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RESUMO 

O presente trabalho reune e expõe diversos conceitos 

e modelos de avaliação, surgidos no campo da educação, do 

treinamento e de programas sociais, de modo geral; situa a 

avaliação no sistema de treinamento; apresenta-a como um 

processo sistemático, composto de várias etapas; estuda me 

todos e técnicas possíveis de serem utilizados no desenvol

vimento desse processo; efetua algum~s considerações quanto 

à realidade, condições e exigências da avaliação e, finalmen 

te, propõe um modelo operacional, para a avaliação de pro

gramas de treinamento . 

Na conclusão, a monografia salienta a constatação de 

uma busca por modelo ou modelos efetivos de avaliação, dif~ 

cultada por obstáculos de diversas naturezas. Destaca, ai~ 

da, como difícil e nao desejável, a criação de um esquema 

ideal, aplicável aos vários programas que se pretenda ava-

liar, classificando como efetivo o modelo que, a cada 

tuação, for o mais coerente, mais útil e mais viável. 

- ii -
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I N T R O D U ç Ã O 

Hoje em dia, a ênfase dada ao planejamento e, 

., portanto, a rejeição que se assiste à improvisação, apresenta a 

.. medida exata da importância da avaliação, corno processo insepará -

.. vel e fonte essencial de subsidio para aquele . 

., 

.. No entanto, apesar desse reconhecimento e de 

.. esforços constantes (que se tem visto) em busca de modelos que res 

-. pondam sobre resultados e adequação de cada investimento e ativida 

.. de, na maioria dos casos, ainda não se chegou a um dimensionamento 

.. satisfatório dos efeitos e de sua relação com os sistemasou progr~ 

.. mas avaliados. Isto não significa dizer que não tenham sido rea

.. lizados progressos, pois os vários estudos existentes, com maior .., 
ou menor grau de sofisticação, estão aí demonstrando frutos de um .. 
esforço cientifico, que já permite a planejadores e executores ca .., 
minharem com maior segurança, corulecendo, até certo ponto, a poss~ .. 
bilidade de retorno de investimentos previstos ou realizados . .. .. .., , 

Voltando-nos, porem, especificamente a area 

.. que nos interessa, qual seja, a do treinamento, vemos que em nosso 

.. País, continuamos a lutar com a falta de esquemas avaliativos que 

.. indiquem, com um mínimo de segurança, qual está sendo o resultado 

.. do montante de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos, mate

-. riais e temporais) aplicados nessa área, em âmbito privado como 

.. pUblico. Logicamente, estamos falando não tanto em treinamento p~ 

.. ra operações mecânicas, mas sobretudo, naquele voltado à mudança ... de comportamentos técnicos e sociais. Da experiência que 

.. em razão da atuação em treinamento, concluímos que pouco se 

temos, 

tem 

do 

de 

.. .. 
--

feito além da avaliação da reação dos participantes ao final 

treinamento, e da aplicação de princípios e métodos escolares 

avaliação de aprendizagem, sem qualquer adaptação a clientela 

aos objetivos especiais de nossas atividades. 

e 
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Ás vezes, argumentos bastante fortes como a

quele de que, no campo social, não poderemos jamais medir variá -

veis, estabelecer relações e isolar efeitos com a exatidão dese

jada, ou o outro de que todo investimento no desenvolvimento do 

homem e, por si só, justificável, podem levar à sensação de que 

a busca de medidas dos resultados e do valor de atividades educa-

cionais é vã e insensata. p ~ _ orem, a responsabilidade pela aplica-

" ção de recursos escassos deve estimular essa busca, no sentido de 

" nos instrumentarmos para a escolha das al t.ernativas ele maior re 

" torno social. 

" " " " ., 
" " " 
" " " 
" fi, 

" " " " -. 
" " " " ... 
" " 

Eis, então, a razão do tema de nosso traba 

lho, que se liga a uma luta que é nossa desde o momento em que 

começarros a trabalhar com treinamento e a partir, também, da area 

de especialização escolhida no curso de mestrado, qual seja, a de 

recursos humanos. Acreditamos que possa se constituir em uma con 

tribuição válida para os profissionais dessa área, reunirmos o 

trabalho de diversos autores estrangeiros e nacionais e, junto a 

ele, tentarmos colocar, ainda, nossas próprias reflexões, indaga

çoes e proposições, resultantes de alguns anos de atuação e conta 

tos relacionados à problemática da avaliação do treinamento. As

sim, com a realização da presente rronografia, nos proporros a: 

reunir e expor ordenadamente, conceitos e 

modelos significativos, surgidos no campo da avaliação; 

apresentar o processo avaliativo de forma 

sistemática; 

