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Introdução 

 

A principal finalidade deste trabalho é a de discutir três questões críticas da 

avaliação contemporânea sistematicamente abordadas na literatura e que têm marcado a 

evolução deste domínio científico nas últimas décadas.  A natureza da avaliação como 

domínio da actividade humana, a teorização que se tem desenvolvido a partir de uma 

extensa proliferação de abordagens, modelos e teorias e o problema da avaliação da 

qualidade têm vindo a ser consideradas questões suficientemente relevantes para que aqui 

se procurem discernir e compreender os seus principais contornos e características (e.g., 

Alkin, 2004; Donaldson e Scriven, 2003a; Kellaghan e Stufflebeam, 2003; Shaw, Greene 

e Mark, 2006; Stufflebeam, Madaus e Kellaghan, 2000). 

A avaliação é uma prática social cuja presença é cada vez mais indispensável para 

caracterizar, compreender, divulgar e melhorar uma grande variedade de problemas que 

afectam as sociedades contemporâneas tais como o pleno acesso à educação, a prestação 

de cuidados de saúde, a distribuição de recursos e a pobreza. 

Um dos desafios que hoje se coloca à avaliação é o de contribuir para melhorar a 

vida das pessoas tendo como ponto de partida a aceitação e o reconhecimento de uma 

diversidade de perspectivas e de abordagens, evitando assim a polémica pela polémica e 

apostando no pluralismo nas suas diferentes formas (e.g., ideológico, temporal e 

espacial).  Neste trabalho procuram sublinhar-se diferenças críticas entre teorias ou 

abordagens de avaliação e chamar a atenção para os seus aspectos comuns, procurando 

assim resistir a dicotomias, que pouco contribuem para a clarificação e o discernimento, e 

a qualquer tipo de ortodoxias.  É importante que se compreenda que a avaliação é um 
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processo social complexo que envolve pessoas que funcionam em determinados 

contextos, com as suas práticas e políticas próprias e envolve também a natureza do que 

está a ser avaliado que, por sua vez, também tem as suas finalidades, lógicas e políticas 

próprias.  Por isso, qualquer que seja a perspectiva teórica ou filosófica adoptada (e.g., 

avaliação orientada por critérios, avaliação construtivista) dificilmente as avaliações 

contemporâneas poderão contornar as questões sociais, políticas e éticas assim como as 

questões relativas à sua utilização, à participação dos intervenientes (e.g., as questões de 

voz, dos significados, das práticas) e aos potenciais utilizadores. 

Os propósitos que se pretendem alcançar através de um estudo de avaliação 

determinam em grande medida a forma como se planifica e desenvolve o processo de 

recolha de informação e como se organiza e divulga o próprio relatório do estudo.  Ou 

seja, os fins a que se destina a avaliação têm necessariamente que ser considerados 

quando se escolhem os procedimentos de recolha de dados, o tipo de interacção que o 

avaliador vai estabelecer com os participantes ou, em geral, o design do estudo que é 

preciso concretizar.  Há uma grande variedade de propósitos que podem ser associados a 

uma avaliação tais como: a) apoiar a tomada de decisões; b) servir a prestação pública de 

contas; c) melhorar as práticas e procedimentos numa dada organização; d) compreender 

problemas de natureza social, contribuindo para a identificação de soluções possíveis; e 

e) compreender as experiências vividas por quem está envolvido numa dada prática 

social. 

Para que os propósitos de uma avaliação possam ser alcançados utilizam-se, em 

geral, avaliações sistemáticas ou formais quase sempre enquadradas por um modelo 

teórico.  Mas também se utilizam avaliações informais e combinações de abordagens 
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mais e menos formais.  A compreensão da natureza destes tipos de avaliação e das 

relações que existem entre si é relevante e será abordada no desenvolvimento deste 

trabalho.  Para além disso, são analisadas e discutidas características gerais consideradas 

mais relevantes de abordagens, modelos ou teorias, contrastando as que dão ênfase ao 

papel da teoria com as que dão ênfase às práticas e às experiências vividas pelos 

intervenientes no processo de avaliação. 

A conceptualização das práticas de avaliação tem que se fazer com base no 

processo que permite discernir a qualidade do que se avalia que, no fundo, é o fulcro ou o 

cerne de qualquer processo de avaliação. Dito de outra forma, a avaliação tem a ver 

fundamentalmente com a identificação e o reconhecimento da qualidade com base numa 

diversidade de evidências que permitem comprovar essa mesma qualidade perante 

outrém.  Independentemente das múltiplas e diversificadas questões que se poderão 

formular numa dada avaliação, há duas que lhes estarão sempre subjacentes ou que, de 

algum modo, estarão sempre presentes de forma mais ou menos explícita: a) como se 

poderão descrever as percepções das pessoas acerca da qualidade do que se está a avaliar 

(e.g., escola, currículo, programa para alunos em risco, utilização de novas tecnologias de 

informação e comunicação)?; b) qual é a qualidade do que se está a avaliar? 

No entanto, é necessário caracterizar e discutir as abordagens que, em avaliação, 

têm sido utilizadas para determinar a qualidade de um qualquer ente, nomeadamente 

aquelas que estão mais associadas à definição de critérios e de standards e as que se 

baseiam mais nas descrições das percepções dos diferentes intervenientes.  No primeiro 

caso estamos perante abordagens que, num certo sentido, produzem medidas da 

qualidade, isto é, a qualidade é determinada através da comparação entre as evidências 
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obtidas no processo de avaliação e os critérios definidos de acordo com uma variedade de 

processos. Nestas condições, a qualidade pode considerar-se como sendo real e 

independente do avaliador.  No segundo caso as abordagens utilizadas baseiam-se 

essencialmente na descrição, análise e discussão das percepções que os intervenientes no 

processo têm dessa mesma qualidade, isto é, a qualidade é construída socialmente e é 

reconhecida quando se vê e quando se sente. 

Em qualquer dos casos a avaliação da qualidade, baseada no chamado 

pensamento criterial ou nas experiências vividas e sentidas pelos intervenientes, será 

sempre uma construção feita por seres humanos e, por isso, estará sempre fortemente 

relacionada com a experiência pessoal de cada um.  Logo, sabe-se que nem todos verão 

e/ou sentirão o que outros vêem e/ou sentem e, por isso mesmo, a qualidade para uns não 

se chega a revelar enquanto que, para outros, é possível identificá-la quer através do que 

parece ser bom quer através do que parece não o ser. 

Para além desta introdução este trabalho está organizado em quatro secções 

principais: a) Sobre a Natureza da Avaliação, em que se discutem questões relacionadas 

com a avaliação formal e a avaliação informal e com a avaliação como disciplina 

científica; b) Sobre as Abordagens Modelos e Teorias, em que se apresentam e discutem 

as perspectivas teóricas que estão na base dos principais modelos, procurando integrá-los 

de acordo com essas mesmas perspectivas; c) Sobre a Avaliação e a Qualidade, em que, 

no essencial, se contrastam duas abordagens utilizadas quando se pretende avaliar a 

qualidade de um dado ente: a que se baseia em critérios e a que se baseia nas práticas e 

experiências vividas pelos participantes; e d) Conclusões e Reflexões Finais, em que, com 
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base numa síntese dos elementos essenciais da discussão desenvolvida ao longo do 

trabalho, se produzem algumas reflexões de natureza teórica e prática. 

 

Sobre A Natureza Da Avaliação 

 

A avaliação ainda hoje é, num certo sentido, uma disciplina em processo de 

construção e de reconhecimento científico. Se é verdade que a avaliação e as práticas de 

avaliação obedecem a todo o tipo de métodos, procedimentos, princípios e técnicas que 

são próprios da chamada tradição científica, também é verdade que ainda há quem 

questione a sua natureza científica.  Se é verdade que a avaliação, como qualquer 

disciplina científica, é escrutinada e apreciada com base em referentes provenientes da 

ciência, também continua a ser verdade que as suas dimensões ética e política contribuem 

para que proliferem resistências ao seu cabal reconhecimento como domínio científico. 

Nesta secção discutem-se duas questões em torno das quais se utilizam e debatem 

argumentos que apoiam, ou não, a natureza científica da avaliação.  Numa primeira parte 

apresentam-se e contrastam-se as características principais das avaliações sistemáticas 

(formais) e das avaliações tácitas (informais).  Depois abordam-se questões relacionadas 

com a natureza da avaliação como disciplina e como transdisciplina.  São duas questões, 

entre outras, que contribuem para clarificar a natureza científica da avaliação. 

 

Avaliação Formal E Avaliação Informal 

A avaliação faz parte do dia-a-dia pessoal e profissional dos seres humanos.  Na 

verdade, todos nós fazemos de forma continuada e ao longo da nossa vida avaliações, sob 
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a forma da formulação de juízos de valor, acerca de uma grande variedade de objectos 

(e.g., refeições, livros, filmes, comportamentos, reuniões, aulas, escolas, estradas, obras 

de arte).  A avaliação, neste sentido, é um lugar comum e um processo que parece ser 

fundamental para que, por exemplo, possamos discernir o que eventualmente nos fará 

sentir mais confortáveis ou para que possamos ajustar ou regular as nossas acções 

profissionais.  Investigação recente na área da psicologia e das neurociências evidencia 

dois resultados interessantes: a) as pessoas tendem a ser mais rápidas na formulação de 

julgamentos avaliativos acerca de objectos (quaisquer que eles sejam) do que na 

elaboração de uma descrição sobre esses mesmos objectos; e b) a formulação de juízos 

avaliativos e a formulação de juízos descritivos parecem estar associadas a diferentes 

áreas do cérebro (Maio e Olson, 2000; Musch e Klauer, 2003).  Estes resultados parecem 

sugerir que, para os seres humanos, avaliar é ainda mais básico do que fazer a descrição 

do que se passa à sua volta.  Ou seja, parece que estamos melhor “equipados” para olhar 

para o mundo de um ponto de vista avaliativo. 

No entanto, esta avaliação do dia-a-dia, esta avaliação informal, é muitas vezes 

insuficiente e insatisfatória pois, como é natural, é muito dependente das experiências, 

saberes e concepções das pessoas e, por isso, é muito influenciada pelas suas expectativas 

e preferências (Worthen e Sanders, 1987).  Consequentemente, este tipo de avaliação 

tácita, informal, acaba, muitas vezes, por não tornar claro para os outros e inclusivamente 

para os que formulam o juízo avaliativo, o que poderá sustentar uma determinada 

avaliação. 

Uma avaliação formal, mais sistemática, para além de clarificar os critérios e de 

exibir as evidências que estão na base de um dado juízo avaliativo, permite reduzir 
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substancialmente a parcialidade com que, por vezes, se avalia, identificando as suas 

possíveis fontes.  Para além disso, a avaliação formal tem normalmente uma abrangência 

e uma profundidade que a avaliação informal, realizada por um indivíduo, não pode ter.  

Vai para além da evidência que está ao alcance de um indivíduo e proporciona processos 

avaliativos que são colectivos (sociais) e não meramente individuais.  Como já acima se 

referiu a avaliação formal e sistemática permite o desenvolvimento de processos 

destinados a atingir uma grande variedade de propósitos que são determinantes na 

escolha das estratégias, processos e procedimentos avaliativos a utilizar. 

