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I. Introdução 

Este caso relata uma avaliação externa de um projeto de formação de professores, 
dentro de um Programa que enfoca o desenvolvimento de capacidades 
empreendedoras de jovens. O caso nos permite aprofundar aspectos como: fatores 
motivadores para avaliar, passos de um processo de avaliação, o método do marco 
lógico, princípios norteadores, utilidade e legitimidade de uma avaliação. Ao final do 
relato encontram-se perguntas para reflexão e discussão. Para sua utilização em 
situações de grupo, também há uma secção de “dicas para o facilitador”. 

Diversas pessoas da equipe do Programa Aprendiz Comgás no período, inclusive uma 
representante da Comgás, foram entrevistadas para a composição deste relato. 
Agradecemos a todos os envolvidos pela disponibilização deste caso para fins de 
aprendizagem. 

  

II. Relato do caso 

1. Contexto e caracterização do Programa Aprendiz Comgás 

O Programa Aprendiz Comgás (PAC) surge em 2000, a partir da privatização da 
Comgás e da necessidade de iniciar o investimento social da empresa. Após reflexão 
elegeu-se a juventude como principal público alvo e a estratégia de mobilizá-los para 
empreender projetos próprios. Nesse momento a Comgás procura a Associação 
Cidade Escola Aprendiz1 para pensar como estruturar a sua atuação. 

A Cidade Escola Aprendiz é uma OSCIP, fundada em 1997, com a missão de 
“Desenvolver e disseminar o bairro-escola para a criação de comunidades 
educativas”. O conceito de bairro-escola baseia-se na busca de construção de “um 
amplo espaço educativo, estruturado por uma rede que une toda a comunidade, 
amplia as possibilidades de aprendizagem e melhora a qualidade de vida urbana”. Ao 
longo do tempo aprofundou sua inserção na comunidade, ampliando seu foco de 
atuação em torno da concepção de Bairro-Escola e atuando com adolescentes e 
jovens em projetos focados em arte, cultura, educação, comunicação, tecnologia e 
articulação comunitária. 

O início as atividades do PAC se dá, então, em 2000, com a criação de um conselho 
composto por pessoas da Comgás e da Cidade Escola Aprendiz e profissionais 
referência no trabalho com juventude. Desde que foi elaborado, o Programa Aprendiz 
Comgás ocupa um lugar especial na empresa com a destinação de recursos, tempo e 
energia. 

O Programa consiste em apoiar com formação grupos de jovens que têm alguma ideia 
para transformar situações na comunidade na qual vivem. O objetivo desta formação 
é “contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens no exercício da 
cidadania, da participação e da intervenção comunitária, por meio do 
desenvolvimento de projetos sociais” (Manual “Aprendiz Comgás – Tecnologia Social 
para a Juventude”). Durante o processo de seleção os grupos respondem às seguintes 
questões: “O que queremos fazer?”, “Por que queremos fazer?”, “Como pretendemos 
fazer”, “Onde queremos fazer?” e “Já contamos com algum apoio?”. A partir dessas 
respostas os grupos são selecionados. Já na formação, são orientados a refletir, de 

                                           

1 http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br 
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maneira não linear e em crescente complexidade e profundidade, nos níveis 
“jovem”, “grupo”, “projeto” e “ação”. O PAC também apoia grupos selecionados 
através do Prêmio Aprendiz Comgás com recursos financeiros, para que possam 
implementar seus projetos.  

A metodologia da formação do Programa é a Tecnologia PAC, construída a partir do 
contato da equipe com os jovens e que tem alguns princípios norteadores: 

• Aprender fazendo: aprender a partir de uma constante experimentação de 
conceitos trabalhados e de sua problematização, na prática. 

• O trabalho com diferentes dimensões – o jovem, o grupo, o projeto e a ação.  

• Promoção de abertura do jovem ao mundo. Para cada atividade, estimula-se o 
olhar do jovem para sua comunidade, cidade, outros atores sociais, assim 
como múltiplos mundos: sociais, empresariais, comunitários, juvenis, etc. 

• Promoção de momentos de processamento, reflexão e sistematização das 
aprendizagens. 