propiciar urna reflexão sobre a wüidade , n~ 

cessidade e limitações dos procedimentos de avaliação de treina -

mento; 

propor um modelo operacional, que possa a~ 

xiliar as instituições de treinamento, na avaliação de suas ativi 

dades. 
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CAPITULO I 

AVALIAÇÃO: CONCEITUAÇÃO 

E 

OBJETIVOS 

1. Conceituação: diversas concepçoes 

2. Avaliação e Controle: relações e distinção 

3. Objetivos da avaliação 
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1. CONCEITUAÇÃO: diversas concepçoes 

Uma necessidade fundamental quando nos prop~ 

mos a tratar determinado tema ou assunto é a de que esteja bem 

claro para nós e para aqueles a quem nos dirigimos, o conceito que , 
adotamos para o principal ou principais termos abordados, sobret~ 

do quando estes não apresentam um sentido já consagrado e pacíf! 

co. No presente caso, nosso estudo, logicamente, deve iniciar p~ 

la conceituação de avaliação, que tem abarcado concepç6es várias, 

no campo dos programas sociais, determinando diferença sigrüf ica

tiva em objetivos,metodologia, oportunidade e resultados do prQ 

cesso avaliativo. Não pretendemos ser exaustivos, mas apresentar 

as principais tendênc:la3 atualment_C' encontradas nas áreas da educa

çao e do treinamento, bem como algum conceito surgido em outra a 

rea ou, genericamente no campo social, que possa 

cedor ou ilustrativo. 

ser esclare-

Em um primeiro momento e para aqueles que não 

se detiveram a examinar o assunto, a imagem imediatl evocada pela 

palavra avaliação é a de provas ou trabalhos na escola, com o fi 

to de aprovar/reprovar o aluno, ou a de um questionário de opinião, 

em cursos de treinamento, visando a verificar a reação dos parti

cipantes ã atividade concluída. Isto reflete concepç6es restri- ' 
tas, parciais, em fase de superação, mas que embasaram por longo I 

tempo toda a atividade de avaliação, em educação formal ou em trei 

namento. Porém, estudos e processos nos campos de filosofia da 

educação, psicologia da educação, tecnologia educacional,por um I 

lado,e de comunicação e administração por outro, provocaram muda~ 

ças nessas concepç6es, fazendo surgir novos sentidos e modelos 
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... mais abrangentes, pelo reconhecimento da participação e da impo~ 

... t~ncia da avaliaçâo no sistema educacional e no sistema adminis-

.. trativo. 
-. 

Em educaç~o, a primeira definiçâo, surgida em 

1929, tomava a avaliação como sinônimo de medida ,circunscrevendo-a 

ao desenvolvimento e interpretação de instrumentos. Autores como 

Thorndike, Hagen e Ebel, especialistas em mensuração, são adeptos 

de tal concepçâo. Outro conceito que se consagrou e conviveu com 

o citado, por muito tempo, foi o de av~liaç~o como julgamento pr~ 

fissional, decorrente da prãtica de credenciamento de escolas e • 

universidades (prãtica esta adotada atê hoje nos moldes da avali~ 

" ção por um grupo de especialistas). Uma terce.ira definição surgJ:. 

" .. 
" -. 
-. ... 
-. .. .. .., 
... .. 
" " ... 
... .., .. 
" .. .. .. ... ... -. 
" .. 
" 

da por volta de 1930, coexistindo com as demais ao longo dos 

anos, influenciando diversos autores atuais, ~ aquela que aprese~ 

ta a avaliação como o processo de comparação de dados de desempenho 

com objetivos claramente definidos~ 

Embora apresentarrb vantac::Jens Ec fundamentando 

importantes trabalhos de avaliação educacional, as tr~s abordagens 

mencionadas ainda são pouco abrangentes e incompletas, sendo-lhes 

imputadas diversas criticas, malgrado sua ampla difusão c.: utiliza 

ção. À primeira, que identifica avaliação com medição, contrapõ~ 

-se o ponto de vista daqueles que incluem no processo de avaliação, 

julgamentos de valor. Ethel Bauzer Medeiros, buscando a distin-

ção entre os termos medir e avaliar, assim se expressa: "Enquan-

to o primeiro se restringe a des6rições quantitativas ( limitadas 

por conseguinte ao domlnio cognitivo), a segunda envolve julgame~ 

to de valor (entrando,portanto, na ârea afetiva)2.,. Chadwick, an~ 
lisando o mesmo conceito, v~ ainda o perigo de provocar a tend~n

cia ã limitaçâo da avaliação ãs coisas facilmente mensurãveis com 

(1) - WORTHEN, Blaine R. e SANDERS, ~Tames R. Educational evalua
tion and pra,Etice. Ohio, Charles A.' Jones Publishing 
Company, 1973 , p. 20 . 

