouco, deve ser delegada ou permitida a 

pessoas não autorizadas no acordo formal e sem que tenha havido concordância 

sobre quais relatórios e para quais stakeholders eles serão divulgados. 

Ademais, a redação dos relatórios, as conclusões e as recomendações da 

avaliação não podem ser influenciadas por pressões, conflitos de interesse e 

preconceitos das pessoas envolvidas ou atingidas pelo processo avaliador, de forma 
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que as informações da avaliação possam ser utilizadas, efetivamente, na tomada de 

decisões. É preciso garantir relatórios precisos e confiáveis, que retratem sem 

distorções a realidade avaliada. 

E12 – Meta-avaliação 

Padrão: A própria avaliação deve ser avaliada formativa e 
somativamente, a partir destes e de outros padrões, para que a sua 
condução seja apropriada e, uma vez concluído o processo, para que 
seus pontos fortes e fracos possam ser examinados minuciosamente 
pelos stakeholders37 (tradução nossa). 

A avaliação da avaliação é necessária para, a partir da crítica à práxis, decidir 

pela continuidade de programas avaliativos que estejam atendendo aos propósitos 

planejados e realizar modificações, aperfeiçoar ou cancelar aqueles programas que 

não estejam correspondendo às expectativas da equipe de avaliação e dos 

stakeholders. 

A avaliação de processos avaliadores, em princípio, deve ser realizada por 

aqueles que os projetaram e os conduzem. Contudo, é recomendável que a equipe 

de avaliação submeta o seu trabalho à apreciação de meta-avaliadores externos. 

Essa participação externa ajuda a equipe de avaliação a evitar erros, posto que as 

suas atividades estão sob constante exame externo e críticas depreciativas e podem 

estar sujeitas a ações legais impetradas por stakeholders do programa avaliado que 

estejam insatisfeitos. 

Os stakeholders também podem conduzir meta-avaliações. Eles têm o direito 

de acompanhar e verificar se a aplicação dos procedimentos avaliativos está 

ocorrendo conforme o planejado, bem como se eles estão sendo adequados e se 

estão fornecendo as informações necessárias aos propósitos da avaliação e para 

responder as perguntas de avaliação. Ademais, a realização periódica de meta-

avaliação por diferentes pessoas ou grupos aumenta a credibilidade da equipe de 

avaliação, do processo avaliador e dos resultados. 

A meta-avaliação pode ter papel formativo ou somativo e seguir os mesmos 

critérios e sistemática de aplicação dos padrões apresentados neste texto; assim 
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sendo, ela também requer descrição detalhada do contexto e documentação do 

programa avaliador que está sob avaliação. A descrição e documentação dos 

propósitos da meta-avaliação devem constar em acordo formal e ser prevista no 

projeto de meta-avaliação. 

A acurada documentação do processo avaliador dá credibilidade aos 

resultados e revela a justeza e a exatidão do meta-avaliador no tratamento dos 

dados. Ao mesmo tempo, essa documentação poderá sustentar a defesa do meta-

avaliador se ele for acusado de incúria profissional na condução do processo meta-

avaliador e/ou quando os resultados não forem favoráveis a algum grupo de 

stakeholders, como também poderá suscitar avanços no estado-da-arte dos 

processos de avaliação de programas. 

A meta-avaliação sabidamente é útil para detectar se o processo avaliador 

está fornecendo informações suficientemente confiáveis e precisas para a tomada 

de decisão. É, contudo, um recurso necessário para que o processo avaliador possa 

ser corrigido e melhorado, sendo possível que a própria meta-avaliação seja sujeita 

à refutação e nova avaliação. 
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