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Resumo: A avaliação de programas e de projetos em educação é 
hoje legalmente obrigatória em muitos países europeus. Esse fac-
to, por si só, tem contribuído para que este domínio prático da 
avaliação em educação faça hoje parte das rotinas mais ou menos 
institucionalizadas do Estado. Os estudos de avaliação que venho 
desenvolvendo há duas décadas no contexto do sistema educativo 
português, têm-me mostrado que a avaliação de programas pode 
ser um importante processo de apoio ao desenvolvimento das po-
líticas públicas de educação. Mas, por outro lado, também me têm 
mostrado que é necessário cuidar da qualidade das avaliações, en-
quadrando-as teórica e conceptualmente, não ignorando as suas li-
mitações e sublinhando o seu valor e a sua utilidade. Assim, a ideia 
central deste artigo é a de discutir questões de natureza conceptual 
e paradigmática que considero relevantes para sustentar práticas de 
avaliação que produzam resultados mais credíveis, mais plausíveis, 
mais prováveis e mais úteis.

Introdução

Avaliar sempre fez, faz e fará parte do nosso dia a dia. A capaci-
dade para avaliar é, seguramente, uma das que mais cedo desenvolve-
mos nas nossas vidas, ajudando-nos a distinguir o que gostávamos do 
que não gostávamos ou a escolher o que melhor correspondia às nossas 
necessidades. Durante milhares de anos, fomos vivendo e tomando 
decisões mais ou menos complexas baseados no que hoje designamos 





por avaliações informais ou não formais. Conseguimos, dessa forma, 
ir ultrapassando as adversidades e, em muitos aspetos, ir melhorando 
substancialmente as nossas vidas. Sempre baseados em análises e juízos 
que, no fundo, e tal como nos dizem Stake (2006) e Stake e Schwandt 
(2006), tinham a ver com o discernimento da qualidade.

Hoje em dia, a avaliação de programas públicos em domínios 
como o da educação, da saúde ou da segurança social, é uma prática 
obrigatória em muitos países. Dir-se-ia que, na maioria dos países 
europeus, não há praticamente nenhum programa ou medida de po-
lítica que não tenha associado um qualquer processo de avaliação. 
Veja-se, por exemplo, o papel e o lugar da avaliação no desenvolvi-
mento das políticas públicas de educação em Portugal entre 2005 e 
2010 (Rodrigues, 2010). Reconhecidamente, a avaliação tem uma 
relevância (e.g., social, política, cultural, económica) incontornável, 
podendo estar associada à transformação, à melhoria, à transparên-
cia, à inovação e, em geral, ao desenvolvimento de programas pú-
blicos. As avaliações formais, propositada e deliberadamente desti-
nadas a acompanhar e a analisar programas, têm que estar apoiadas 
em princípios claros e devem ter em conta normas que permitam 
escrutinar a sua qualidade tais como o rigor, a adequação ética, a 
exequibilidade e a utilidade (Joint Committee on Standards for Educa-

tional Evaluation - JCSEE, 1994).
Para que os programas e projetos possam cumprir cabalmente 

os seus desígnios, é necessário encontrar métodos e procedimentos 
que permitam proporcionar feedback oportuno, rigoroso e profundo 
que retrate o mais ! elmente possível o que funciona, como funciona 
e porque funciona. A inexistência de feedback torna praticamente im-
possível perceber se o programa está a desenvolver-se de acordo com 
o que se pretende e, consequentemente, não se consegue conhecer, 
compreender e progredir na resolução dos problemas.





A avaliação de programas e de projetos deve permitir obter in-
formação que nos permita considerar formas alternativas de resolver 
um dado problema, orientar o desenvolvimento de medidas de polí-
tica e a tomada de decisões e dar a conhecer práticas que funcionem e 
que sejam e! cazes. Por natureza, a avaliação de programas é um pro-
cesso que torna acessível aos cidadãos a informação e a evidência que 
contribuem para: a) tornar mais transparente o seu funcionamento; 
b) responder a uma diversidade de questões relativas a problemas 
existentes ou emergentes; c) veri! car se um programa ainda faz sen-
tido; d) ajudar a melhorar um programa e as medidas de política que 
lhe possam estar associadas; e) monitorar o desempenho, a e! ciência 
e a e! cácia do programa, identi! cando problemas relacionados com 
a sua concretização e com os seus resultados; e f) orientar a eventual 
necessidade de desenvolvimento de novos programas.

Nestas condições, tendo em conta a emergência da avaliação 
de programas e de projetos em Portugal como domínio em franco 
desenvolvimento, pareceu útil desenvolver um trabalho que, no es-
sencial, pudesse discutir duas coisas. Por um lado, questões de natu-
reza teórica e conceptual que pudessem clari! car conceitos e, por ou-
tro, questões de natureza paradigmática que pudessem proporcionar 
um enquadramento geral para a avaliação de programas e projetos 
educacionais e para as suas práticas.