Quer a avaliação informal quer a avaliação formal produzem conhecimentos 

acerca da realidade que interagem entre si e que, porventura, se relacionam de formas 

complexas; no entanto, a natureza dessas relações é pouco conhecida.  Não há consenso 

na comunidade científica acerca dos diferentes tipos de conhecimento gerados pelas duas 

formas de avaliação e das relações entre eles.  Para vários autores a avaliação formal está 

mais relacionada com a lógica da ciência enquanto que a avaliação informal se baseia 

mais lógica do raciocínio do dia-a-dia (e.g., Hammersley, 2003; Polkinghorne, 2000).  As 

diferentes formas de conhecimento prático (e.g., Molander, 2002; Van Maanem, 1999, 

1995) assumem nestas circunstâncias uma especial relevância e devem ser tomadas na 

devida conta pois, em última análise, é também com base nesse conhecimento prático que 

se “informam” as chamadas avaliações formais.  Talvez por isso mesmo outros autores, 

embora sublinhem a existência de diferentes e alternativas formas de conhecimento, não 

deixam de as considerar complementares (e.g., Schmidt, 1993).  Destas breves 

considerações se poderá referir que as duas formas de avaliação que se têm vindo a 
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discutir não devem ser vistas como antagónicas ou mesmo inconciliáveis mas antes como 

possuindo muito em comum e, portanto, podendo complementar-se. 

A avaliação pode ser conceptualizada como uma construção social complexa e as 

realidades a avaliar integram uma miríade de elementos (e.g., sociais, culturais, 

psicológicos) que as tornam difíceis de descrever, analisar e interpretar.  Por isso, no 

mínimo, parece pouco prudente estar a considerar apenas um tipo de avaliação, um tipo 

de conhecimento ou uma única forma de, por exemplo, recolher informação avaliativa.  

As ortodoxias, sejam elas metodológicas, ontológicas ou epistemológicas empobrecem a 

nossa visão da realidade porque, num certo sentido, limitam as nossas formas de olhar e 

de compreender essa mesma realidade.  Há naturalmente diferenças significativas entre 

os dois tipos de avaliação (e.g., grau de profundidade, grau de abrangência, nível das 

evidências recolhidas) mas parece certo que, no desenvolvimento de uma avaliação 

formal, é incontornável a sua interacção com as actividades inerentes à avaliação 

informal.  Basta pensarmos que quando apresentamos os resultados de um estudo de 

avaliação os leitores vão interpretá-los tendo em conta as avaliações prévias (informais) 

que, no dia-a-dia, foram fazendo do programa ou projecto que foi objecto de avaliação. 

De modo geral a avaliação formal e a avaliação informal podem relacionar-se de 

três formas distintas: a) a avaliação formal é vista como um desenvolvimento e uma 

melhoria no tipo de conhecimento que é gerado pela avaliação informal porque o torna 

mais explícito e mais fundamentado em evidências diversas; b) a avaliação formal e a 

avaliação informal geram diferentes tipos de conhecimento que, no mínimo, são 

considerados potencialmente complementares; e c) a avaliação formal e a avaliação 
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informal desafiam-se e questionam-se mutuamente sem obedecer a qualquer hierarquia e 

geram formas interactivas de conhecimento. 

A avaliação formal ou sistemática, apesar de ser aqui entendida como um 

processo e uma prática social e politizada, não deixa de ser considerada uma área em que 

se procura a imparcialidade e o equilíbrio de forma a garantir a sua credibilidade e, 

consequentemente, a poder contribuir significativamente para o bem-estar das pessoas. 

É evidente que a avaliação que se desenvolve nos meios académicos é realizada 

através de processos deliberados e formais; no entanto, a avaliação formal reflecte uma 

diversidade de aspectos informais e intuitivos e, por isso mesmo, tem pertinência e todo o 

cabimento o estudo aprofundado das relações entre ambas.  Stake (2006) refere com 

oportunidade que a avaliação informal, num certo sentido, poderia reclamar alguma 

superioridade em relação à avaliação formal porque os seres humanos sobreviveram 

como espécie e este facto resultou muito provavelmente das decisões tomadas que, 

segundo aquele autor, resultaram necessariamente de avaliações.  Uma vez que antes de 

1950 a avaliação formal, tal como hoje a entendemos, não existia, poder-se-á afirmar que 

o que permitiu a sobrevivência e o assinalável progresso da espécie humana foi a 

avaliação informal e não a avaliação formal, acrescenta aquele autor.   

 

A Avaliação Como (Trans)Disciplina 

De acordo com vários autores (e.g., Scriven, 1994; Stake, 2006; Worthen e 

Sanders, 1987) a avaliação é uma disciplina recente que tem várias áreas práticas de 

aplicação tais como as que Scriven (1994) designou por Big Six: Avaliação de Programas, 

a Avaliação de Pessoal, a Avaliação de Desempenho, a Avaliação de Produtos, a 
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Avaliação de Propostas e a Avaliação de Políticas.  Para além destas áreas Scriven 

também considera a Meta-Avaliação e a Avaliação Específica Numa Disciplina, assim 

como a Avaliação do Currículo ou a Ética Médica. 

A necessidade de construir uma teoria da avaliação que possa estabelecer as 

necessárias conexões entre todas estas áreas de modo a articulá-las e de forma a 

desenvolver conceitos e uma linguagem comuns, assim como todo o tipo de mecanismos 

e de procedimentos próprios de um campo científico (e.g., lidar com ameaças à validade, 

assegurar a identidade), está há muito estabelecida na literatura.  No entanto, não têm 

sido propriamente fáceis os caminhos trilhados pela avaliação para que possa ser 

considerada um disciplina científica sobretudo devido ao facto de as afirmações 

avaliativas, que implicam necessariamente a atribuição de valor ou mérito a um dado 

objecto, não serem consideradas cientificamente legítimas por sectores mais ou menos 

alargados do mundo académico.  Ao considerar que a ciência não pode admitir quaisquer 

juízos de valor, uma parte da comunidade científica continua ainda hoje a defender que 

não pode existir uma ciência da avaliação.  No entanto, esta posição, que tem sido 

sustentada por cientistas e por filósofos da Ciência que se inspiram na filosofia lógico-

positivista, segundo a qual as Ciências Sociais são independentes e livres de quaisquer 

valores, tem sido refutada por investigadores e avaliadores de diferentes inspirações 

filosóficas tais como Guba e Lincoln (1989, 1994), House e Howe (2000, 2003), Scriven 

(1994, 2000, 2003a) e Stake (2003, 2004, 2006). 

Em geral, pode considerar-se que as Ciências Sociais estão imbuídas de valores 

por pelo menos três ordens de razões: a) quando escolhem problemas para investigar, as 

suas carreiras profissionais e académicas e as áreas particulares em que decidem trabalhar 
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e investigar, os investigadores em ciências sociais são inevitavelmente influenciados 

pelos seus valores pessoais e sociais; b) o poder político utiliza invariavelmente as 

ciências sociais para prosseguir práticas que nuns casos serão consideradas aceitáveis e 

noutros não, com a colaboração de investigadores da área; e c) a natureza das concepções 

pessoais e políticas dos investigadores induzem os investigadores a cometer incorrecções 

ou mesmo erros de observação, análise e interpretação. 

O principal argumento a favor de uma avaliação livre de valores é por vezes 

expresso dizendo que a tarefa da avaliação (ou da ciência em geral) é a de descrever o 

mundo tal como ele é e não como ele devia ou podia ser.  Ora, numa primeira análise, 

esta ideia parece plausível e razoável.  No entanto, se pensarmos nos médicos ou nos 

engenheiros, rápida e facilmente se percebe que eles não hesitam em dizer-nos como o 

mundo devia ser e não terão qualquer dificuldade em fundamentar as suas afirmações.  

Um outro argumento a favor da avaliação livre de valores refere que a avaliação (ou a 

ciência) estabelece e define factos acerca do mundo e que não se podem, legitimamente, 

inferir conclusões avaliativas de premissas factuais (“factos são factos” ou “contra factos 

não há argumentos”).  Consequentemente, a Ciência não pode emitir afirmações de 

natureza avaliativa.  É evidente que estes argumentos não são triviais e, de certo modo, 

não foram propriamente enfraquecidos ou postos definitivamente em causa pelas 

refutações que entretanto foram surgindo, como as que acima se referiram. 

No fundo, quem defende a perspectiva da avaliação livre de valores está a dizer-

nos que não se podem inferir ou deduzir conclusões avaliativas com base num processo 

científico legítimo e credível.  Mas ao fazê-lo nestes precisos termos não estarão os seus 

defensores a auto-refutar a própria ideia uma vez que se trata de uma conclusão que tem, 
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claramente, um sentido avaliativo?  Na verdade, não será difícil perceber-se que a 

produção científica em qualquer domínio está sempre associada a qualquer forma de 

avaliação seja através da apreciação mais ou menos crítica que se faz da literatura ou da 

investigação existente ou de uma dada abordagem metodológica.  E a verdade é que estas 

apreciações podem ser bem fundamentadas com base em premissas que não são 

propriamente arbitrárias ou meras questões de gosto ou preferência.  Em geral elas 

resultam de factos combinados com definições plausíveis de vários tipos de entidades 

científicas que acabam por resultar numa espécie de referentes que se constroem de 

formas mais ou menos complexas.  

Parece existir um equívoco lógico na argumentação que está na base da 

perspectiva da avaliação livre de valores.  Trata-se de se considerar erradamente que as 

conclusões ou afirmações avaliativas são de natureza arbitrária, exprimindo gostos ou 

preferências pessoais, quando na realidade muitas delas resultam de factos e de 

definições.  Mas os argumentos utilizados pelos que consideram que não há valores 

associados às asserções avaliativas mostram que as conjecturas, inferências e definições 

conceptuais elaboradas no processo de construção do conhecimento necessitam de ser 

melhor enquadradas e justificadas. 

Como poderão, por exemplo, os matemáticos ou os fisicos negar a existência de 

valores na produção científica, se muitos deles se pronunciam fundamentada e 

racionalmente acerca dos méritos e deméritos de ensinar matemática ou física através de 

diferentes abordagens e, desta forma, fazendo opções por um dado tipo de currículo e por 

uma dada pedagogia?  Repare-se que a partir de tais argumentos surgem opções por 

certas finalidades do ensino da matemática ou da física que parecem mais relevantes e 
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apropriadas do que outras, o mesmo se passando relativamente a metodologias de ensino, 

a tarefas a propor aos alunos e a todo o conjunto de elementos que, se quisermos, podem 

integrar um dado currículo. Ora, desta forma temos cientistas envolvidos no processo de 

argumentar racionalmente e de produzir afirmações imbuídas de valores sociais e 

educacionais relativamente aos méritos e/ou deméritos de determinado tipo de currículos, 

abordagens, programas ou materiais. 

A questão, no fundo, tem a ver com a afirmação de que é impossível fundamentar 

e apoiar cientificamente valores sociais.  Como se pode inferir da argumentação de 

Scriven (1994, 2000, 2003a) se, por exemplo, considerarmos a questão de saber se há 

argumentos sólidos que sustentam a democracia como uma forma de governo, então os 

cientistas sociais não poderiam, de acordo com aquelas concepções, discutir uma questão 

desta natureza, que seria relegada para a filosofia política.  É evidente que o simples 

senso comum seria suficiente para que pudéssemos encontrar um conjunto de sólidos 

argumentos que sustentam a forma democrática de organizar e governar as sociedades.  

Hoje as evidências empíricas, a história política e outros processos de inquérito científico 

permitem comparar diferentes sistemas de governo e identificar os seus pontos fortes e 

fracos.  Tais processos têm permitido fortalecer a ideia da democracia como o sistema de 

governo que até agora melhor tem respondido a um conjunto de ideais e de valores que se 

foram consolidando ao longo da história num significativo número de países e 

civilizações.  Nestas condições, será também legítimo que se elaborem conclusões 

avaliativas acerca de instituições (e.g., escolas) com base num conjunto de premissas 

factuais que, naturalmente, incluem factos acerca do que as pessoas valorizam ou 
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preferem, que são parâmetros que nos ajudam a definir o problema e não asserções acerca 

do que é melhor ou do que está certo. 