(2) - MEDEIROS,Ethel Bauzer. Manual de medidas e avaliação na es
cola e na empresa. Rio de Janeiro, Edi tora Rio, 1976.p. 20. 



.., 

... .. .., 

., .. ... .. .. ., 
" 
'" ... 
... .. .. .. 
'" .., .. ., 
" .. 
" .. .., .. .. .., ., 

- 7 -

provas padroni zadas . "Fica a avaliação circuns cri ta apenas 

coisas que comportam medidas por ins trumen tos de prova" 3 . 

as 

experts 

A avaliação identificada com o julgamento de 

tem sua objetividade e confiabilidade postas em dúvida, 

uma vez que critérios, variáveis e dados utilizados, serão mutá-
4 veis pessoa a pessoa . 

Já a avaliação como verificação da congruen -

cia entre resultados e objetivos, apesar de forçar o educador a 

um planejamento operacional, exclui a possibilidade de avaliação' 

quando os objetivos não são estabelecidos e ignora que os próprios 

objetivos precisam ter seu valor apreciado, em relação a carências 

e condições a que pretendem atender. 5 

Durante a última década, novos conceitos de ' 

avaliação surgiram através de estudos de especialistas americanos, 
-os quais passaram a ser adotados ou a influenciar as concepçoes e 

metodologias avaliativas na educação nacional e a ser, pouco a 

pouco, transferidos para a área de treinamento . 

Worthen e Sanders6 classificam estas novas ten 

dências em três categorias e nelas situam os autores mais express! 

vos, dos quais a maioria mostra uma destacada preocupação quanto a 

curriculo, ainda que suas definições e metodologias sejam bastante 

compreensivas, podendo ser aplicadas aos programas de educação e 

treinamento, como um todo . 

(3) - CHADWICK, C. Avaliação Educacional (trad.) Revista Brasilei
ra de Teleducação. Rio de Janeiro, Associação Brasileira 
de Teleducaçao, n9 4, p. 9 . 

.. (4) - ~. 

(5) - OLIVEIRA, Mariza R. e Oliveira, João Batista. A função da ava 
liação na tornada de decisões educacionais. In Associação 
Brasileira de Teleducação. Curso de Introdução ã Avaliação, 
Rio de Janeiro, ABT, p. 10. 

(6) - WORTHEN, Blaine R. e SANDERS,James R. Op.cit. p. 43 - 208 
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.. A primeira categoria engloba as estratégias ' 

.. orientadas para Q julgamento, que explicitamente enfatizam a dete~ 

.. minação do mérito ou valor CCiID a essência do processo de avaliação . 

.. Tem ela seus principais expoentes em Scriven e Stake, podendo-se ' 

., ainda incluir Cronbach,mais em razão da influência que exerceu sQ .., 
bre os outros dois estudiosos, do que mesmo pela evidência desta 

" 
'" ., ., 
-., 

"" 

posição em seus trabalhos. 

Na categoria em questão, temos a avaliação 

conceituada como "o processo de descrever ~ julgar um programa ed~ 

cacional" (Stake), ou como "a obtenção e combinação de dados de de 

sempenho com um conjunto valorativo de objetivos, para estabelecer 

'" 7 ... ou justificar mérito ou valor" (Scriven). Ainda que nao expresso 

... em sua definição, Scriven considera que a avaliação propriamente ' 

" dita deve incluir, também, procedimentos para· a apreciação dos pr~ 

., prios objetivos . .. Uma segunda categoria refere-se às estratégias 

" orientadas para as decisões gerenciais, nas quais a ênfase situa... se na descrição dos programas(coleta e armazenagem de informação) 

., para uso das decisões, embora haja referência ao co~onente de ju! 

" gamento. Nesta categoria, as contribuições mais importantes devem., 
se a Stufflebeam (e outros autores) e Alkin. 

A abordagem de Stufflebeam sobre a avaliação 

., e seu modelo CIPP (contexto, insumo , processo, produto), que sera 

" apresentado detalhadamente em outro capítulo, fundamentam-S? na de 

... finição de que "avaliação é o processo de delinear, obter e forne-

" 8 cer informação útil para o julgamento de alternativas de decisão". -. 
A ampla utilização da definição de Stufflebeam 

atualmente em nosso país, em estudos teóricos, bem como no desen 

" volvimento de programas de avaliação com base no modelo CIPP, e 

., por outro lado, a importância de uma e de outro para o presente 

_ trabalho, justifiCamque nos detenhamos a examiná-la com mais aten-

... -çao do que nos mereceram as demais apresentadas . 