Assim, para além da introdução, este artigo está organizado 
em três seções. Na primeira discutem-se algumas questões concei-
tuais, com destaque para os conceitos de programa, de projeto e de 
avaliação de programas. Na segunda, analisam-se os principais con-
tornos dos paradigmas que informam as múltiplas abordagens de 
avaliação de programas existentes e discute-se o papel do discerni-
mento pragmático na conceção do processo de avaliação. Na terceira, 
produzem-se algumas re" exões e conclusões sobre algumas questões 
das práticas.





Questões conceptuais

Um dos problemas com que sempre nos debatemos no desen-
volvimento de qualquer domínio do conhecimento é o da clari! ca-
ção do signi! cado das designações que utilizamos para identi! car 
conceitos que, por vezes, são utilizadas indistintamente, ainda que 
possam estar a referir-se a coisas muito diferentes. Esta é uma situa-
ção que pode ser atribuída à ausência de uma sólida construção teó-
rica que nos ajude a clari! car os conceitos utilizados. Por isso, nesta 
secção, faz-se uma breve discussão sobre conceitos de interesse para 
o domínio da avaliação de programas tais como programa, projeto e 
teoria da avaliação de programas.

Há precisamente duas décadas, Michael Scriven, no seu in-
contornável Evaluation ! esaurus (Scriven, 1991), referia que a na-
tureza conceptual da avaliação de programas estava bem presente 
na literatura. Na verdade, já então existia um conjunto consolidado 
de conceitos que abrangia uma diversidade de domínios tais como 
a avaliação formativa e a avaliação sumativa; as avaliações apoiadas 
em métodos experimentais e quase-experimentais; as avaliações de 
natureza emancipatória, participativa, construtivista e responsiva; as 
avaliações de contexto, de processo, de input e de produto; as normas 
para procurar garantir a qualidade das avaliações; e a meta-avaliação. 
Ou seja, há 20 anos já se considerava que as bases para o desenvolvi-
mento de uma teoria da avaliação de programas estavam relativamen-
te bem estabelecidas (ver igualmente Scriven, 1993, 1994). Apesar 
disso, nos dias de hoje, e de acordo com vários autores (e.g., Christie 
e Fleisher, 2009; Fitzpatrick, Christie e Mark, 2009; Stu#  ebeam e 
Shink! eld, 2007) muito há ainda a fazer no domínio da investigação 
para que as práticas de avaliação de programas venham a ser apoia-
das numa teoria sólida e consistente. De igual modo, também parece 
evidente que as relações entre as práticas e a teoria necessitam de ser 
mais discutidas e melhor compreendidas (Fernandes, 2010).





Para o JCSEE (1994) um programa integra uma variedade de 
atividades educacionais que são disponibilizadas de forma contínua 
e um projeto distingue-se de um programa na medida em que o 
seu horizonte temporal é, por norma, mais limitado. Ou seja, neste 
entendimento, os programas estão de certo modo mais enraizados e 
institucionalizados na administração do Estado e têm uma duração 
longa ou muito longa, enquanto que os projetos possuem estruturas 
menos formais e temporárias e, como tal, não chegam a integrar-se 
plenamente nas lógicas e nas rotinas de funcionamento da adminis-
tração pública.

Na perspectiva de Weiss (1997) e, mais recentemente, de 
Spaulding (2008) a avaliação de programas consiste num processo 
deliberado e sistemático de análise dos procedimentos e/ou dos pro-
dutos de uma determinada medida de política ou programa que, por 
sua vez, se compara com um conjunto de normas mais ou menos 
explícitas, como forma de contribuir para melhorar esse mesmo pro-
grama ou a política que lhe está subjacente. Há, nesta visão, uma 
lógica de avaliação como processo que se destina a formular um juízo 
acerca do valor e do mérito de um dado objeto (e.g., programa, polí-
tica) que pode ser traduzida nas quatro etapas seguintes:

1. De! nir critérios que indiquem as dimensões a ter em conta na 
avaliação de um dado programa.

2. Determinar normas (standards) a partir das quais se pode de-
terminar o desempenho do programa.

3. Determinar o nível de desempenho do programa através da 
medida que resulta da sua comparação com as normas de! -
nidas.