Nestas condições para muitos investigadores, avaliadores e filósofos (e.g., Guba 

& Lincoln, 1989, 1994; House e Howe, 1999, 2003; Scriven, 1994, 2000, 2003a; Stake, 

2003, 2004, 2006) a disciplina de avaliação não só é possível e admissível como se pode 

comparar a disciplinas tais como a estatística ou a lógica.  Ou seja uma disciplina cuja 

principal finalidade é a de desenvolver instrumentos que possam ser utilizados por outras 

disciplinas.  Para Scriven uma disciplina com estas características é uma transdisciplina 

porque: a) está ao serviço de uma grande variedade de disciplinas e não exclusivamente 

das disciplinas tradicionais ou académicas; e b) se baseia num núcleo duro de matérias 

tais como as suas teorias organizacionais, as suas metodologias próprias, os seus 

conceitos e a sua lógica (Scriven, 1994).  Uma transdisciplina comporta na sua essência a 

distinção clássica entre as chamadas disciplinas primárias (e.g., as disciplinas académicas 

clássicas como a Matemática, a Física, a Filosofia) e as disciplinas cujo conteúdo é 

constituído por métodos, abordagens, procedimentos ou algoritmos das disciplinas 

primárias.  Neste sentido a estatística é considerada uma transdisciplina.  Tal como a 

lógica e a avaliação.  Assim, uma transdisciplina possui também as suas matérias ou 

áreas puras para além das suas áreas aplicadas.  Ora, segundo Scriven (1994), o 

problema da avaliação é que sempre teve áreas aplicadas porque as circunstâncias e os 

problemas de natureza prática assim o exigiam (e.g., avaliação das aprendizagens dos 

alunos, avaliação de programas) mas sempre teve dificuldades várias em determinar a sua 

área pura, o seu núcleo duro de definições, de conceitos integradores, de pressupostos 
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básicos ou de noções relativas aos seus próprios limites.  Esta será uma das razões que 

retardou o nascimento da avaliação como disciplina. 

 

Sobre As Abordagens, Modelos E Teorias 

 

A apresentação, análise e discussão de modelos, teorias ou abordagens de 

avaliação abundam na literatura (e.g., Alkin, 2004; Alkin e Christie, 2004; Guba e 

Lincoln, 1989; Madaus e Kellaghan, 2000; Stufflebeam, 2000; Scriven, 2000, 2003a; 

Worthen e Sanders, 1987) muitas vezes associadas a bosquejos históricos acerca dos seus 

desenvolvimentos, particularmente a partir das primeiras décadas do século XX (e.g., 

Madaus e Stufflebeam, 2000).  Se é verdade que as definições de avaliação nos permitem 

ganhar alguma compreensão sobre o que é mais relevante sublinhar neste domínio, os 

modelos, abordagens e teorias que é possível identificar na literatura, também constituem 

um importante meio para que possamos compreender o que é que está essencialmente em 

causa, nomeadamente no domínio do desenvolvimento teórico.  Não se vai aqui fazer 

qualquer descrição, análise ou síntese da proliferação de modelos ou abordagens 

existentes pois tal já está exaustivamente feito na literatura acima referenciada e também 

em trabalhos realizados por este autor (Fernandes, 1992, 1994, 2005).  No entanto, parece 

importante que se procurem aqui discernir algumas semelhanças e diferenças relativas 

aos modelos que se descrevem na literatura que acima se mencionou, referindo 

particularmente o trabalho de sistematização de Shadish, Cook e Leviton (1991) assim 

como o de Alkin (2004) e o de Alkin e Christie (2004).  Por outro lado, também parece 

relevante fazer uma alusão às quatro categorias que permitiram a Stufflebeam organizar 
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os nove modelos de avaliação por si considerados mais promissores no presente século 

(Stufflebeam, 2000). 

 

Da Proliferação De Abordagens E Da Necessidade De Discernimento 

Os diferentes modelos de avaliação que é possível compulsar na literatura 

apoiam-se em pressupostos políticos e filosóficos muito diversificados.  Como seria de 

esperar os sistemas de concepções e de valores dos seus autores influenciam claramente 

não só o desenvolvimento teórico dos modelos mas também a sua utilização prática.  Mas 

os modelos também têm acompanhado a evolução das ciências sociais e das ciências da 

educação em particular, no que se refere às bases epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas em que apoiam a sua concepção e desenvolvimento.  Desta forma temos 

modelos mais inspirados e influenciados em princípios e pressupostos próprios de 

racionalidades mais técnicas ou, se quisermos, empírico-racionalistas, e modelos mais 

próximos do que poderemos designar como racionalidades mais interpretativas, mais 

críticas ou mesmo sociocríticas.  No primeiro caso a avaliação é mais objectiva, os 

avaliadores assumem uma posição supostamente neutra e distanciada em relação aos 

objectos de avaliação, as metodologias utilizadas são de natureza mais quantitativa (e.g., 

testes, questionários, grelhas de observação quantificáveis) e, em geral, há pouca ou 

mesmo nenhuma participação de todos os que, de algum modo, estão interessados no 

processo de avaliação ou que podem ser afectados por ele.  Teremos neste caso, a 

Avaliação Baseada em Objectivos conceptualizada por Ralph Tyler nos anos 30 do 

século passado e mais tarde utilizada e desenvolvida por outros investigadores (e.g., 

Popham, 1969; Provus, 1971); a Avaliação Baseada em Estudos Experimentais utilizada, 
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entre muitos outros, por Cronbach e Snow (1969) e a Avaliação Baseada no Valor 

Acrescentado conceptualizada por Sanders e Horn (1994). 

No segundo caso a avaliação é mais subjectiva, os avaliadores assumem uma 

posição comprometida, aproximando-se dos intervenientes no processo de avaliação e 

interagindo com eles, as metodologias utilizadas são de natureza mais qualitativa (e.g., 

estudos de caso, etnografias, observação participante) e a participação das pessoas no 

processo de avaliação é, em regra, uma constante.  Exemplos deste tipo de avaliação são 

as chamadas abordagens sociais, defensoras de alterações que garantam que todos os 

sectores da sociedade tenham igual acesso a oportunidades nos domínios da educação, da 

saúde e dos serviços sociais em geral, tais como a Avaliação Democrática e Deliberativa 

de House e Howe (2003), a Avaliação Receptiva de Stake (2003), também conhecida 

como a Avaliação Centrada nos Clientes, Avaliação Responsiva ou Avaliação 

Respondente, a Avaliação Construtivista de Guba e Lincoln (1989) e a Avaliação Focada 

nos Utilizadores e na Utilização de Patton (2003). 

Dir-se-ia que entre aquelas duas grandes perspectivas filosóficas há uma 

diversidade de abordagens que vão desde a Avaliação Orientada para os Consumidores 

de Scriven (2000) e a Avaliação Orientada para a Prestação de Contas e para a Decisão, 

onde se inclui o conhecido modelo CIPP (Context, Input, Processs, Product) de Daniel 

Stufflebeam (Stufflebeam, 2003), até à Avaliação Baseada em Estudos de Caso em que 

se destacam os trabalhos de Stake (1995) e Yin (1992). 

A construção teórica em avaliação está intrinsecamente associada ao processo de 

desenvolvimento dos modelos e abordagens formais.  Tal processo tem permitido 

identificar, entre outros aspectos, as suas principais finalidades, as suas raízes 
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epistemológicas, os seus métodos preferenciais, o papel dos avaliadores e o papel dos 

diferentes intervenientes.  Mas também é claro que a construção teórica decorre das 

práticas de avaliação propriamente ditas; isto é, das interacções dos avaliadores com as 

realidades sociais com que têm que se confrontar e das análises, reflexões e 

interpretações que têm necessariamente de fazer com base nessas mesmas realidades.  Os 

contextos existentes, a natureza dos objectos a avaliar, o tempo e os recursos disponíveis, 

mostram que, em geral, só muito dificilmente as práticas de avaliação poderão reflectir 

rigorosamente o que está preconizado em qualquer modelo ou abordagem.  Ou seja, se 

por um lado parece ser importante compreender a natureza e as características distintivas 

de cada uma das diferentes abordagens, modelos ou teorias da avaliação, porque acabam 

por ser instrumentos heurísticos que nos ajudam a delinear e a desenvolver as práticas, 

por outro lado, também parece importante agregá-las em categorias mais abrangentes e 

mais densas que permitam um melhor discernimento das opções fundamentais que se 

podem fazer quando efectivamente se faz avaliação.  Por isso me parece importante o 

contraste que é feito por Stake (2006) entre a Avaliação Criterial ou Avaliação Baseada 

em Standards e a Avaliação Receptiva (Respondente ou Responsiva).  Cada uma destas 

perspectivas partilha, com diferentes graus de profundidade e de abrangência, 

pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos com uma grande variedade 

de modelos, abordagens e visões teóricas.  Deste modo uma boa compreensão do que de 

mais essencial e fundamental caracteriza cada uma daquelas abordagens, tal como aquele 

autor prefere designá-las, permite apreender as principais questões teóricas que 

atravessam o domínio da avaliação e, ao mesmo tempo, introduzem um discernimento 

que parece indispensável no estabelecimento de relações com as práticas. 



 19 

Vejamos então, de forma sintética, como vários autores têm procurado enquadrar 

e organizar a diversidade de modelos ou abordagens que fazem parte integrante do 

chamado campo da avaliação. 

Shadish et al. (1991) e Stufflebeam (2000) propuseram duas arrumações 

diferentes na tentativa de introduzir algum discernimento e racionalidade com base em 

critérios que apoiassem a agregação da multiplicidade de abordagens que se podem 

identificar na literatura.  Os primeiros autores agrupam os modelos em três conjuntos.  

No primeiro, que corresponde a um estádio inicial da avaliação educacional, incluem as 

abordagens e as teorias mais centradas na utilização de procedimentos que permitam 

encontrar respostas válidas e imparciais relativas a questões de avaliação destinadas a 

estudar o desempenho de programas de natureza social.  Nesta perspectiva, a procura da 

verdade acerca das soluções mais eficazes para a resolução dos problemas sociais, 

constitui uma das principais finalidades das referidas abordagens.  Este grupo está 

influenciado pelas concepções mais objectivas da avaliação, muito enraizadas nas 

perspectivas de construção do conhecimento próprias das ciências físicas e naturais e, 

consequentemente, agrupa modelos muito orientados para a análise quantitativa de 

resultados em que há uma preocupação clara com a imparcialidade e neutralidade dos 

avaliadores que, por isso mesmo, deverão manter-se distanciados dos avaliados. 

No segundo grupo agregam-se todos os modelos, teorias e abordagens cujas 

perspectivas de avaliação estão mais orientadas para a descrição detalhada das 

organizações, tendo em vista compreender e conhecer os processos do seu funcionamento 

e, deste modo, produzir avaliações política e socialmente úteis que possam contribuir 

para a sua melhoria.  A ideia é ir mais além do que o que se preconizava no grupo 
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anterior, na medida em que se procede ao exame minucioso dos processos 

organizacionais e das tomadas de decisão, procurando adaptar as avaliações às distintas 

realidades organizacionais.  Consequentemente, estamos perante uma avaliação mais 

próxima e mais presente nos contextos organizacionais, mais interactiva, mais subjectiva 

e talvez mais preocupada em compreender e dar a conhecer a organização e os seus 

processos de funcionamento tendo em vista a sua melhoria do que em emitir juízos acerca 

do mérito e do valor dos seus resultados.  Trata-se de uma avaliação que é entendida 

como uma construção social; isto é, cujos resultados decorrem de processos mais ou 

menos intensos de interacção e mesmo de negociação com todos aqueles que estão mais 

directamente interessados na avaliação e/ou que, de alguma forma, podem ser afectados 

pelos seus resultados (os chamados stakeholders). 