• Participação dos jovens na condução e co-gestão do processo educativo.  

Em 2005, o PAC abriu uma nova frente que foi chamada Projeto Disseminação com o 
intuito de trabalhar com professores, pois este é um sujeito privilegiado de contato 
com o jovem e que possibilita uma transformação mais ampla, frente a políticas 
públicas. Além disso, o Disseminação constituía-se numa escolha estratégica, no 
sentido de que permite alcançar um escopo maior de jovens e potencializar recursos.  

De 2005 a 2009, o Projeto Disseminação realizou uma parceria com a Coordenadoria 
de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria Estadual de Educação (CENP), 
fazendo formação de professores da rede pública. Em 2009 e 2010 a parceria foi feita 
com o Centro Paula Souza, responsável pela administração das Escolas Técnicas 
(ETECs) e Faculdades de Tecnologia (FATECs). A participação dos professores é 
voluntária, com contribuição de 7 pontos na evolução funcional (no caso dos 
professores da rede pública) ou com a melhora do currículo (no caso das ETECs e 
FATECs). 

O percurso formativo do Projeto Disseminação prevê a formação dos professores e 
educadores e a ação direta destes junto aos seus alunos no ambiente escolar. Na 
formação o professor/educador vivencia o passo a passo da elaboração de um projeto 
e a partir desta experiência realiza com seus alunos o mesmo caminho. A formação 
com professores inclui o acompanhamento da atuação dos mesmos junto aos grupos 
de jovens. Além disso, o Disseminação tem turma inicial (professores que estão no 1º 
ano de formação) e uma turma de continuidade (professores que estão no 2º ano de 
formação). 

 

2. Prática avaliativa do Programa 

O PAC, desde o início, construiu uma cultura de avaliação. A cada dois anos destinava 
recursos para atividades de Sistematização e Avaliação, internas e externas. Segundo 
membros de sua equipe: “o Programa nasceu já com uma forte tendência a planejar 
e a avaliar. Nunca foi uma novidade. É da cultura do Programa, um diferencial. A 
equipe lida com coragem, reflete sobre as avaliações e discute a partir delas”. 

Neste caso de avaliação externa do Projeto Disseminação foi contratado o IDECA 
(Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e de Ação Comunitária), 
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organização com experiência em avaliação de iniciativas sociais, sob responsabilidade 
de sua diretora, Simone de Castro Tavares Coelho. 

  

3. A avaliação do PAC Disseminação em 2008 

3.1. A decisão e o contexto do surgimento da avaliação 

Ao longo dos anos de realização do Projeto Disseminação algumas questões, 
principalmente em torno da metodologia, foram emergindo. A equipe se perguntava 
sobre as possibilidades, os limites e o sentido da multiplicação da metodologia no 
contexto do professor dentro da escola, que é diferente do contexto de formação de 
jovens oferecido por uma organização social. Queriam saber “o quanto a tecnologia 
PAC estava de fato sendo multiplicada na relação entre o professor e o jovem?” e, 
além disso, “do que o professor precisaria para poder fazer essa multiplicação?”.  

No ano de 2008, quando pretendia-se ampliar o Projeto, a equipe e a própria Comgás 
identificaram a necessidade de avaliá-lo. A percepção da equipe era de que já 
existiam resultados que justificariam uma avaliação, além de um tempo de 
realização que também apontava para essa necessidade. Segundo a responsável por 
parte da Comgás, também havia o desejo de se obter um olhar externo, que 
validasse a metodologia, já que tendia a ser expandida. 

 

Exercício: Planejando a avaliação 

Imagine neste ponto que a equipe do PAC te procura para ajudá-los a pensar numa 
avaliação do Projeto de Disseminação. A partir da explanação acima reflita sobre: 

Mapear o programa e contexto: Quais são as principais informações que me ajudam a 
entender essa demanda de avaliação? O que preciso saber sobre o Programa e o 
contexto dele? De que informações sinto falta neste caso? Que perguntas faria para 
quem para obter essas informações? 

Construir o processo de avaliação: Que perguntas preciso fazer para poder construir o 
foco desta avaliação e escolher metodo a ser utilizado? Para quem?  