4. Determinar o valor e o mérito do programa a partir da síntese 
e integração das evidências recolhidas.





Esta é talvez a lógica mais universal da avaliação pois aplica-
se a todas as suas áreas práticas (e.g., avaliação der políticas, avaliação 
de programas, avaliação das aprendizagens, avaliação de materiais pe-
dagógicos). No entanto, as práticas de avaliação mostram-nos que a 
de! nição dos critérios e das normas e os métodos e procedimentos uti-
lizados na recolha e na síntese da informação avaliativa, podem variar 
com os contextos, com os objetos e com os avaliadores. Assim, os juízos 
acerca do valor e do mérito de um dado ente podem variar, de acordo 
com o sistema de valores que determinou a escolha de determinados 
critérios e normas. Daí ser importante que, na avaliação de programas, 
sejam disponibilizados o quadro de valores e de orientações que foram 
utilizados para que todos os interessados se possam apropriar do real 
signi! cado das conclusões avaliativas a que foi possível chegar. Nestas 
condições, é importante que a de! nição de critérios, a partir da qual se 
pretende determinar o valor de um dado programa, tenha em conta: a) 
os objetivos do programa; b) as necessidades dos principais destinatá-
rios do programa; c) os objetivos da medida de política a que o progra-
ma possa estar associado; e d) as preferências daqueles que, de algum 
modo, possam ser afetados pela avaliação e/ou que tenham interesse 
nos seus resultados, os chamados stakeholders.

O que parece ser importante entender aqui é que a questão 
dos valores e das conceções que se sustentam em relação ao pro-
grama em si, mas também em relação à educação, à aprendizagem 
ou ao ensino, não pode ser subestimada. É, por isso, importante 
saber-se em que valores, visões e entendimentos sociais, educa-
cionais, políticos e outros nos estamos a basear quando determi-
namos, através de uma avaliação, o valor de um programa. Um 
dos desafios mais complexos que um avaliador tem que enfrentar 
na avaliação de um programa é o da diversidade de perspeti-
vas, valores e interesses dos stakeholders. Porque é ao avaliador 
que cabe a difícil tarefa de lidar com tal diversidade no processo 





de desenvolvimento da avaliação (e.g., planificação, negociação, 
participação dos intervenientes).

Kushner (2002) desenvolveu uma visão mais so! sticada e ela-
borada de programa educacional. Para este autor, um programa é 
uma intenção deliberada para pôr em prática uma dada política, ou 
uma dada ideia, num determinado período de tempo, através do 
apoio, mais ou menos institucionalizado, de uma ou mais estru-
turas ou departamentos do Estado. Um programa está associado a 
uma reforma ou a uma inovação e, de acordo com Kushner, é um 
acontecimento relevante porque é uma oportunidade para investigar 
práticas sociais e os seus efeitos e relações com uma diversidade de 
variáveis. Ainda na conceção deste autor, os programas são meios de 
aprendizagem para as pessoas a quem se destinam mas também para 
a sociedade em geral. E , além disso,

Os programas são microcosmos da sociedade democrática uma vez 

que possuem estruturas de poder, políticas de apoio, representam 

relações entre os cidadãos e as elites, revelam as prioridades das po-

líticas porque exibem as decisões de alocação de recursos e possuem 

características culturais. Cada avaliação é, por isso, um estudo de 

caso do contrato social. (Kushner, 2002, p. 21).

Os conceitos de programa e de projeto podem assumir dife-
rentes signi! cados de acordo com os contextos em que são utilizados. 
Por exemplo, para Westat (2002), no contexto da National Science 

Foundation (NSF) dos Estados Unidos da América, “um programa é 
uma abordagem coordenada para explorar uma área especí! ca rela-
cionada com a missão da NSF no sentido de fortalecer as ciências, a 
matemática e as tecnologias” (p. 6). Nestas condições “um projeto é 
uma atividade especí! ca de investigação ou de desenvolvimento ! -
nanciada por aquele programa” (p. 6). Assim, um programa “abriga” 





um determinado número de projetos através dos quais aquela Funda-
ção espera poder atingir as suas ! nalidades. A avaliação de progra-
mas, neste contexto, implica necessariamente analisar um conjunto 
de projetos para se poder determinar o valor das atividades que lhe 
são inerentes. A avaliação de projetos concentra-se num projeto que 
integra um determinado programa.

Stu#  ebeam e Shink! eld (2007), consideram que a teoria da 
avaliação de programas é apenas uma parte da teoria da avaliação em 
geral. A verdade é que a fronteira entre as duas parece ser muito ténue, 
ou mesmo impercetível. Estes autores valorizam o papel da teoria no 
desenvolvimento da “disciplina da avaliação de programas” (p. 57) mas 
sempre vão dizendo que tal teoria ainda não existe porque lhe falta 
um corpo mais substancial de investigação empírica. Talvez por isto 
mesmo re! ram que uma teoria signi! cativa de avaliação de programas 
deve ter seis características principais: a) uma assinalável coerência en-
tre todas as suas partes; b) um núcleo duro de conceitos; c) um sistema 
de testagem de hipóteses que veri! que que certos procedimentos de 
avaliação produzem determinado tipo de resultados; d) um conjunto 
de procedimentos e de princípios pragmáticos que já se revelaram úteis 
e e! cazes nas práticas de avaliação e que estão acessíveis na literatura 
(e.g., Fitzpatrick et al., 2009; JCSEE, 1994; Stu#  ebeam e Shink! eld, 
2007); e) uma de! nição clara de princípios, nomeadamente éticos, que, 
aliás, já estão identi! cados pelo JCSEE (1994) e pela grande maioria 
das sociedades e associações de avaliação de todo o mundo (e.g., Ame-
rican Evaluation Association; European Evaluation Association); e f) 
um conjunto estruturado de orientações para a prática de avaliação de 
programas e para investigar essa mesma prática.