O terceiro grupo surge dos processos de construção teórica inerentes à tentativa de 

integrar modelos, teorias e abordagens que fazem parte dos dois grupos anteriores.  Neste 

caso, teremos perspectivas mais ecléticas do ponto de vista metodológico e 

epistemológico com as avaliações a serem fundamentalmente orientadas pelas finalidades 

que se pretendem alcançar e pelos contextos existentes.  Trata-se, num certo sentido, da 

tentativa de desenvolver uma perspectiva mais pragmática, conjugando sobretudo 

metodologias, que evita submeter-se a qualquer ortodoxia epistemológica, ontológica ou 

metodológica.  Na opinião dos subscritores desta perspectiva a possibilidade de combinar 

selectivamente aspectos de diferentes abordagens, permite um conhecimento mais 

profundo e detalhado do que se está a avaliar e ainda formas de triangulação que 

contribuem para a credibilidade dos estudos (e.g., Greene, Caracelli e Graham, 1989; 

Howe, 2003; Talmage, 1982; Worthen, 1981).  No entanto esta posição é questionada e 
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mesmo frontalmente rejeitada por vários investigadores que contestam as teses da 

compatibilidade entre abordagens cujos pressupostos filosóficos são, por vezes, 

totalmente antagónicos (e.g., Guba e Lincoln, 1981, 1989, 2000; Lincoln e Guba, 1985; 

Schwandt e Burgon, 2006). 

Stufflebeam (2000) propõe o agrupamento das abordagens de avaliação em quatro 

categorias: a) Pseudo-Avaliações, cujos processos e resultados produzidos são 

incompletos ou têm pouca ou mesmo nenhuma validade (e.g., Avaliações controladas 

politicamente); b) Avaliações Orientadas pelas Questões e pelos Métodos, ou Quase-

Avaliações, que no essencial se caracterizam pela formulação de questões cujas respostas 

podem não ser suficientes para nos pronunciarmos acerca do mérito ou do valor de um 

dado programa e/ou pela utilização de um ou mais métodos preferenciais.  Também são 

chamadas quase-avaliações porque nuns casos proporcionam evidências que nos 

permitem analisar o mérito e valor de um dado programa enquanto que noutros, devido à 

sua excessiva delimitação, tal não acontece (e.g., Avaliações baseadas em objectivos; 

Avaliações orientadas pelos resultados ou avaliações do valor acrescentado; Avaliações 

baseadas no método experimental; Avaliações baseadas em estudos de caso; Avaliações 

baseadas em métodos mistos); c) Avaliações Orientadas pela Melhoria e/ou pela 

Prestação de Contas, cuja principal ênfase reside na necessidade de se avaliar 

compreensivamente o mérito e o valor de um dado programa ou objecto (Avaliações 

orientadas para a decisão e para a prestação de contas; Avaliações orientadas para os 

consumidores e Avaliações orientadas para a acreditação e para a certificação); e d) 

Avaliações Orientadas pela Agenda Social, cuja principal finalidade é a de contribuir 

para a transformação e a melhoria da sociedade com elevados índices de participação por 
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parte dos diferentes intervenientes (Avaliação deliberativa e democrática, Avaliação 

construtivista, Avaliação focada na utilização e nos utilizadores e Avaliação receptiva).  

As quatro abordagens incluídas nesta última categoria fazem parte das nove consideradas 

mais promissoras para o presente século, entre 23 que foram exaustivamente analisadas e 

avaliadas por Stufflebeam (2000). 

Para além da organização dos modelos, abordagens e teorias proposta por Alkin 

(2004) e Alkin e Christie (2004), através da chamada Árvore da Avaliação, a que mais 

adiante se fará referência, Schwandt e Burgon (2006) também fizeram um esforço de 

sistematização e de agregação que sublinha a relevância das acções ou processos de 

comunicação, organizando as abordagens em três grupos.   

Num primeiro grupo incluem-se abordagens caracterizadas por algum 

pragmatismo reflexivo e pela chamada deliberação democrática nas quais os avaliadores 

e os práticos reflectem na acção.  São abordagens que, no essencial, se caracterizam pela 

cooperação entre os diferentes intervenientes tendo em vista a identificação e a geração 

de problemas que necessitam de resolução; pelos processos de deliberação cognitiva que 

visam a descoberta, a argumentação e a acção; e pelos processos democráticos que 

tornam possível que todos os stakeholders participem efectivamente na avaliação. 

Num segundo grupo contemplam-se as abordagens que estão mais orientadas para 

a crítica ideológica e para a emancipação.  Os subscritores destas abordagens consideram 

que as anteriores não podem dar uma resposta cabal à efectiva participação democrática 

por parte de todos os intervenientes nas avaliações, porque há desigualdades de poder e 

de privilégios que constrangem ou invalidam qualquer processo deliberativo e 

democrático de reflexão na acção.  Referem-se, por exemplo, às normas que têm que ser 
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observadas para quem quer participar, que privilegiam a argumentação em relação a 

outras formas de comunicação, que valorizam formas de comunicar desapaixonadas em 

relação a outras que expressam emoção ou que desencorajam a utilização de formas de 

expressão que contrariem certos padrões de civilidade.  Consequentemente, consideram 

que a ênfase deve ser posta na emancipação das pessoas e em processos específicos que 

garantam a plena participação de todos, particularmente dos que não têm poder, das 

formas que mais se adequam à sua cultura e à sua circunstância. 

Finalmente, num terceiro grupo de abordagens consideram-se aquelas em que a 

avaliação é conceptualizada como um processo de transformação pessoal e social.  A 

ênfase é posta na transformação das pessoas e não simplesmente na transformação da 

argumentação, dos pontos de vista e das formas de agir. 

O quase-labirinto constituído pela multiplicidade de abordagens, teorias e 

modelos de avaliação, tem suscitado esforços de vários autores para encontrarem 

estruturas de ordem superior ou teorias capazes de integrar tanta diversidade (e.g., Alkin 

e Christie, 2004; Mark, 2003; Shadish et al., 1991; Stufflebeam, 2000).  De acordo com 

alguns destes autores essa é uma condição importante para melhorar e desenvolver a 

teoria e a prática da avaliação (e.g., Mark, 2003).  No entanto, outros autores consideram 

que a melhor forma de melhorar o domínio da avaliação será reconhecer e incorporar as 

diferenças e a diversidade de abordagens, modelos e teorias.  Havendo uma grande 

diversidade de opções, algumas das quais com diferenças inconciliáveis ou muito 

dificilmente passíveis de ser integradas, a escolha de uma pode impedir a utilização de 

outra.  Ou seja, pode ser positivo aprender acerca de uma abordagem a partir daqueles 

que a utilizam extensiva e sistematicamente em vez daqueles que procuram integrá-la 
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numa qualquer categoria sem que tenham qualquer experiência e familiaridade com as 

práticas decorrentes da utilização dessa abordagem (Donaldson, 2003, Lincoln, 2003). 

A integração de abordagens, modelos ou teorias dificilmente se poderá fazer sem 

uma disputa em que haverá sempre uma prevalência de uma dada abordagem em relação 

a outras; haverá sempre vencidos e vencedores e isso não será fácil de aceitar.  Por outro 

lado, as bases teóricas e filosóficas que fundamentam uma qualquer integração podem ser 

substancialmente diferentes de autor para autor. 

Em todo o caso, para efeitos deste trabalho, tendo em conta o que atrás se referiu 

e ainda a análise que faço da literatura revista (e.g., Alkin, 2004; Donaldson e Scriven, 

2003; Kellaghan e Stufflebeam, 2003; Stufflebeam et al., 2000) optei por dar relevo a 

duas perspectivas teóricas que, do ponto de vista metodológico e epistemológico, 

apresentam significativas semelhanças com uma grande variedade de modelos e 

abordagens: a perspectiva de avaliação orientada pela teoria e a perspectiva de avaliação 

orientada pelas práticas e pelas experiências vividas pelos intervenientes.  São essas 

perspectivas que se discutem resumidamente nas duas secções seguintes deste trabalho. 

 

A Ênfase No Papel Da Teoria 

A perspectiva da avaliação orientada pela teoria surge de um significativo esforço 

de integração do conhecimento e da experiência das últimas três décadas, particularmente 

de abordagens que se enquadram numa racionalidade mais objectiva.  A preocupação dos 

seus defensores reside na necessidade de fundamentar teoricamente os estudos de 

avaliação pois consideram que muitas das avaliações se baseiam em investigação de 
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pouca qualidade, dedicando pouca atenção a teorias indispensáveis para uma 

compreensão aprofundada das realidades e dos problemas sociais (Donaldson, 2003). 

A ideia fundamental dos teóricos desta abordagem é a de que as avaliações 

devem, entre outros aspectos, procurar compreender: a) as componentes que melhor 

funcionam num dado programa; b) os processos mediadores que as fazem funcionar; e c) 

as características dos participantes.  De acordo com Donaldson (2003) as abordagens 

mais tradicionais de avaliação, muito orientadas pelos métodos, são limitadas no que se 

refere ao estudo daquelas questões; a avaliação orientada pela teoria procura dar-lhes uma  

resposta cabal através de uma abordagem que se decompõe em três momentos principais.  

Num primeiro momento há uma elaboração teórica acerca do programa, depois um 

momento em que se formulam e ordenam as questões de avaliação e, finalmente, um 

último momento em que, naturalmente, se responde às questões anteriormente 

formuladas. 

O significado da teoria varia de autor para autor e vai desde concepções acerca de 

como se deve praticar a avaliação e de presupostos acerca de como as organizações ou 

programas devem funcionar, até aos enquadramentos que se concebem para explicar as 

realidades com base nas ciências sociais.  Mas, para além deste potencial para uma certa 

confusão, a verdade é que a natureza e o papel da teoria na avaliação e no seu 

desenvolvimento é frequentemente objecto de polémica.  De facto, há autores que tendem 

a minimizar o papel da teoria referindo que é possível fazer boa, ou mesmo muito boa, 

avaliação dispensando a teoria, ou pelo menos certas formas de teoria (e.g., Scriven, 

1998; Stufflebeam, 2001).  Mas também há autores que dizem precisamente o contrário 

sustentando que a avaliação contemporânea não pode dispensar as contribuições teóricas 
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provenientes de diferentes áreas do conhecimento (e.g., Alkin, 2004; Shadish, Cook e 

Campbell, 2004).  Nestas condições é importante que se procurem discernir as relações 

entre a teoria e as práticas de avaliação, nomeadamente através de uma discussão acerca 

dos diferentes significados da teoria e da sua importância e utilidade na planificação e 

desenvolvimento de práticas avaliativas. 

De acordo com vários autores, há três tipos de teorias que estão mais presentes no 

domínio da avaliação: a) a teoria da avaliação; b) a teoria dos programas; e c) a teoria das 

ciências sociais (e.g., Alkin, 2004; Shadish, Cook e Campbell, 2004) 

As teorias da avaliação são essencialmente prescritivas, isto é, elaboram sobre 

como se deve fazer avaliação, prescrevendo um conjunto de regras, procedimentos e 

outras recomendações que, no fundo, e na opinião dos seus autores, determinam o que é 

uma boa avaliação.  Num certo sentido as teorias das ciências sociais parecem contribuir 

melhor para a discussão e desenvolvimento do conhecimento gerado pelas avaliações 

mas, por outro lado, as teorias da avaliação não são unânimes quanto à relevância e 

adequação dos propósitos acima enunciados.  Particularmente, há visões diferentes no 

que se refere à necessidade e prioridade da construção teórica e da construção de 

conhecimento como forma de melhorar o que quer que seja que se pretende avaliar, 

nomeadamente programas, currículos ou políticas. 