 

 

3.2. A construção do foco da avaliação 

O processo de avaliação teve início com uma reunião para elaboração do Quadro 
Lógico do Programa, que relacionou “Objetivos”, “Resultados/Metas” e “Estratégias” 
do Programa com “Objetivos da avaliação”, “Indicadores” e “Atores informantes” 
para o processo avaliativo. Essa atividade envolveu um dia inteiro de trabalho entre a 
consultoria, a equipe do Disseminação e uma representante da Comgás. Segundo as 
pessoas entrevistadas, esse momento foi fundamental, pois exigiu um re-alinhamento 
em torno do Projeto Disseminação e em relação às expectativas na avaliação. 
Segundo o IDECA, muitas vezes iniciar o trabalho com a construção do Quadro Lógico 
permite um diálogo sobre conceitos e expectativas importante para a avaliação 
seguir de forma adequada. Nesse momento, algumas questões emergiram: 

• O PAC já possuía uma matriz para monitoramento e avaliação com indicadores 
que estabelecia o olhar para todas as suas ações. Parte dos indicadores que 
focavam transformações nos jovens era utilizada da mesma forma para várias 
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áreas programáticas incluindo o Programa Disseminação. Questionou-se a 
adequação e pertinência de se aplicarem os mesmos indicadores relacionados 
aos jovens com quem a equipe atuava diretamente, aos jovens com quem os 
professores atuavam e com os quais a equipe do PAC não tinha contato direto; 

• A necessidade de formular alguns indicadores direcionados aos resultados na 
aprendizagem dos professores. Aqui a questão residia na centralidade do 
jovem como principal público do PAC (é ele quem se busca ajudar a 
transformar) e a necessidade de enfocar também no professor, público direto 
do Projeto Disseminação. 

Esse Quadro Lógico estabeleceu, então, as ações a serem realizadas na avaliação, 
inclusive um levantamento de Marco-Zero com um grupo de professores que estava 
iniciando sua formação no período, para a realização posterior de análises 
comparativas sobre o desenvolvimento dos professores. A avaliação também envolveu 
um grupo de professores que passava pelo período de “continuidade”. 

 

Em síntese, a avaliação enfocava responder às seguintes questões:  

 Quais aspectos da relação com a escola favorecem a parceria e a adesão do 
professor?  

 Os professores aprenderam e multiplicaram a Tecnologia PAC?  

 Os professores aproveitaram os espaços de troca oferecidos pelo Projeto? 

 As escolas adotaram e aderiram à Tecnologia PAC?  

 O Projeto contribuiu para aproximar a comunidade e a escola? 
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Quadro Lógico do Projeto Disseminação – construído em 2008 

Objetivos Resultados/Metas Estratégias Objetivos da avaliação Indicadores 

Geral:         

 
Influenciar políticas 
públicas para a 
juventude, ampliando a 
visão de educadores em 
relação ao potencial e à 
participação juvenil, 
tanto fora como dentro 
da sala de aula.  

 
Utilização da Tecnologia 
Aprendiz Comgás na prática 
do educador. 

 
Estabelecer parcerias com 
instituições que permitam a 
utilização da Tecnologia Aprendiz 
Comgás. 

 
Efetividade da parceria.  
Percepção dos educadores 
sobre a Tecnogia PAC como 
princípio de atuação junto 
ao jovem. 

 
Visão de diretores de escola e 
Cenp sobre a parceria.  
Opinião de educadores 
participantes e não 
participantes da continuidade 
sobre a tecnologia PAC. 

Específicos:         

 
1. Instrumentalizar os 
educadores para que 
viabilizem ações 
protagônicas dos 
jovens, por intermédio 
de projetos sociais 
dentro e fora da escola.  