Questões Paradigmáticas e Pragmáticas

Em trabalhos anteriores tem sido inevitável discutir questões 
paradigmáticas como forma de clari! car e de fundamentar as opções 





que se têm que fazer em relação a uma diversidade de aspetos das 
práticas de avaliação tais como o papel do avaliador; os propósitos da 
avaliação; o papel e envolvimento dos stakeholders; e os procedimen-
tos e métodos utilizados (Fernandes, 1992; 1997; 2009; 2010). Farei, 
aqui também, uma breve referência aos paradigmas de investigação/
avaliação como forma de enquadrar a discussão que se segue.

Paradigmas Revisitados

Um paradigma pode ser entendido como um conjunto de con-
ceções básicas, de natureza axiomática, que nos proporciona uma 
dada visão da realidade e da sua natureza. Foucault (1979) dizia que 
um paradigma de investigação, ou um paradigma em ciência, não 
era mais do que um “regime de verdade”, ou seja, um conjunto de 
práticas e discursos de uma comunidade cientí! ca que, em última 
análise, determina o que é, ou não é, investigação legítima. Kuhn 
(1970), por seu lado, tinha uma visão dinâmica dos paradigmas, 
chamando a atenção para a sua natureza transitória. As chamadas 
“revoluções cientí! cas”, segundo este autor, não são mais do que 
fases ou momentos em que emerge um “novo paradigma” que ques-
tiona, pondo em causa, os métodos, as concepções e até os valores 
do “velho paradigma”. Surgem então novas práticas, novas formas 
de pensar a realidade e novas construções teóricas que a comunidade 
cientí! ca utiliza na tentativa de responder a problemas e questões a 
que o “velho paradigma” já não responde cabalmente. Como facil-
mente se compreende, estas fases de rutura, ainda que não aconte-
cendo de um momento para o outro, são sempre dramáticas porque 
questionam o status quo e uma variedade de rotinas e interesses há 
muito instalados.

Guba e Lincoln (1994) referiram que as conceções básicas de 
um dado paradigma podiam sintetizar-se através das respostas dadas 
a cada uma das seguintes questões:





1. Qual é a forma e a natureza da realidade? O que é que “existe 
lá fora” que pode ser conhecido por quem está interessado em 
conhecer? (Questão Ontológica)

2. Como é que aquele que quer conhecer se relaciona com aquilo 
que pensa que pode ser conhecido? (Questão Epistemológica)

3. Como é que aquele que quer conhecer procede para conhecer 
aquilo que pensa que pode ser conhecido? (Questão Metodo-
lógica)

As questões estão relacionadas de tal forma que a resposta a 
uma delas vai determinar a resposta dada a cada uma das outras. Se, 
por exemplo, em relação à primeira pergunta, considerarmos que exis-
te uma e uma só realidade suscetível de ser compreendida de forma 
imparcial e objetiva na sua totalidade, então é natural que a resposta à 
segunda pergunta direcione-se  no sentido de considerar que o inves-
tigador age de uma forma distante, neutra e objetiva, não “contami-
nando” nem se deixando “contaminar” por essa mesma realidade.

Guba e Lincoln caracterizaram e contrastaram quatro paradig-
mas: o positivismo, o neopositivismo, a teoria crítica e o construtivismo. 
Não cabe, no âmbito deste artigo, discutir cada um destes paradigmas 
e, por isso, para uma análise aprofundada das questões paradigmáticas 
o leitor pode consultar, além do artigo daqueles autores, os trabalhos 
de House (2000), House e Howe (1999), Howe (2003), ! lósofos que 
se têm dedicado profundamente a esse debate e que, além disso, são 
reputados avaliadores proponentes da chamada abordagem deliberativa 
e democrática de avaliação (House e Howe, 2000; 2003). Um trabalho 
mais recente de Christie e Fleisher (2009), também avaliadoras notá-
veis, inspirou a breve discussão que se segue.