Alkin (2004) e Alkin e Christie (2004), através de um esforço de síntese e de 

integração das múltiplas teorias de avaliação, elaboraram uma Árvore da Teoria da 

Avaliação cujo tronco está enraizado numa base constituída pela prestação de contas à 

sociedade e pela investigação em ciências sociais.  O tronco desenvolve-se em três 

grandes ramos cada um dos quais representa três ênfases teóricas distintas: a) nas 
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metodologias utilizadas, onde poderemos destacar as abordagens propostas por Tyler, 

Cronbach e Chen; b) na utilização que é feita da avaliação por parte dos utilizadores onde 

se podem referir os modelos propostos por Stufflebeam, Alkin e Patton; e c) na forma 

como os dados obtidos através de um processo de avaliação são julgados ou valorizados, 

isto é, a ênfase destas abordagens ou modelos prende-se com a atribuição de valor aos 

objectos avaliados como é o caso das abordagens propostas por Scriven, Stake, House e 

Guba & Lincoln. 

O esforço que tem vindo a ser desenvolvido parece ir no sentido de procurar 

compatibilizar e integrar abordagens de avaliação cuja ênfase está mais centrada na 

produção de conhecimento ou na descoberta da verdade e abordagens mais orientadas 

para os utilizadores e para a utilização dos resultados, isto é, para a utilidade social das 

avaliações.  Surge, assim, para muitos investigadores a necessidade de dar um relevo 

especial ao papel da construção teórica e da teoria na avaliação (e,g., Alkin, 2004; 

Donaldson, 2003; Donaldson e Lipsey, 2006). 

Donaldson e Lipsey (2006) defendem a necessidade do desenvolvimento teórico  

e discutem os diferentes papéis que a teoria da avaliação pode desempenhar, 

nomeadamente no que se refere à linguagem, métodos e procedimentos que acabam por 

agregar uma comunidade científica.  Além disso, a teoria contribui para que exista uma 

relação mais transparente entre os avaliadores e todos aqueles que, de alguma maneira, 

estão envolvidos no processo de avaliação permitindo que, de parte a parte, se perceba 

melhor o que está, ou poderá estar, em causa nesse mesmo processo.  No fundo, ao 

proporcionar orientações consistentes que estejam de acordo com princípios e standards 



 28 

geralmente aceites (e.g., rigor, utilidade, adequação ética, exequibilidade), a teoria pode 

desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das práticas de avaliação. 

As teorias das ciências sociais são relevantes no campo da avaliação porque 

estudam os fenómenos que ocorrem no âmbito do desenvolvimento de um dado programa 

e analisam as condições sociais que se pretendem melhorar.  Assim, as ciências sociais 

produzem conhecimento acerca de uma diversidade de problemas e fenómenos numa 

grande variedade de domínios ou actividades humanas que, normalmente, são objecto de 

todo o tipo de avaliações (e.g., educação, saúde, justiça, serviços sociais).  

Consequentemente, os resultados das investigações e o conhecimento produzido no 

âmbito das ciências sociais não podem deixar de ser incorporados nos estudos de 

avaliação.  Dir-se-á obviamente o mesmo relativamente à teoria construída a partir das 

realidades empíricas, quando disponível, no domínio particular das ciências da educação. 

Nestas condições, para Donaldson e Lipsey (2006), as teorias das ciências sociais 

desempenham um papel inestimável na planificação e desenvolvimento da avaliação.  

Além disso, as teorias das ciências sociais também são relevantes na análise e 

interpretação dos resultados das avaliações; de facto, relacionar o conhecimento situado 

ou localizado que é gerado pelas avaliações (e.g., Alkin, 2004; Stake, 2004) com o 

conhecimento que é gerado pela teoria das ciências sociais é uma forma de o ampliar e de 

lhe dar uma dimensão que eventualmente pode contribuir para a prevenção, a melhoria ou 

erradicação de determinados problemas e/ou situações sociais. 

A teoria dos programas tem a ver com o estudo e a caracterização da natureza do 

que se pretende avaliar (e.g., programa, política educativa) e com os pressupostos que 

estão na base do desenvolvimento de certo tipo de programas para que impulsionem as 
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mudanças que se esperam (Donaldson e Lipsey, 2006).  No fundo a teoria dos programas 

produz conhecimento acerca das formas como os programas devem funcionar, incluindo 

naturalmente o estudo das relações entre as suas diferentes componentes, os processos 

utilizados e os respectivos efeitos nos resultados que se pretendem obter. 

É evidente que a teoria dos programas desempenha um papel relevante nas 

avaliações na medida em que permite identificar as questões mais apropriadas, encontrar 

os procedimentos mais adequados para recolher a informação necessária e identificar as 

dimensões do programa que devem merecer particular atenção uma vez que a teoria 

permite que se conheça as que são mais críticas para o seu sucesso.  Dito de outro modo a 

teoria de um dado programa não é mais do que um enquadramento conceptual que nos 

ajuda a determinar de que formas é que um determinado projecto, programa ou 

intervenção visa resolver um dado problema social (e.g., integrar alunos em risco; 

prevenir a gravidez nas adolescentes; tornar a escola uma instituição mais aberta à 

diversidade).  A construção do enquadramento conceptual pode ser feita com base numa 

diversidade de fontes de informação tais como: a) o que se conhece de programas ou 

intervenções anteriores; b) as concepções e as teorias implícitas dos que trabalham no 

desenvolvimento dos programas; e c) as observações que se podem fazer durante a 

concretização do programa. 

É evidente que uma boa conceptualização do programa é uma condição 

fundamental para que se possam formular as questões de avaliação mais adequadas, 

pertinentes e relevantes.  Além disso, tal como é mencionado por Donaldson (2003), é 

através da teoria do programa que muitas vezes se poderá determinar se o mesmo está em 

condições de ser posto em prática e, consequentemente, de ser avaliado. 
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Em suma, o que parece estar principalmente em causa na perspectiva da avaliação 

orientada pela teoria é que os seus defensores consideram que a avaliação mais baseada 

no método não tem bases teóricas que lhe permitam constituir-se como uma actividade 

rigorosa de natureza científica.  A ideia dos principais subscritores desta abordagem é a 

de assegurarem três características principais num processo de avaliação.  Em primeiro 

lugar, a teoria do programa, tal como acima se definiu, deve estar na base da formulação 

das questões e do design da avaliação.  Em segundo lugar a avaliação deve ser 

desenvolvida com base em métodos científicos rigorosos para que as respostas às 

questões que se formularam possam ter uma indiscutível credibilidade; aqui o objectivo é 

o de contribuir para que a avaliação seja vista como uma ciência fiável e não como um 

processo de inquérito de segunda ordem.  Finalmente, a avaliação orientada pela teoria 

deve ser neutra em relação aos métodos a utilizar; ou seja, a escolha dos métodos deve 

estar estrita e directamente relacionada com a natureza das questões da avaliação e com o 

tipo de respostas que poderá ser mais útil para os fins em vista.  Desta forma, nesta 

perspectiva, fica claro que não há propriamente um método que seja preferível em todas 

as situações e contextos de avaliação seja ele mais qualitativo, mais quantitativo ou 

misto. 

 

A Ênfase Nas Práticas E Na Experiência Vivida 

Schwandt e Burgon (2006), que advogam uma abordagem de avaliação em que as 

experiências vividas pelos avaliadores e pelos intervenientes em geral assim como as 

respectivas práticas, desempenham um papel crucial, fazem referência a críticas que são 

feitas a esta mesma abordagem que interessa analisar.  Há críticas internas, isto é, de 
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alguns autores que consideram que a experiência vivida deve ser central em qualquer 

avaliação, e críticas externas, por parte daqueles que se opõem a esta abordagem.  As 

críticas internas questionam o facto, que parece ser dado como adquirido, de o avaliador 

ser capaz de captar sem grandes problemas e de representar fielmente as experiências 

vividas e as práticas dos participantes.  Uma excessiva confiança nos dados empíricos 

como meio de nos proporcionar informação de confiança relativa aos significados 

atribuídos pelos intervenientes ao vivido e ao experimentado, acaba por contrariar a visão 

e a natureza interpretativa da avaliação.  Na verdade, os dados empíricos obtidos surgem 

como se fossem puros e sem quaisquer processos de mediação, transfomando deste modo 

o processo de avaliação numa mera recolha (ingénua) de dados que, supostamente, 

representam as experiências e as práticas dos participantes.  Já no que se refere às críticas 

externas aqueles autores consideram que há críticas fortes, baseadas no pressuposto de 

que o conhecimento característico do dia-a-dia não é fiável.  Em consequência a 

experiência vivida pelas pessoas diariamente é considerada uma fonte de dados 

questionável porque está enviesada pelas suas preferências e gostos particulares, pela sua 

intuição, pelos seus hábitos ou pelas tradições que costumam observar.  Nestas 

condições, os críticos propõem uma visão externa, mais objectiva, que elimine as fontes 

de enviesamento.  As chamadas críticas mais fracas, consideram que o estudo das 

experiências vividas é uma forma legítima de compreender significados e de produzir 

conhecimento, mas é apenas uma visão parcial do problema.  Por isso, advogam a 

realização de estudos complementares baseados em conhecimento que explique os 

fenómenos em presença através do estudo das estruturas sociais e dos mecanismos de 
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causalidade.  Este segundo tipo de críticas parece ir no sentido de se considerar 

necessário abrir caminho à utilização de abordagens mistas nos processos de avaliação. 

Depois de tantos anos em que imperou o pensamento criterial, parece quase uma 

inevitabilidade o surgimento de outras perspectivas alternativas à concepção da avaliação 

como medida, nomeadamente aquelas em que a experiência vivida pelos avaliadores e 

pelos intervenientes ou participantes em geral desempenha um papel central.  Na 

chamada orientação interpretativa para a investigação dos fenómenos sociais, que está na 

base de uma variedade de teorizações da avaliação particularmente orientadas por uma 

agenda política e social (e.g., Stake, 2000, 2006; Guba e Lincoln, 1989, 2000; Patton, 

1986, 2003; House e Howe, 2000, 2003), a experiência vivida ocupa um lugar central.  

Na verdade, em qualquer das abordagens sustentadas por aqueles autores é fundamental 

estudar como é que os diferentes intervenientes num dado contexto social atribuem 

significado e dão sentido ao que os rodeia (e.g., objectos, pessoas, acontecimentos, 

experiências) para que se possa reconstruir (interpretar) a sua compreensão acerca das 

coisas.  Os significados que os participantes atribuem às experiências vividas são 

construídos intersubjectivamente, através das interacções sociais que se estabelecem, 

através da partilha, da participação e de processos de deliberação cognitiva e 

democrática.  Então, de um ponto de vista hermenêutico, o significado que se atribui ao 

vivido não é um assunto reservado ou privado de cada um, mas é algo que se constrói 

através de processos de interacção social. 

Estas são ideias base que se consubstanciam em várias abordagens de avaliação 

contemporâneas em que as práticas ocupam um lugar de destaque.  Nas últimas décadas 

vem ganhando relevância a ideia de que é insuficiente tentar compreender os significados 
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que atribuímos ao que nos rodeia de um ponto de vista marcadamente psicológico (e.g., 

atitudes, estádios psicológicos, motivos internos).  A ideia que se vem impondo em vários 

modelos e teorizações da avaliação é a de que deveremos antes procurar compreender os 

significados através das práticas situadas que partilhamos uns com os outros (e.g., 

Schwandt e Burgon, 2006).  Neste sentido a prática identifica-se com as acções e os 

significados situados e concretos dos actores. 