 
Inicial: Reconhecer e utilizar 
a Tecnologia Aprendiz Comgás 
como referencial para 
organizar sua prática com os 
jovens.  
40 educadores/ano (Turmas 
2007) 
80 educador/ano (Turmas 
2008) 
Continuidade: Fortalecer a 
postura dos professores 
enquanto orientadores de 
grupos de jovens que 
favoreçam a autonomia e a 
troca de saberes e 
experiências entre iguais 
(outros jovens) 
(mudança de visão sobre 
juventude) 
20 educadores/ano  

 
Inicial: Curso de formação para 
professores da rede estadual de 
ensino, de 111 horas, com 5 
encontros mensais 
Continuidade: 77 horas com 7 
encontros no ano 
Manual Aprendiz Comgás - 
Tecnologia Social para a Juventude: 
pretende construir referências 
metodológicas para aqueles que 
tenham por objetivo acreditar no 
poder de transformação e atuação 
dos jovens nas respectivas 
comunidades de forma 
empreendedora e protagônica. 
Relatórios mensais - reflexão e a 
avaliação do educador sobre sua 
própria prática. 

 
Marco Zero: concepção 
sobre o jovem, projeto 
social, parcerias, 
mobilização.  
 
Aval. Resultado: 
Participação no curso 
(frequência); 
Envolvimento no curso; 
Incorporação de conteúdo; 
Percepção dos professores 
junto ao trabalho 
desenvolvido junto aos 
jovens. 

 
% participação 
Qualidade da participação e 
envolvimento.  
Apropriação de conteúdo 
(questionário, ou situação 
problema, grupo focal, ou 
instrumentos existentes) 
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Objetivos Resultados/Metas Estratégias Objetivos da avaliação Indicadores 

 
2. Garantir um espaço 
para a discussão e troca 
de experiências entre os 
educadores acerca de 
sua atuação com os 
jovens. 

 
Educadores participando 
ativamente dos espaços de 
discussão e troca de 
experiências. 

 
Fóruns de discussão on-line; 
Encontros Presenciais; 
Feiras de Projetos. 

 
Marco Zero: espaços 
coletivos na escola.  
Aval. Resultado: 
Participação nos fóruns, 
encontros e feiras.  
Envolvimento nos fóruns, 
encontros e feiras. 

 
% participação 
Envolvimento dos participantes;  
Grau de efetividade dos 
espaços. 

 
3. Aproximar a 
comunidade escolar e o 
projeto Disseminação 
de forma a que este se 
torne uma cultura 
institucional. 

 
Envolvimento da comunidade 
escolar no projeto 
Disseminação: 
Inicial: conhecer 
Continuidade: apoiar 

 
Plano de Comunicação;  
Feiras de Projetos. 

 
Aval. Resultado: Ocorrência 
de planos de comunicação 
(elaboração, escrita e 
implementados); 
Efetividade do plano. 

 
Grau de mobilização gerada 
pelo plano. 

 
4. Contribuir para a 
articulação entre 
instituições de ensino e 
comunidade, tendo os 
jovens como sujeitos 
nesse processo. 

 
Desenvolvimento e ação de 
projetos pelos jovens 
(articulação). 

 
Elaboração e escrita de projetos de 
acordo com o Manual do PAC. 

 
Marco Zero: Conhecimento 
dos educadores e jovens 
sobre a comunidade - 
questões sociais e 
atuação/potencialidade dos 
jovens. 
Aval. Resultado: Ocorrência 
de projetos (elaboração, 
escrita e implementados) 
Efetividade dos projetos. 

 
Nº projetos, qualidade, 
implementação e efetividade.  
Grau de informação dos 
educadores sobre a 
comunidade.  
Grau de incorporação do manual 
(para avaliação e orientação dos 
projetos dos jovens).  
Grau de percepção do jovem em 
relação processo.  
Percepção do educador sobre o 
jovem. 

 

 



 

 
8 

3.3. A coleta de informações 

A metodologia de coleta de informações foram as seguintes: 

• Acompanhamento dos encontros presenciais de formação; 

• Acompanhamento das atividades desenvolvidas no site do PAC: fóruns de 
discussão, postagem dos relatórios mensais dos professores e as atividades dos 
projetos dos jovens; 

• Aplicação de questionários semi estruturados para a avaliação do PAC por: 
diretores das escolas participantes, professores participantes e jovens 
participantes. Foram elaborados questionários diferentes para diretores e 
professores das escolas da “continuidade” e das escolas iniciantes; 

• Realização de entrevistas coletivas, utilizando metodologia de grupos focais, 
com professores e jovens; 

• Realização de entrevista com a instituição parceira do Programa, a Secretaria 
de Estado da Educação, representada pela CENP, que responde pela 
coordenação do projeto; e  

• Participação na Feira de Projetos do PAC.  