Ao referir-me aos pós-positivistas estou a referir-me a todos 
aqueles que ainda se reveem nas perspectivas positivistas mas que 
admitem que a compreensão da realidade exige outros olhares, ou-





tras formas de recolher informação e outras formas de construir co-
nhecimento. Na verdade, os pós-positivistas continuam a considerar 
que existe apenas uma e uma só realidade que é suscetível de ser 
estudada com objetividade, mas reconhecem que é impossível apre-
endê-la integralmente, na sua totalidade. Isto signi! ca que, como 
avaliadores ou investigadores, podemos fazer aproximações mais ou 
menos aprofundadas à verdade, à compreensão total dos fenómenos, 
mas nunca, verdadeiramente, lá chegaremos. Os pós-positivistas 
tendem a utilizar mais predominantemente o raciocínio dedutivo e 
os métodos quantitativos, não rejeitando o uso de outras formas de 
raciocínio nem dos métodos qualitativos. Além disso, creem que é 
possível estabelecer relações de causa e efeito nas avaliações e, por 
isso mesmo, consideram que é possível ir identi! cando ações, proce-
dimentos, que causam certos efeitos predeterminados. Finalmente, 
os pós-positivistas reconhecem que os valores e os enviesamentos dos 
avaliadores existem e podem in" uenciar as suas avaliações mas cre-
em nos métodos que se podem utilizar para controlar tais “ameaças” 
à validade interna dos estudos.

Os construtivistas, por seu lado, identi! cam-se com o cha-
mado “relativismo ontológico” que admite a existência de múltiplas 
realidades mutáveis e subjetivas, dependentes das experiências, dos 
saberes e dos contextos de cada investigador e/ou avaliador. Ao con-
trário dos pós-positivistas, que não se “misturam” nem se deixam 
“misturar” com a realidade ou com o fenômeno que querem estudar, 
os construtivistas assumem tal “mistura”, considerando-a inevitável 
e desejável para produzir conhecimento que faça real sentido. Nes-
te sentido, assumem a subjetividade, os valores e os enviesamentos, 
considerando-os indissociáveis do processo de construção do conhe-
cimento. A lógica indutiva é utilizada para que, a partir de instâncias 
particulares se possam ir construindo padrões que, desejavelmente, 
acabam por ter uma aplicação mais abrangente. No entanto, o conhe-





cimento e a compreensão dos fenômenos tem um signi! cado “local” 
que os construtivistas valorizam especialmente. As relações de causa 
e efeito são consideradas impossíveis de estabelecer porque, na sua 
visão, tudo está relacionado com tudo e, por isso, “tudo causa tudo 
ao mesmo tempo”. Além disso, dão preferência aos métodos qualita-
tivos porque respondem melhor às suas conceções epistemológicas.

As concepções pragmatistas relativas à realidade e às relações 
que avaliadores e investigadores estabelecem com o conhecimento, 
não foram discutidas por Guba e Lincoln no artigo acima referido, 
sendo, no entanto, analisadas por Christie e Fleisher (2009). Os 
pragmatistas aceitam a existência de uma realidade objetiva e a pos-
sibilidade de a estudar com rigor, admitindo, no entanto, a existên-
cia de uma diversidade de perspectivas sobre essa mesma realidade 
e a prevalência, num dado momento, de uma delas sobre todas as 
outras; ou seja, não há uma verdade absoluta sobre a realidade. No 
processo de recolha de informação, o método a utilizar deve estar 
dependente dos propósitos e das questões de avaliação, sendo im-
portante articular métodos qualitativos e quantitativos. Além disso, 
os pragmatistas também advogam a articulação entre os métodos 
dedutivo e indutivo na construção do conhecimento e reconhecem a 
relevância das relações de causa e efeito; no entanto, consideram que 
é impossível a! rmar com certeza absoluta que um dado efeito é o 
resultado direto de uma dada causa. Finalmente, tal como os cons-
trutivistas, os pragmatistas defendem que a avaliação e a investiga-
ção não são livres de valores e que estes fazem parte dos processos 
de construção do conhecimento.

O alcance das discussões paradigmáticas no contexto das ciên-
cias sociais e da educação, é o de nos chamarem a atenção para o fac-
to de estas não serem propriamente ciências exatas. Isto signi! ca, por 
exemplo, que, em vez da utilização da demonstração e da lógica deduti-
va e indutiva e da procura da verdade e dos resultados certos, marcos da 





investigação no domínio das ciências ditas exatas, nas ciências sociais 
utilizam-se formas de argumentação e outras racionalidades e busca-
se a credibilidade, a plausibilidade e os resultados úteis. Consequente-
mente, a avaliação de programas não é uma ciência exata e desse facto 
terão que se retirar as devidas consequências. Na verdade, as avaliações 
de programas não nos podem dar a certeza da prova ainda que em cer-
tas abordagens de avaliação se procurem utilizar “provas cartesianas” e 
métodos indutivos. Mas a verdade é que di! cilmente teremos avalia-
ções de programas, ou avaliações em geral, que sejam de! nitivas. A este 
propósito vale a pena atentar nas seguintes palavras de Ernest House 
que aqui traduzo livremente:

Em suma, a avaliação persuade mais do que convence, argumenta 

mais do que demonstra, é mais credível do que certa e a aceitação que 

suscita é mais variável do que o que seria desejável. Isto não signi" -

ca, porém, que se reduza à mera retórica ou que seja completamente 

arbitrária. O fato de não estar limitada ao raciocínio dedutivo e 

indutivo não signi" ca que seja irracional. A racionalidade não é 

equivalente à lógica. A avaliação utiliza outras formas de raciocí-

nio. Afastada a carga da certeza, as possibilidades de uma ação in-

formada aumentam, em vez de diminuírem. (House, 2000, p.72).