Para vários autores (e.g., Pendlebury, 1990, 1995; Schwandt e Burgon, 2006) a 

prática ou as práticas podem ser vistas segundo duas perspectivas.  Uma que resulta da 

clássica dicotomia com a teoria; isto é, a teoria e a ciência estão na base dos nossos 

processos de reflexão e de pensamento e a prática trata de as introduzir e aplicar no nosso 

dia-a-dia.  No fundo, nesta visão, teoria e prática definem-se por oposição uma à outra.  

Noutra perspectiva a prática aparece associada ao conhecimento prático e não é definida 

a partir da dicotomia teoria-prática.  Surge então uma concepção que se aproxima do 

significado da praxis traduzindo a ideia de que os seres humanos, no desenvolvimento 

das suas actividades, e como membros de uma dada sociedade, se preocupam em fazer as 

coisas bem feitas quando interagem diariamente com os outros e também com as formas 

de lidar com as outras pessoas.  A prática tem assim a ver com as formas de lidar, de estar 

e de interagir com os outros e, por isso, há um envolvimento, uma partilha de significados 

e de valores que ocorre no âmbito de uma tradição que está ligada às experiências de vida 

das pessoas.  O ensino, o trabalho social ou a prestação de cuidados de saúde são 

conhecidos exemplos de actividades em que este tipo de envolvimento está sempre 

presente.   
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A prática é considerada um conceito analítico ou uma perspectiva teórica que nos 

proporciona uma forma de estudar os significados das experiências que as pessoas vivem 

no âmbito de um programa ou de um qualquer objecto que está sob avaliação.  Neste 

sentido, as práticas não são objecto de análise mas antes importantes meios que nos 

permitem compreender e avaliar um dado programa.  

É a partir da actividade prática e do conhecimento (prático) das práticas reais do 

dia-a-dia que o processo de avaliação se desenvolve permitindo a elaboração e a 

formulação de juízos acerca do mérito, do valor ou do real significado das acções 

planeadas no âmbito do que está a ser avaliado.  Porém, isto não significa que uma 

abordagem de avaliação através da praxis rejeite a relevância do pensamento científico.  

O que significa é que a produção de conhecimento científico válido, generalizável e 

objectivo parte da descrição, da análise e da interpretação do que os práticos são capazes 

de fazer e alcançar através do seu conhecimento e das suas acções do dia-a-dia (Schwandt 

e Burgon, 2006). 

Para Wenger (1998) os conceitos de prática e de comunidade de prática são 

centrais e estruturantes na elaboração da sua teoria social da aprendizagem.  Neste 

sentido parece relevante discutir algumas das principais ideias deste autor acerca do 

conceito de prática e, sobretudo, das suas relações com a teoria. 

Conforme o que já vem sendo discutido neste trabalho, Wenger também vem 

sublinhar o facto de as diferentes práticas serem fluidas, dinâmicas, alteráveis e 

constituirem um conceito mais denso e bem mais complexo do que à partida se poderia 

esperar.  Na verdade, as práticas não podem ser vistas como a mera expressão do que se 

faz, em si mesmo, mas antes como se faz num determinado contexto histórico e social, 
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dotando assim o que fazemos de estrutura e de significado.  Por isso Wenger considera 

que, neste sentido, a prática é sempre uma prática social onde se inclui o que é tácito e o 

que é explícito: ou seja, o que se diz e o que fica por dizer, o que se assume e o que se 

representa, normas e regulamentos, convenções tácitas, regras que não se escrevem e que 

não se dizem ou dicas subtis.  Desta forma a prática acaba por realçar a “natureza social e 

negociada do explícito e do tácito nas nossas vidas” (Wenger, 1998, p. 47). 

Wenger também rejeita a dicotomia entre a prática e a teoria, uma vez que ambas 

estão presentes sempre que as pessoas se envolvem numa dada prática; de facto, a prática 

exige sempre a pessoa toda, a que age e a que sabe.  Todos os seres humanos possuem 

teorias que os ajudam a compreender o mundo que os rodeia e tais teorias são 

desenvolvidas, negociadas e partilhadas através das interacções que se estabelecem nas 

comunidades de prática.  A teoria e a prática surgem assim fortemente relacionadas.  

Mesmo nos casos em que a produção teórica é um fim em si mesmo, ocorre sempre em 

contextos de práticas específicas.  Ou seja, a produção de teoria é também prática.  Nestas 

condições, a teoria e a prática distinguem-se através das tarefas que é necessário 

empreender no âmbito de cada uma e não através das qualidades da experiência e do 

conhecimento humano. 

Verifica-se deste modo, também na perspectiva de Wenger (1998), a 

complexidade e a interactividade das relações entre a teoria e a prática.  A teoria não é 

ideal mas também estará muito longe de ser inútil e a prática não pode se encarada como 

não reflexiva, como uma versão incompleta da teoria ou como a sua mera concretização. 

A experiência vivida parece ter sido parcialmente motivada pelas críticas às 

perspectivas de avaliação muito marcadas e orientadas pela medida mas também, como 
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não poderia deixar de ser, por desenvolvimentos epistemológicos, ontológicos e 

epistemológicos que, nas últimas décadas, foram abrindo caminho a novos paradigmas e 

a novas racionalidades no domínio da investigação em ciências sociais e, em particular, 

nas ciências da educação.  Dir-se-ia que é uma orientação que parece fazer todo o sentido 

independentemente do ponto de vista que se considere para análise.  Na verdade, não é 

difícil aceitar-se que a compreensão profunda de qualquer fenómeno ou acção social 

deverá implicar antes do mais a compreensão das visões, dos significados e dos conceitos 

que os diferentes intervenientes (actores) sustentam acerca do que estão a fazer e a viver.  

Mas para que tal possa concretizar-se é necessário que o rigor metodológico imponha 

procedimentos que garantam a necessária solidez e a credibilidade da investigação ou 

avaliação desenvolvidas sob aquela abordagem teórica.   

Os conceitos de experiência vivida e de prática têm um papel na avaliação que 

não se pode desprezar uma vez que constituem elementos importantes de análise, ainda 

que com diferentes graus de intensidade, num significativo número de abordagens, 

teorias e modelos.  Particularmente, nas abordagens da chamada agenda social subscritas 

por autores tais como Patton (2000, 2003), House e Howe (2000, 2003) ou Stake (2000, 

2003) que, como já se referiu, Stufflebeam (2000) considera das mais prometedoras para 

o presente século.  No entanto, a natureza complexa daqueles conceitos exigirá um 

esforço de análise que permita compreender em que medida os modelos de avaliação os 

integram segundo as mesmas, ou distintas, interpretações. 

Para Schwandt e Burgon (2006) aqueles dois conceitos trouxeram novas formas 

de olhar para a avaliação pois vieram acentuar a necessidade e a importância de não nos 

cingirmos aos modelos lógicos, aos resultados e a todo o tipo de elementos próprios de 
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uma abordagem empírico-racionalista e passarmos a considerar os conceitos analíticos 

que nos ajudam a compreender a natureza processual e deliberativa da prática.  Por 

exemplo, estudar e compreender as práticas de ensino dos professores deverá passar mais 

pela consideração de aspectos tais como dilemas, conflitos, significados comuns ou 

normas do que por variáveis, controlo, factores ou tratamentos experimentais. 

A avaliação está a tornar-se numa tecnologia destinada a atribuir valor aos 

objectos, aos acontecimentos, aos processos e às pessoas.  É uma prática que vem sendo 

construída com base em dois pressupostos: a) a informação avaliativa torna possível a 

melhoria da sociedade através da racionalização de várias classes de práticas sociais, 

como a formação de políticas sociais, a implementação de programas educativos ou de 

serviços sociais; e b) a existência de uma forma ideal de produzir e comunicar a 

informação avaliativa a gestores, clientes, administradores para garantir a concretização 

de uma sociedade ordenada que têm como objectivo. 

O que parece estar a acontecer com certas concepções da avaliação moderna é a 

tendência para que ela seja um instrumento de domesticação de um mundo social difícil 

de controlar e de introdução de ordem na nossa forma de reflectir acerca do que funciona 

e do que não funciona na hora de melhorar a vida social.  Neste sentido a avaliação seria 

um esforço que reflectiria a crença errada da possibilidade de manipulação de todo o ser 

humano e que deixaria cada vez mais espaço ao método para que este definisse e 

circunscrevesse integralmente a nossa visão do mundo. 

A ênfase nas práticas e nas experiências vividas pelos participantes ou 

intervenientes num processo de avaliação pode, de certo modo, ser encarada como uma 

reacção a estas concepções procurando que as pessoas se envolvam activamente na 
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discussão e na deliberação democrática acerca de fenómenos que podem ser 

determinantes para melhorar as suas vidas.  Trata-se de considerar a avaliação como um 

processo de transformação das pessoas e da sociedade. 

 

Sobre A Avaliação E A Qualidade 

 

Uma das principais finalidades de qualquer processo de avaliação é a de formular 

juízos acerca do valor e do mérito do que é avaliado quer se trate de uma escola, de um 

programa inovador ou das aprendizagens em ciência dos alunos portugueses com 10 anos 

de idade.  Na formulação de tais juízos estarão sempre presentes, de forma explícita ou 

implícita, apreciações relativas à qualidade do que se avaliou tais como “o ensino nesta 

escola tem em conta a diversidade dos alunos e, em geral, é de bom nível”, “o programa 

destinado a apoiar a integração dos alunos provenientes dos países africanos acabou por 

não responder às suas principais necessidades; segundo o que foi possível apurar junto 

dos principais intervenientes (alunos, professores e psicólogos da educação) revelou-se 

aquém do que seria expectável” e “as aprendizagens em biologia dos alunos do 11.º ano 

com 16 anos de idade, medidas através de um teste estandardizado, podem considerar-se 

acima da média dos alunos dos restantes países da OCDE”.  Repare-se que cada uma 

destas hipotéticas afirmações acaba por pressupor uma certa forma de avaliar a qualidade.  

Nuns casos é clara a relevância de se conhecerem os significados atribuídos pelos 

intervenientes às experiências vividas no âmbito de um dado programa, enquanto que 

noutros parece incontornável a necessidade de se terem em conta determinados critérios 

ou standards a partir dos quais será possível fazer apreciações quanto à qualidade do que 
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se avalia.  Numas situações a qualidade é determinada pelo que as pessoas vivem e 

sentem, com o debate intersubjectivo entre elas a poder desempenhar um papel relevante 

no seu discernimento.  Noutras situações a qualidade é apreciada de forma objectiva, com 

base em critérios e em standards que se definem ou constroem de formas mais ou menos 

consensuais. 

Os standards têm a ver com um certo padrão de excelência, com aquilo que se 

considera que é algo de bom.  E quem determina os standards são as pessoas, são os 

professores, são os técnicos dos departamentos da administração, são os políticos, a partir 

de sistemas de concepções que lhes indicam o que é a qualidade.  A definição de 

standards é complexa porque, em muitos casos, não é fácil conseguir que as pessoas se 

ponham de acordo relativamente à sua relevância, à sua utilidade ou ao seu real 

significado.  Além disso, essa dificuldade também resulta do facto de nem sempre se 

fazer a necessária distinção entre standard e critério (Stake, 2006).  Segundo este autor 

um critério indica-nos um descritor, um atributo ou uma característica de um dado 

objecto de avaliação (e.g., conhecimentos académicos; altura) enquanto que um standard 

se refere à quantidade dessa característica ou desse atributo que é necessária para uma 

determinada valoração (e.g., 10 valores para poder passar numa dada disciplina; 175 cm 

de altura mínima para se poder ingressar numa dada equipa de basquetebol). 