(Relatório Final de Avaliação de Resultados – PAC Disseminação, IDECA) 

Um cuidado especial foi tomado em relação à coleta de informações nesta avaliação, 
segundo o IDECA. Como se travava de um processo que envolvia observar mudanças 
nas concepções e valores dos professores fazia sentido utilizar estratégias de coleta 
de informações qualitativas. Nesse sentido, o instrumento aplicado ao professor no 
início da formação buscava captar essas concepções, assim como o instrumento 
aplicado no final. Além disso, as mudanças de concepções e o nível de questões 
compartilhadas entre os professores eram observadas nas interações no espaço 
virtual oferecido pelo PAC e também nos encontros presenciais de formação. 

Os instrumentos foram elaborados pela equipe do IDECA e validados virtualmente 
com a equipe do PAC. A equipe do IDECA ficou responsável pelas ações de coleta de 
informações e, após realizadas, apresentou para a equipe do PAC as informações e 
análises. Durante a realização da coleta não houve muito contato da equipe com os 
resultados parciais da avaliação. Segundo o IDECA o processo de coleta, do ponto de 
vista logístico, não apresentava dificuldades, então não era necessário acionar muito 
a equipe. Além disso, a coleta de informações se deu prioritariamente em espaços já 
existentes dentro do PAC Disseminação, como os encontros para formação, a “Feira 
de projetos”, entre outros. 

Na reunião de apresentação de resultados participaram a gestora do PAC, a 
educadora do PAC Disseminação, uma representante da Comgás e a equipe do IDECA. 
Também foi convidada a representante da CENP, mas não esteve presente. O 
relatório foi enviado anteriormente e a reunião durou um período.  
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Exercício: Avaliando 

Considerando cada passo da avaliação, metodologia e ferramentas, no seu ver, o que 
o avaliador achou importante ao propor este processo de avaliação? Em que 
princípios e pressupostos se baseou? Como dialogam com os valores e princípios do 
Programa avaliado? 

Se você fosse o avaliador, como você estruturaria essa avaliação? Que metodo usaria? 
Como coletaria os dados? Quem você envolveria em cada passo? 

 

 

3.4. Achados e recomendações da avaliação 

Os principais achados apontaram para: 

• O Projeto Disseminação é reconhecido por todos os participantes (diretos e 
indiretos) como relevante e pertinente e a metodologia mostrou-se um 
excelente instrumento de auto-descoberta de potencialidades e capacidades, 
elevando a auto-estima dos participantes (professores e jovens); 

• A temática abordada mostrou-se aderente às preocupações atuais das escolas 
e os encontros e metodologias presenciais foram melhor avaliados que a 
estratégia que utilizava ferramentas de interação à distância;  

• A metodologia do PAC melhora a relação entre professor e aluno e resulta na 
aquisição de novas habilidades por parte dos jovens, como “mobilizar outros 
jovens para participarem de atividades” e “organizar eventos esporádicos na 
escola”; 

• A CENP não realizou acompanhamento direto das atividades e seus resultados, 
mas sim recebia “notícias” do processo apenas pela equipe do PAC. 

• Em relação ao tema específico de “parcerias”, houve evidências de que elas 
não ficam claras para os professores e jovens e que o PAC poderia enfatizar 
mais o tema nas formações. 

Recomendou-se que o PAC Disseminação poderia se aperfeiçoar a partir da: 

• Ampliação do escopo do Programa, envolvendo mais os diretores;  

• Re-elaboração das atividades da turma de continuidade; 

• Melhor estruturação da estratégia de acompanhamento das atividades dos 
professores com os alunos;  

• E do investimento na capacitação em temáticas de caráter social, de forma a 
permitir ao professor ter maior domínio sobre temas que motivam os jovens. 

 

3.5. Aprendizagens e mudanças do PAC Disseminação a partir da avaliação 

De forma geral os achados da avaliação não trouxeram grandes novidades ou 
resultados que orientaram para mudanças muito radicais, mas sim reafirmaram 
percepções que a equipe já tinha, validando-as e dando mais consistência a elas.  