Esta breve discussão permite chamar a atenção para as seguin-
tes asserções que, do meu ponto de vista, deverão ser consideradas 
em qualquer processo de avaliação de programas.

1. A avaliação de programas é uma prática social so! sticada e, por isso, 
não é uma questão técnica nem se reduz a um conjunto de medidas.

2. A avaliação de programas não é uma ciência exata e é necessá-
rio saber retirar desse facto as devidas ilações.

3. A avaliação de programas não chega, em geral, a conclusões de! -
nitivas e exatas mas pode ser credível, plausível, provável e útil.





Discernimento Pragmático

A ideia do discernimento pragmático, que discuti brevemente 
num trabalho anterior (Fernandes, 2010), inspira-se nas perspetivas 
paradigmáticas dos pragmatistas e de alguns teóricos da teoria da 
atividade (e.g., Engestrom, 1999; Engestrom e Miettinem, 1999). 
Tais perspectivas rejeitam uma visão dicotômica da realidade (e.g., 
quantitativo vs. qualitativo; objetivo vs. subjetivo; local vs. global); 
veem a vida social como uma rede de sistemas de atividade que se 
sobrepõem e se inter-relacionam uns com os outros e não como uma 
pirâmide de estruturas rígidas que dependem de um único e isolado 
centro de poder; e propõem uma racionalidade alternativa à raciona-
lidade do controle e da generalização dos positivistas e à racionali-
dade relativista dos construtivistas. Na verdade, sublinham a relação 
dialética que existe entre o indivíduo e a estrutura social, não refu-
tam a existência de uma realidade objetiva e reconhecem a necessi-
dade de se formularem juízos de valor acerca dos entes e fenómenos 
sociais que nos rodeiam.

Perante a diversidade de abordagens de avaliação de progra-
mas e depois de, por volta dos anos 80, se ter passado o período mais 
conturbado do debate paradigmático, muitos autores começaram a 
sublinhar a importância de articular perspetivas, procedimentos e 
metodologias na investigação e na avaliação de programas (e.g., Fer-
nandes, 1994, 2010; Fernandes, Borralho e Amaro, 1994; Greene, 
Caracelli e Graham, 1989; Howe, 2003; Talmage, 1982). Tratava-se 
da possibilidade de compreender mais profunda e detalhadamente 
o objeto de avaliação (e.g., programa, projeto, medida de política) 
através da combinação seletiva de aspetos de diferentes abordagens. 
Apesar desta posição ter sido questionada por vários avaliadores e 
investigadores, para quem era impossível compatibilizar abordagens 
com pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos an-
tagónicos (e.g., Guba e Lincoln, 1981, 1989, 1994; Lincoln e Guba, 





1985; Stake, 1978), a verdade é que ela foi fazendo o seu caminho. O 
próprio Stake (2006) acabou por vir a defender a vantagem de se ar-
ticularem perspetivas de avaliação baseadas no chamado pensamento 
criterial, mais objetivas, quantitativas e centradas essencialmente nos 
resultados, com perspetivas baseadas nas práticas e nas experiências 
pessoais que são mais subjetivas, qualitativas e orientadas para os 
processos. Embora estas duas abordagens genéricas sejam bastante 
diferentes, a sua utilização articulada tem permitido compreender 
mais profunda e rigorosamente as realidades e os fenómenos sociais 
em diferentes contextos de avaliação. De facto, a sua articulação se-
letiva, tendo em conta os propósitos e as questões de avaliação, é 
uma forma de obter melhores descrições, análises e interpretações 
dos programas a avaliar e de produzir juízos mais rigorosos acerca do 
seu mérito e do seu valor.

O discernimento pragmático é indissociável de um conheci-
mento profundo das abordagens existentes no domínio da avaliação 
de programas. A! nal, é aí que reside a teoria e, obviamente, é aí que 
está traduzido o que aprendemos a partir das práticas. Porém, não 
cabe aqui caracterizar as principais abordagens de avaliação de pro-
gramas e/ou as sistematizações e “arrumações” que se têm produzido 
acerca delas. Esse trabalho tem vindo a ser realizado por uma di-
versidade de autores (e.g., Alkin e Christie, 2004; Fernandes, 1992, 
1994; Schwandt e Burgon, 2006; Shadish, Cook e Leviton, 1991; 
Stu#  ebeam, 2000; Stu#  ebeam e Shink! eld, 2007, Vianna, 2000). 
O que eu gostaria de sublinhar nesta altura é que o esforço de racio-
nalização, de sistematização e de discernimento que tem vindo a ser 
feito por estes e outros autores, é uma condição importante para o 
desenvolvimento da teoria e das práticas de avaliação de programas.