A qualidade pode ser entendida como um conjunto de características que são 

inerentes a alguém ou a um objecto de qualquer natureza; dir-se-ia que descreve a 

natureza ou o conteúdo de alguma coisa mas não lhe atribui valor.  Trata-se de uma 

qualidade que poderemos designar como intrínseca e que é independente do contexto ou 

da situação de avaliação (e.g., qualidades de legumes tais como couve de bruxelas, couve 
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portuguesa, nabiças; qualidades de escrita tais como romance, ficção, biografia, poesia).  

Mas a qualidade também pode ser entendida como a atribuição de valor a um qualquer 

ente como, por exemplo, um romance que poderemos considerar excelente, bom ou 

medíocre de acordo com um ou mais critérios.  Este tipo de qualidade, associada à 

atribuição de mérito e de valor, é o que tem mais interesse do ponto de vista da avaliação 

e não é independente do contexto nem das experiências pessoais e sociais daqueles que 

participam no processo de apreciação do ente em questão. 

Ao dizermos que um aluno é excelente na resolução de problemas de Matemática 

fazemos esta afirmação baseados num espectro mais ou menos alargado de critérios tais 

como: a organização e clareza do trabalho escrito, a selecção e utilização de estratégias 

de resolução apropriadas; os conhecimentos de Matemática.  Mas, como nos diz Stake 

(2006), isto não significa que todos sejam utilizados ou que a cada um seja atribuído o 

mesmo peso.  Ou seja, “o pensamento baseado em critérios é importante, mas a 

interpretação também é igualmente importante” (Stake, 2006, p. 46). 

Estamos perante duas posições epistemológicas substancialmente distintas que, 

naturalmente, nos levam a encarar a qualidade de formas também distintas.  Num caso 

teremos uma qualidade que é determinada com base num conjunto de critérios e de 

standards e, nestas condições, os avaliadores estão confrontados com a tarefa de 

definirem os referidos critérios ou de identificarem qual será o critério que melhor poderá 

determinar se um dado programa ou um dado objecto tem ou não qualidade.  Noutro caso 

estaremos perante uma qualidade que é determinada não tanto pela explicitação exaustiva 

de critérios mas antes pela experiência vivida com os diferentes aspectos do programa 

cuja qualidade se pretende avaliar.  Ou seja, no primeiro caso temos uma avaliação que é 
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muito orientada por uma racionalidade objectiva e técnica que impõe alguma distância 

em relação ao objecto e no segundo uma avaliação mais orientada por uma racionalidade 

subjectiva e interpretativa que impõe uma certa relação e/ou interacção com o objecto.  

Isto significa que há avaliadores para quem a determinação da qualidade de um dado 

programa, ou de um objecto em geral, está muito relacionada com a pessoa que o 

experimenta e, em grande medida, depende da interacção que se estabelece com os mais 

diversos elementos do referido programa.  Porém, para outros, a qualidade não será tanto 

resultante do que se vive ou experimenta mas antes uma propriedade ou atributo do que 

quer que seja que está a ser avaliado. 

Stake (2006) e Stake e Schwandt (2006) consideram que a experiência humana 

está na origem da qualidade e que sem a primeira a segunda não fará real sentido.  Por 

isso, poderá dizer-se que há qualidade porque as pessoas a vivem e experimentam e lhe 

dão um sentido e um significado num dado contexto.  Atentemos nas palavras de Stake 

(2006) que aqui se traduzem livremente: 

 

O que reconhecemos de imediato como um melão ou um ensino de boa 
qualidade é algo que, no meu entender, tem a sua raíz em experiências 
vividas com eles, agora ou no passado.  Apesar de, actualmente, já termos 
desenvolvido standards, convenções ou tradições, formais ou informais, 
para atribuir uma nota aos melões ou ao ensino, a verdade é que as raízes 
do significado da qualidade estão na experiência emocional que esta 
última proporcionou ao longo do tempo.  Um relógio é de boa qualidade, 
em parte, porque não se atrasa nem se adianta e as suas peças são de muito 
bom fabrico, mas também porque as pessoas se sentem muito satisfeitas 
com ele e o consideram superior a outros relógios que conheceram.  Isto 
faz com que nós, avaliadores e avaliadoras, na nossa actividade avaliativa, 
sejamos mais receptivos a reconhecer que a qualidade depende em grande 
medida de quem a tenha experimentado (p.47). 
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A apreciação de diferentes variações de qualidade é inerente e é fundamental em 

qualquer processo de avaliação.  Independentemente das concepções e percepções que se 

possam ter acerca da qualidade, o seu papel central na compreensão dos programas ou 

objectos de avaliação é largamente reconhecido por autores de várias sensibilidades 

teóricas.   

A qualidade é um conceito complexo e multifacetado; a sua natureza torna 

impossível a sua integral representação.  Além disso é necessário ter em conta que em 

contextos de programas educativos, ou sociais em geral, muito dificilmente se poderá, 

num dado momento, determinar a qualidade de algo para sempre.  Os juízos avaliativos 

são contingentes e interpretativos por natureza e não podemos impedir que assim seja.  

Num certo sentido, afirmar que algo tem qualidade não deixa de ser uma conjectura, uma 

suposição ou um juízo que se emite com mais ou menos convicção, com mais ou menos 

fundamentação.  Por isso, a questão da avaliação da qualidade tem muito a ver com o que 

se poderá considerar ser o melhor e mais apropriado juízo que se faz do que se está a 

avaliar, num determinado contexto e circunstâncias, na posse de certo tipo de evidências 

e com determinado tipo de intervenientes.  Em qualquer circunstância a afirmação de que 

o que se avaliou tem qualidade estará sempre relacionada com o sistema de concepções e 

com as teorias sociais do avaliador. 

House e Howe (1999) que defendem uma perspectiva de avaliação orientada para 

a melhoria da sociedade e para a melhoria da democracia, a avaliação deliberativa e 

democrática, têm uma visão da qualidade como resultado natural da produção de juízos 

avaliativos que são precisamente deliberativos, políticos, públicos e interpretativos.  A 

qualidade é determinada com base num amplo processo de debate envolvendo todos 
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aqueles que estão de algum modo associados a um dado programa ou que podem ser 

afectados por ele.  Mas há visões de determinação da qualidade que passam apenas pela 

medida do desempenho que se compara com determinados indicadores. 

Estamos assim perante duas visões da qualidade: a qualidade como medida e a 

qualidade como experiência (Stake e Schwandt, 2006). 

Na perspectiva da qualidade como medida assume particular relevãncia a 

identificação e definição de standards e de critérios com os quais se compara 

explicitamente o objecto que se pretende avaliar.  A avaliação da qualidade é, nestas 

circunstâncias, um processo caracterizado pelo que Stake (2006) e Stake e Schwandt 

(2006) designam por pensamento criterial.  Trata-se de uma visão muito difundida nos 

sistemas educativos e nas sociedades em geral, que vem sendo teorizada por autores e 

investigadores tais como Scriven (1991) e Schwartz e Mayne (2005), e que, no fundo, 

obedece aos seguintes passos definidos por Scriven: a) definir critérios que caracterizem 

o mérito; b) definir standards; c) medir o desempenho e compará-lo com os standards; e 

d) sintetizar e integrar os resultados de forma a que se produza um juízo acerca do mérito, 

valor ou significado do objecto.  Os programas internacionais de avaliação externa das 

aprendizagens dos alunos seguem esta perspectiva, particularmente os que têm sido 

desenvolvidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

(OCDE) como é o caso do Programme for International Student Assessment (PISA).  

Avaliar a qualidade com base em critérios é um processo que se desenvolve algo 

distanciado da experiência; assim, sendo reduzida a interacção entre o avaliador e os 

demais intervenientes, a qualidade é percepcionada e construída com base nos conceitos 

e linguagem do avaliador que, para o efeito, utiliza uma variedade de constructos (e.g., 
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produtividade, processo, produto, desempenho).  É com base em tais constructos que o 

significado de qualidade se estrutura na teoria e na prática da avaliação; ou seja, é através 

dos constructos que o avaliador caracteriza o objecto de avaliação permitindo-lhe ajuizar 

acerca da sua qualidade. 

Apesar desta concepção de qualidade através da sua medida ser considerada a 

ideal, particularmente quando se está perante a avaliação de objectos cuja dimensão e 

características não permitem, ou tornam muito difícil, o estabelecimento de interacções 

avaliador-intervenientes (e.g., avaliação das aprendizagens dos alunos do 7.º ano de 

escolaridade de um dado país em ciências naturais; avaliação do grau de satisfação em 

relação à profissão dos professores portugueses do ensino secundário), há problemas com 

esta abordagem que não se devem ignorar.  Em geral, os objectos de avaliação são 

complexos e não é fácil caracterizá-los rigorosamente com base em alguns indicadores.  

Além disso, definir standards e estabelecer determinadas medidas como indicando o 

sucesso de um programa pode ser problemático e, em si mesmo, pode ter algo de 

arbitrário.  Qual a base científica de tais medidas?  Quem é que as estabelece e porquê? 

A perspectiva da qualidade como experiência baseia-se na proximidade do 

avaliador com o objecto de avaliação no seu contexto.  Desta forma torna-se possível 

compreender in loco e de forma mais ou menos profunda, as vivências, a linguagem ou 

os significados subjectivos e intersubjectivos atribuídos aos fenómenos por parte 

daqueles que estão a viver por dentro um determinado programa.  A interpretação das 

experiências pessoais dos intervenientes será um dos elementos essenciais na 

determinação da qualidade do que quer que esteja sob avaliação e, por isso, é dada 

relevância ao seu conhecimento prático. 
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Para Molander (1992), o conhecimento prático apresenta três características 

principais: a) baseia-se na participação e no diálogo com outras pessoas assim como nas 

experiências vividas com todo o tipo de materiais e de circunstâncias físicas de uma 

situação concreta; b) não há propriamente uma separação, uma distinção, entre o 

conhecimento e a sua aplicação, entre o saber e o fazer; isto é, não constituem diferentes 

etapas de um processo; e c) não representa nem retrata a realidade traduzindo-se na 

resposta imediata às questões que se colocam ou na pronta execução das tarefas a realizar 

numa diversidade de contextos e de actividades humanas. 

O conhecimento prático não dever ser sobrevalorizado porque é um tipo de 

conhecimento que é intrínseco à existência das pessoas e faz parte do mundo físico e 

social específico em que elas vivem não tendo, por isso, a ver primeiramente com 

processos intelectuais e racionais que exijam um grande esforço de elaboração.  No 

entanto, é uma fonte importante, ou mesmo crucial, de discernimento da qualidade e, 

nesse sentido, deve ser seriamente considerado pois as experiências pessoais e o 

conhecimento que delas resulta são elementos essenciais para as apreciações que se 

fazem acerca da qualidade de um programa, de um currículo ou da organização e 

funcionamento pedagógico de uma escola. 

As evidências destinadas a analisar a qualidade como experiência e as evidências 

que permitem estudar a qualidade como medida não são da mesma espécie.  Neste último 

caso as evidências são indicadores observáveis e mensuráveis que se podem comparar 

com critérios e standards que se definiram e/ou construiram previamente, enquanto que 

no primeiro caso a percepção da qualidade é construída a partir das narrativas obtidas dos 

diferentes intervenientes (Stake, 2006). 
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De acordo com Stake e Schwandt (2006), também a perspectiva da qualidade 

como experiência tem pelo menos duas limitações importantes: a) há uma excessiva 

dependência da capacidade do observador para ouvir, ver e pensar com rigor e clareza 

assim como da sua reputação e credibilidade; não é fácil reconhecer as competências e o 

conhecimento prático de um avaliador ou avaliadora no que se refere à sua capacidade 

para observar, à profundidade e abrangência com que o faz e à forma como controla os 

enviesamentos; e b) em situações de confrontação e de desacordo quanto à qualidade de 

um dado objecto de avaliação, serão poucas as pessoas que estarão disponíveis para 

aceitar as percepções pessoais de qualidade daqueles e daquelas cujas ideias se opõem às 

suas. 