Segundo vários entrevistados, a equipe do IDECA, além de trazer informações, trouxe 
recomendações e proposições específicas, que foram bem recebidas e úteis para a 
equipe. A compreensão foi de que a equipe do IDECA se colocou de forma mais 
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propositiva, evidenciando sua leitura sobre os dados, apontando pontos fortes e 
fracos e fazendo sugestões. 

Boa parte dos achados que apontava para aspectos e suspeitas que a equipe já 
possuía foram fortalecidas e ganharam legitimidade ao serem trazidas por outros 
atores. Neste sentido, a avaliação externa foi percebida como um discurso legítimo 
frente a Comgás e outros atores. “Ela validou o que a equipe falava para a empresa e 
para a ONG... Mas santo de casa não faz milagre. Então, um órgão externo diz aquilo 
[o que a equipe falava] e a empresa e a ONG aceitam de outra forma”.  

Os achados fizeram repensar a atuação na turma de “continuidade” e questionaram a 
pertinência de se esperar os mesmos resultados da aplicação da metodologia 
diretamente com os jovens. Cuidados são necessários para que o professor consiga 
multiplicar a metodologia no apoio à elaboração de projetos sociais dos jovens. Além 
disso, o PAC deveria pensar mais nas suas estratégias de acompanhamento dos jovens 
“atendidos” pelos professores. 

Após a avaliação o Disseminação passou a trabalhar os Diretores das escolas como 
público do plano de comunicação, pois seu apoio foi visto como fundamental para a 
efetivação da parceria. 

O Relatório chegou a ser enviado à CENP, mas não houve muito diálogo em torno dele 
com o órgão.  

Além dos achados da avaliação o processo em si trouxe um outro ganho para PAC que 
foi a revisão dos próprios objetivos e estratégias do Programa. Atualmente a equipe 
está revendo novamente a matriz de indicadores do Disseminação, de forma a 
atualizá-los, inclusive a partir das mudanças provocadas a partir dessa avaliação. 

 

Exercício: Comunicação e uso da avaliação 

Analisando este caso, reflita sobre o uso deste processo de avaliação. Para que 
serviu? Quem teve uso dos resultados? Que decisões foram tomadas a partir deles? Se 
você fosse o avaliador, faria algo diferente para promover o uso do processo e 
resultados? O que? 

 

 

III. Aproveitando este caso para aprender sobre Avaliação 
 
Acreditamos que este caso possa servir para estudar o tema Avaliação em geral assim 
como aspectos específicos de um processo de avaliação. As perguntas sugeridas 
acima focam em alguns aspectos propícios a serem aprofundados e problematizados a 
partir da leitura deste caso. Dependendo do grau de apropriação do tema dos 
participantes podem ser trabalhados todos os aspectos ou pode-se fazer uma seleção 
de alguns deles a serem explorados. 
 
Fatores motivadores para avaliar: A decisão de avaliar um programa ou projeto 
pode nascer de diversos movimentos, do desejo de aprender e compreender o que foi 
produzido, da necessidade de saber se as estratégias previstas deram certo e se os 
objetivos foram alcançadas, a necessidade de ter insumos para tomar uma decisão 
importante, ao pedido do financiador ou parceiro etc. A clareza sobre o que motiva a 
avaliação é fundamental na definição do escopo, foco e método de avaliação. A 
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seção introdutória do caso permite explorar essas questões do ponto de vista 
experiencial, mas essa questão também pode ser trabalhada a partir do diálogo sobre 
outros casos de avaliações de iniciativas sociais: Alguém já participou de uma 
avaliação de programas iniciativas sociais? O que motivou a decisão de avaliar 
naquelas situações? 
 
Passos de uma avaliação: A partir do caso pode-se identificar e aprofundar cada um 
dos passos de um processo de avaliação, como: construção do foco, coleta de dados, 
análise e devolutiva. Pode-se também refletir sobre que capacidades do avaliador 
são exigidas em cada passo, por exemplo, “na definição do foco o avaliador precisa 
saber fazer uma boa leitura do processo, da iniciativa e capacidade de facilitar 
diálogos em grupos”. Ou “na coleta de dados o avaliador precisa ter conhecimento 
técnico de métodos e ferramentas quantitativas e qualitativas”. 
 