A opção por uma perspetiva eclética, articulando e integran-
do sempre que considerado necessário uma ou mais abordagens de 
avaliação de programas, poderá ser a que melhor se ajusta à comple-





xidade de muitos contextos em que as avaliações se desenvolvem. Tal 
opção deve depender mais dos propósitos e questões da avaliação e 
das suas potencialidades para gerar a informação que é necessária, e 
muito menos de ideias pré-concebidas acerca do que são abordagens 
legítimas de avaliação.

Em suma, no contexto especí! co da avaliação de programas, o 
discernimento pragmático está associado a três ideias fundamentais:

1. A avaliação de programas, realizada a partir da integração de 
múltiplas perspectivas e da cooperação interdisciplinar, tem 
que ser socialmente útil no sentido em que tem que contribuir 
para resolver problemas sociais e para criar bem-estar junto 
das pessoas, das instituições e da sociedade.

2. A avaliação de programas tem que estar baseada num forte 
enquadramento teórico que resulte da integração e da utiliza-
ção de abordagens que se revelem mais adequadas no contexto 
concreto em que a avaliação se desenvolve.

3. A avaliação de programas é, por natureza, um contexto privile-
giado para o desenvolvimento de relações entre as práticas e as 
questões teóricas resultantes da compreensão sobre o que de mais 
essencial caracteriza a diversidade de abordagens existentes.

Questões das Práticas (Em Jeito de Conclusão)

Ao longo de 20 anos de experiência como avaliador, em que 
tenho tido a oportunidade de participar na avaliação de uma diversi-
dade de objetos, nos mais variados contextos, sempre me vi confron-
tado com a necessidade de ter na devida conta questões tais como o 
papel dos avaliadores, as questões e metodologias a utilizar e a diver-
sidade de interesses dos stakeholders (e.g., Fernandes, 1992; Fernandes 
et al., 2007, 2009; Fernandes et al., 2010; Fernandes et al., 2011). Na 
mesma linha se têm referido outros autores (e.g., Fitzpatrick et al., 





2009; Stu#  ebeam e Shink! eld, 2007; Vianna, 2005). Assim, nes-
ta secção, em jeito de conclusão, apresentam-se e discutem-se cinco 
questões a considerar no desenvolvimento das práticas de avaliação 
de programas e projetos educacionais.

Conhecimento do Programa ou do Projeto

Julgo que a avaliação de qualquer projeto ou programa pres-
supõe o desenvolvimento prévio de um profundo conhecimento 
acerca desse mesmo projeto ou programa. Os seus propósitos, a sua 
estrutura organizacional, o seu funcionamento, as relações com os 
potenciais bene! ciários e os materiais que são utilizados são apenas 
algumas das coisas que necessitamos de saber. Sem tal conhecimento 
profundo, os avaliadores terão di! culdade em selecionar e de! nir os 
objetos de avaliação mais adequados, em identi! car os participantes 
e os seus grupos de interesses e, deste modo, comprometem a quali-
dade da avaliação.

Problema e Questões da Avaliação

Determinar o que se vai avaliar depende, antes do mais, de um 
profundo conhecimento do programa ou do projeto. É a partir desse 
conhecimento que se pode de! nir uma matriz de avaliação em que 
estejam claros os objetos e as dimensões que se pretendem avaliar. 
Além disso, a natureza das questões também depende do tempo e 
dos recursos disponibilizados e ainda do contexto em que decorre 
a avaliação. As questões de avaliação podem ser in" uenciadas pelas 
visões e pelas expectativas que os diferentes stakeholders têm acerca 
do programa e ainda pelas próprias conceções ! losó! cas, éticas, polí-
ticas e educacionais dos avaliadores. Por outro lado, a avaliação pode 
ser mais centrada nos processos, nos produtos ou em ambos, nos 
resultados a curto ou a médio ou longo prazo e pode ter um pendor 
mais descritivo, mais analítico ou interpretativo. Em determinadas 
situações, em que os avaliadores não dominam o conteúdo do pro-
grama, pode ser necessário consultar especialistas ou rever literatura 





adequada para que se possam formular questões que tenham real 
valor e utilidade para quem encomenda a avaliação, para a audiência 
e para os diferentes stakeholders.