Em qualquer processo de avaliação recolhem-se sempre dados que resultam das 

experiências vividas pelos participantes assim como dados provenientes de processos de 

medida.  É natural que numa situação em que o que se está a avaliar esteja ao alcance 

físico do avaliador (e.g., avaliar a organização e o funcionamento de um departamento 

curricular; avaliar o ambiente de avaliação, de ensino e aprendizagem numa sala de aula), 

seja dada mais ênfase à recolha de dados relativos às experiências vividas pelos 

diferentes intervenientes, sendo muita reduzida a recolha de dados quantitativos.  Por 

outro lado, em situações em que o que se está a avaliar esteja fora do alcance físico 

imediato do avaliador (e.g., avaliação das necessidades de formação dos professores de 

Matemática da zona centro do País; avaliação das aprendizagens dos alunos do 12.º ano 

no domínio da Filosofia) a tendência será para que a recolha de dados se baseie mais em 

processos em que se comparam as medidas obtidas indirectamente, através de qualquer 

tipo de instrumento adequado, com standards e critérios previamente determinados. 
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Em todo o caso, como nos dizem Stake e Schwandt (2006) se a avaliação de um 

dado ente que está ao alcance físico do avaliador se baseia fundamentalmente em dados 

quantitativos será designada como demasiado mecanicista.  Se, por outro lado, a 

avaliação de um ente que está para além do alcance físico e imediato do avaliador é 

essencialmente construída com base nas experiências pessoais de um número 

indeterminado, mas sempre necessariamente reduzido, de participantes, dir-se-á que 

estamos perante um trabalho excessivamente subjectivo. 

Do que até agora se discutiu poder-se-á inferir que há diferentes concepções de 

qualidade de um dado ente que se pretende avaliar: a) pode definir-se previamente com 

base em critérios e standards formais; b) pode determinar-se a partir do encontro e da 

interacção que se estabelece com o ente a avaliar; e c) pode determinar-se 

retroactivamente com base em narrativas, registos e memórias.  A partir daqui o que 

parece constituir um importante desafio para os avaliadores é conjugar equilibrada e 

inteligentemente estas três visões, tendo em conta a natureza do que se pretende avaliar e 

as suas circunstâncias.  Por exemplo, numa avaliação em larga escala destinada a avaliar 

a qualidade das aprendizagens dos alunos de um dado ano de escolaridade numa dada 

disciplina, é evidente que a definição de critérios e standards será primordial, enquanto 

que a interacção social com os alunos tenderá a ser reduzida.  A propósito deste exemplo 

e de outros de semelhante natureza, importa transcrever nesta altura algumas ideias de 

Stake e Schwandt (2006) que aqui se traduzem livremente: 

 

O discernimento da qualidade é um comportamento humano.  Pode 
basear-se em toda a panóplia de instrumentos usados na exploração 
espacial, mas não há reconhecimento da qualidade ou da má sorte até 
que uma mente o reconheça.  Sem experiência não se pode 
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reconhecer a qualidade ou a falta de qualidade de algo, mesmo se 
incluirmos a medida de condições e de percepções como oposição à 
referida base de experiência.  A experiência não nos garante uma 
interpretação correcta mas a sua ausência é quase uma garantia para 
uma interpretação incorrecta (p. 411). 
 

Para estes autores parece clara a relevância das experiências vividas para efeitos 

da avaliação da qualidade de um dado objecto, mas fica também a ideia de que é 

necessário ponderar devidamente as circunstâncias a partir das quais será legítimo fazer 

inferências relativas a essa mesma qualidade.  Efectivamente, as experiências ou as 

medidas obtidas podem não nos garantir, isoladamente e por si sós, o melhor 

discernimento, devendo considerar-se a possibilidade de as conjugar para que 

eventualmente seja possível fazer inferências mais sustentadas e mais credíveis. 

 

Conclusões E Reflexões Finais 

 

A avaliação é um domínio científico considerado por uns como ciência social 

aplicada (e.g., Rossi, 2004; Shaw et al., 2006), consistindo essencialmente na aplicação 

dos métodos das ciências sociais no estudo de uma dada realidade social, e por outros 

como uma disciplina científica ou mesmo uma transdisciplina (e.g., Scriven, 1993; 1994; 

2003b) que possui um núcleo autónomo de definições, de métodos e de processos que lhe 

são próprios e, ao mesmo tempo, fornece ferramentas essenciais para outras disciplinas.  

Em qualquer caso, merece alargado consenso e reconhecimento o facto de a avaliação 

utilizar metodologias e abordagens provenientes de disciplinas tais como a sociologia, a 

psicologia, as ciências da educação e a antropologia.  De igual modo são inegáveis as 

influências das perspectivas decorrentes da evolução e desenvolvimento a que temos 
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vindo a assistir no contexto da filosofia da ciência ou, se quisermos, no contexto dos 

paradigmas científicos ou paradigmas de investigação. 

Efectivamente, ao longo dos anos 70 e dos anos 80 do século XX, assistiu-se a um 

acalorado debate que se iniciou no âmbito da filosofia da ciência e que se repercutiu na 

metodologia das ciências sociais.  Essencialmente questionaram-se pressupostos e 

convicções há muito enraizados nas comunidades científicas tais como a objectividade 

das investigações, a neutralidade dos investigadores, o papel dos valores na investigação,  

a precisão e neutralidade dos instrumentos e dos processos de recolha de informação e, 

em geral, a infalibilidade das metodologias utilizadas.  Consequentemente, ao longo do 

século passado, os fundamentos e as práticas de investigação decorrentes dos chamados 

paradigmas objectivistas foram sendo gradualmente postos em causa e sofreram uma 

erosão muito significativa. 

Ao nível da avaliação, a insatisfação com os resultados das avaliações realizadas 

às políticas públicas e aos seus programas e à qualidade das aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos, muito baseadas em metodologias convencionais, orientadas essencialmente 

por racionalidades técnicas e tecnológicas, também despoletou um debate semelhante que 

veio a abrir caminho para a utilização de outras formas de avaliar e compreender os 

fenómenos humanos e as realidades sociais.  Os estudos de avaliação começam então a 

orientar-se por racionalidades mais críticas e interpretativas, com recurso a metodologias 

de pendor mais qualitativo.  Como resultado destas novas tendências surgem abordagens 

de avaliação em que o conhecimento social surge devidamente contextualizado e situado 

e imbuído de valores; são sublinhados os significados que os intervenientes atribuem às 
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actividades em que estão envolvidos que se representam mais por palavras, imagens ou 

símbolos e menos por números ou por escalas ordenadas. 

É evidente que o debate paradigmático não se reduziu aos métodos de 

investigação utilizados e envolveu necessariamente discussões ao nível das dimensões 

política, moral e ética da investigação assim como ao nível dos papéis que os 

investigadores e/ou avaliadores e que a investigação e/ou a avaliação deverão 

desempenhar nas sociedades contemporâneas.  Os impropriamente chamados paradigmas 

qualitativo e quantitativo têm pressupostos bem diferentes relativamente ao papel e ao 

lugar dos valores na investigação científica em ciências sociais.  Para os primeiros os 

valores são indissociáveis de toda a actividade humana e, consequentemente, fazem parte 

de todo o conhecimento que se produz com base nessa mesma actividade.  Assim, afirma-

se que não há conhecimento nem metodologia científica que sejam independentes de 

valores.  Para os segundos os valores são passíveis de ser estudados empiricamente mas 

não fazem parte do processo de produção científica de conhecimento, considerado 

independente desses mesmos valores. 

De certo modo os anos 90 do século XX e os primeiros anos do presente século 

vieram consagrar e aceitar a legitimidade de múltiplas abordagens, modelos e teorias de 

avaliação com base em fundamentações filosóficas, teóricas, políticas ou outras que 

foram sendo produzidas a partir dos anos 80 (e.g., Greene, Caracelli e Graham, 1989; 

Howe, 2003; Talmage, 1982; Worthen, 1981).  É evidente que a saudável controvérsia 

acerca do que serão as práticas legítimas de produzir conhecimento no âmbito das 

ciências sociais e, muito particularmente, no âmbito da avaliação, prossegue e é mesmo 

necessária para que se possa evoluir e encontrar processos cada vez mais rigorosos e 
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credíveis para representar, compreender e melhorar a complexidade da vida social e os 

seus problemas. 

O debate paradigmático, agora provavelmente em fase de retrocesso, talvez tenha 

trazido uma série de vantagens para o campo da avaliação pois, por um lado, obrigou a 

um esforço de conceptualização, de teorização e de clarificação para que se pudessem 

compreender minimamente as semelhanças e diferenças entre a diversidade de 

abordagens, modelos e teorias que foram surgindo e, por outro lado, exigiu também um 

esforço significativo ao nível do desenvolvimento das práticas de avaliação que 

contribuiu para que se concretizassem procedimentos que ainda hoje prevalecem e se têm 

vindo a consolidar. 

A proliferação de teorias e práticas de avaliação foi provavelmente produto do 

debate a que acima se fez referência mas também, seguramente, da crescente 

complexidade das realidades e dos problemas sociais com que as sociedades 

contemporâneas se confrontam. Além disso não há um modelo, teoria ou abordagem 

acerca do qual possamos afirmar que pode ser adequado em qualquer contexto de 

avaliação e/ou para qualquer propósito.  Esta é uma constatação trivial para quem avalia 

e/ou para quem analisa a literatura e que também tem contribuído para a referida 

expansão do número de abordagens de avaliação. 

Como se viu há defensores da integração de modelos e defensores da manutenção 

da sua proliferação e expansão.  Os primeiros procuram uma teoria integradora, um 

enquadramento, que seja suficientemente robusto e elaborado para congregar uma 

diversidade de abordagens.  Trata-se de uma tarefa complexa que passa necessariamente 

pela ascendência de certos modelos em relação a outros como, num certo sentido, parece 
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estar a passar-se com a Avaliação Orientada Pela Teoria, cujos subscritores reclamam a 

integração de uma variedade de outras perspectivas teóricas (e.g., Donaldson, 2003; 

Donaldson e Lipsey, 2006). Os segundos parecem considerar que a proliferação de 

modelos é um sinal do dinamismo, do crescimento e até da maturidade do campo da 

avaliação.  Há, no entanto, autores que têm sugerido determinadas arrumações dos 

diferentes modelos que, embora não constituam verdadeiras integrações, têm a vantagem 

de introduzir algum discernimento num certo caos que é possível identificar na literatura 

(e.g., Alkin e Christie, 2004; Stufflebeam, 2000).  Até agora tais arrumações têm sido 

desenvolvidas com base em aspectos tais como: a) as funções primordiais mais imediatas 

dos modelos e abordagens (e.g., prestar contas, melhorar o funcionamento, apoiar a 

tomada de decisões); b) a sua influência mais predominante ou o que é mais determinante 

na conceptualização do modelo ou teoria (e.g., método, utilização, atribuição de valor); c) 

a concepção metodológica subjacente (e.g., quantitativo, qualitativo, misto); e d) os 

processos de interacção subjacentes ao modelo (e.g., deliberativo e democrático, 

emancipatório, transformação pessoal e social).  Estes esforços podem facilitar a 

clarificação teórica e a organização e desenvolvimento de práticas mais consentâneas 

com as situações concretas a avaliar.  Uma das tarefas a prosseguir será eventualmente a 

de, com base nestes esforços de síntese, procurar agregar e/ou integrar abordagens, 

modelos e teorias de avaliação segundo os contextos, situações e utilizadores a que 

melhor se poderão adequar. 
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