Escolhas de abordagens e metodológicas: Na construção de um processo de 
avaliação a abordagem e o método podem ser uma proposta do avaliador, uma 
definição feita pelo cliente ou uma escolha em conjunto. Esta escolha pode ser 
baseada na leitura sobre as necessidades da iniciativa a ser avaliada, assim como nos 
valores e preferências do cliente e/ou avaliador. Cada abordagem traz as suas 
vantagens e limites. Neste caso, houve uma escolha pela abordagem de avaliação por 
objetivos, tomando-se como referência o Quadro Lógico do Projeto. 
 
Os participantes podem identificar a abordagem e métodos que foram utilizados 
neste caso e refletir sobre o que esta abordagem possibilitou na avaliação e se trouxe 
alguma limitação. Também propomos uma discussão sobre os valores e princípios por 
trás desta abordagem, ou seja “ao escolher este jeito de fazer avaliação, o que foi 
priorizado? Quais valores estão por trás dessa escolha?”. Pode-se neste momento 
introduzir uma discussão sobre “avaliação para tomada de decisão, avaliação para 
aprendizagem e avaliação para julgar a iniciativa em relação ao seu mérito (quão 
bem ela foi realizada) e relevância (quão relevante são seus resultados)”.  
 
Envolvimento de interessados: Assim como a escolha de abordagem e metodologia 
determina os métodos e ferramentas de coleta de dados, ela também influencia as 
decisões sobre o envolvimento de grupos de interessados no processo de avaliação. 
Interessados são todos os grupos que sofrem consequências ou estão envolvidos com a 
iniciativa ou a avaliação. A partir das perguntas de reflexão “Que grupos de 
interessados foram envolvidos nesta avaliação? Em que momentos/partes do processo 
cada grupo participou? Houve grupos de interessados não contemplados? Quais?” pode 
ser aprofundada a conversa em torno das escolhas feitas em relação a abordagens de 
avaliação. “Uma avaliação com foco em aprendizagem envolveria quais grupos de 
interessados em que momentos do processo? E se o foco fosse julgar seu mérito e 
relevância? E para  a tomada de decisões sobre ela?” 
 
Explorar as próprias ideias sobre avaliação: Pedir para os participantes pensarem em 
uma proposta de avaliação para o processo deste caso é uma forma de provocá-los a 
refletir sobre outras possibilidades de fazer e, além disso, aprofundar as suas 
próprias ideias e princípios sobre avaliação. Também, na hora de pensar na prática, 
elaborar uma proposta, evidenciam-se aspectos que ainda não ficaram claros do 
processo. É nessa hora que surgem as perguntas “O que mesmo é foco?”, “O que 
preciso planejar para a coleta de dados?” etc. 
 
Utilidade e legitimidade da avaliação: Na discussão sobre os achados, 
aprendizagens e usos da avaliação deste caso pode-se ampliar a discussão para 
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explorar: O que se considera uma boa avaliação? O que é uma avaliação útil? O que é 
bom uso de uma avaliação? Uma possibilidade de aprofundar este tema seria trazer 
os Standards para Avaliação de Programas do Joint Committee on Standards for 
Education Evaluation para provocar maior reflexão. Para aprofundamento: 
 
- Yarbrough, D. B., Shulha, L. M., Hopson, R. K., and Caruthers, F. A. (2011). The 
program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users (3rd 
ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 
 
- http://www.eval.org/evaluationdocuments/progeval.html 
 
Aprendizagem e aplicação na prática: Após a discussão sobre os diversos aspectos 
relevantes neste caso é fundamental promover uma reflexão sobre aprendizagem 
geral no tema de avaliação. Pode-se provocar o grupo a formar conclusões a partir 
das perguntas: O que este caso trouxe de novas aprendizagens? Como o que 
discutimos neste caso dialoga com a minha prática e experiência de avaliação? O que 
farei diferente daqui para frente?  
 

http://www.eval.org/evaluationdocuments/progeval.html