Papel dos Avaliadores e dos Stakeholders

Esta é uma questão da maior relevância na avaliação de pro-
gramas e de projetos. Os avaliadores poderão fazer parte da equipa 
do programa ou estar muito próximo dela. Nestes casos assumem 
claramente o seu envolvimento e, inclusive, certas causas e pontos 
de vista que podem ser coincidentes com um ou mais grupos de 
stakeholders. Obviamente que assumir-se uma grande proximidade 
pode não ser incompatível com o enviesamento ou a imparcialida-
de que os avaliadores poderão querer garantir. Mas os avaliadores 
poderão querer manter-se distanciados e assumir uma posição que, 
supostamente, é neutra e lhes permite olhar objetivamente para os 
processos e produtos do programa.

Os stakeholders podem ser chamados a participar na avaliação 
de programas através de uma diversidade de formas. Os avaliadores 
podem optar por trabalhar muito de perto com todos ou apenas com 
os que se revelarem mais determinantes para a avaliação do progra-
ma em causa. Algumas abordagens de avaliação preconizam que não 
se pode deixar de dar voz àqueles que normalmente não a têm pois, 
de outro modo, está a utilizar-se a avaliação como forma de perpetu-
ar as desigualdades sociais e outras. Ou seja, tal como é preconizado 
pelos proponentes das abordagens orientadas por uma agenda social 
e mesmo política (e.g., Guba e Lincoln, 1989; House e Howe, 2000; 
Patton, 2003; Stake, 2003) as avaliações de programas só farão real 
sentido com um forte envolvimento por parte de todos os stakehol-

ders. Fica sempre por discutir quem é que, em última análise, detém 
o poder para proferir o veredicto avaliativo; trata-se de uma questão 
pertinente que continua a suscitar re" exão e debate. Por outro lado, 
em determinadas situações, a natureza, o contexto e os propósitos de 





um dado programa podem não requerer ou justi! car a participação 
ativa dos stakeholders no processo de avaliação. Em suma, a escolha 
dos avaliadores não deve ignorar os interesses dos diferentes stakehol-

ders e dos potenciais utilizadores e/ou bene! ciários da avaliação.
Método

Tal como relativamente às anteriores questões das práticas, o mé-
todo está naturalmente dependente dos propósitos e do contexto em 
que a avaliação ocorre. Mas as opções metodológicas estão muito de-
pendentes das conceções paradigmáticas dos avaliadores e/ou de quem 
encomenda a avaliação. Assim, poderemos ter uma avaliação baseada nas 
perspetivas da investigação experimental e quase-experimental, em que 
o controlo das variáveis, o estabelecimento de relações causa-efeito e a 
generalização são aspetos primordiais. Neste caso estamos perante uma 
conceção de avaliação como uma ciência e, por isso, a procura de padrões 
e de generalizações que possam gerar leis mais universais, a objetividade 
e a neutralidade está no centro das preocupações dos avaliadores. Po-
rém, avaliadores que per! lhem epistemologias e ontologias mais críticas 
ou construtivistas, poderão optar por desenvolver avaliações de inspira-
ção etnográ! ca recorrendo à participação ativa dos diferentes grupos de 
stakeholders. Podem assim ser construídos estudos de caso de forte pendor 
descritivo com recurso mais ou menos intensivo a entrevistas, observa-
ções e a todo o tipo de artefatos. Neste caso, os avaliadores imergem nos 
programas a avaliar e preocupam-se em compreender os pontos de vista 
dos diferentes intervenientes e os signi! cados que atribuem às realidades 
e fenômenos inerentes ao desenvolvimento do referido programa.

Utilizações da Avaliação

Em geral espera-se que os resultados da avaliação de um pro-
grama ou de um projeto sejam utilizados direta ou instrumental-
mente na tomada de decisões. De fato, num número de casos, os 
resultados de uma avaliação são utilizados de forma formativa ou 
sumativa, para melhorar aspetos do programa ou para não lhe dar 





continuidade, respetivamente. A verdade é que a investigação sobre 
a questão da utilização direta dos resultados da avaliação não é pro-
priamente conclusiva. Nuns casos diz-se que raramente são utiliza-
dos dessa forma, enquanto noutros se a! rma que são mais utilizados 
do que se pensa. Em todo o caso, interessa salientar aqui que há uma 
variedade de utilizações dos resultados das avaliações, umas mais 
subtis, outras mais explícitas. Por exemplo, as avaliações podem aler-
tar as pessoas para uma diversidade de situações em que ainda não 
tinham pensado e pode in" uenciar e/ou questionar as suas conce-
ções, os seus conhecimentos ou perspectivas acerca de um programa, 
de uma política ou mesmo de um sistema educativo. A participa-
ção ativa dos stakeholders no processo de avaliação incentiva o que se 
designa na literatura por utilização processual; ou seja, uma pessoa 
acaba por utilizar de forma mais ou menos consciente os resultados 
da avaliação porque a viveu por dentro e porque isso lhe permitiu ter 
uma outra visão das coisas.

Como um dia me disse pessoalmente Helen Simons, a avalia-
ção de programas educativos, em última análise, contribui para criar 
cultura educacional. E isso é, indubitavelmente, um bem necessário.
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