(7) WORTIITN,Blaine R. e SANDERS, James R. Op.cit. p. 210 (o gri
fo e a tràdução são da autora). 

(8) - STUFFLEBEAM, Daniel L. Educational Evaluation élnel üecision -
Making.1..n WORTHEN, B. e SANDERS, J <)p. cito p. 129(a tradu
ção é da autora). 



- 9 

Para um melhor entendimento da definição em 

... análise, vejamos com que sentido foram empregados cada um de seus 

.., termos: ... 
"1. processo 

2. delinear 

3. obter 

4. fornecer 

5. útil 

6. informação 

7. julgamento 

- urna atividade particular, contínua e cíclica 

incluindo muitos métodos e envolvendo diver

sas etapas e operações; 

focar as exigências de informação a serem sa 

tis feitas pela avaliação, através de passos 

tais corno especificar, definir e explicar; 

- tornar disponível através de processos como 

coleta, organização e análise, utilizando 

meios formais, como estatística e mensuração; 

- dispor, continuamente em sistemas ou subsist~ 

mas, que melhor atendam às necessidades e prQ 

pósitos da avaliação; 

- apropriado a critérios predeterminados, dese~ 

volvidos através da interação entre avaliador 

e cliente; 

- dados descritivos ou interpretativos sobre ent~ 

dades (tangíveis ou intangíveis) e suas rela-

çoes; 

- atribuição de pesos de acordo com um sistema 

de valor específico, critérios dele derivado 

e informação refeItnteaos critérios para ca

da entidade julgada; 

8. alternativas de - um conjunto opcional de respostas a urna ques-
decisão 9 tão de decisão específica". 

(9) - STUFFLEBEAM, D.L- Op. cito p. 129 



., .. 

., .. .. 

.. .. .., 

., .. .. 
-. .. .. ., 
-. .. .. .. .. .. .., .. .. .., 

- 10 -

Conforme salienta o próprio autor, diversos 
pontos-chave podem ser destacados da definição em análise, tais c~ 
mo: 

1) A avaliação é realizada em função da tomada de decisão devendo, 
então, fornecer informações úteis sob o ponto de vista do deci
sor; 

2) Avaliação é um processo continuo e cíclico, e portanto, deve ser 
implementado através de programa sistematizado; 

3) Há três etapas principais no processo de avaliação, qUdis sejam: 
delineamento, obtenção e fornecimento de informação, que estabe 
lecem as bases para uma metodologia de avaliação; -

4) O delineamento e o fornecimento de informação compõem-se deati 
vidades interfaces, requerendo colaboração entre avaliador e de 
cisor, enquanto que a obtenção é uma atividade técnica executa= 
da principalmente pelo avaliador. 

Podemos observar, na definição de Stufflebeam,uma 

congruência marcante com a evolução dos estudos de administração e 

organização, em que se reserva a decisão e à informação, papel de 

relevância como determinantes do desenvolvimento, em uma dmbiência 

de crescente complexidade e mutação. Pensamos que a i~so se deve, 

em grande parte, a sua intensa divulgação e aplicação . 

Outra definição de avaliação representativa deuma 

linha voltada para a tomada de decisão e apresentada por Alkin, 

nos seguintes termos: "avaliação é o processo de verificar as areas 

do negócio, selecionando informação apropriada,e de coletilr c ilndli 

sar informação a fim de relatar, sumariamente, dados úteis aos de 
- 10 cisores, na seleçao entre alternativas" . 

Em ambas as definições (Stufflebeam e Alkin), o 

cerne da avaliação encontra-se mais na obtenção e organização da 

informação, do que no julgamento de valor, e este, nos parece, foi 

transferido para a figura do decisor . 

Por fim, a terceira categoria de novas tendências 

nos estudos avaliativos, segundo Worthen e Sanders, é aquela com

posta pelas estratégias orientadas para decisões can base em ebjetivos ~ 

.. A influência mais marcante nesta escola de pensamento deve-se a 

.. Ralph Tyler (1942), cuja ascendência percebe-se sobre trabalhos 

.. mais atuais, como de Metfessel e Michael, Hammond e Provus.Para es 

ses autores a ênfase da avaliação está na congruência dodes~o 

comportamental com objetivos estabelecidos. 
(10) - ALKIN,Marvin C. Evaluation theory development. In WORTHEN,B. 

e SANDERS, J. Op.cit. p. 150 
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Dentro desse terceiro enfoque, a avaliação e .. 
.. conceituada como "a comparação do desempenho do estudante com ob 

., jetivos comportamentais estabelecidos, a fim de determinar a exten 

.. são na qual os propósitos da atividade estão sendo realizados" 

" (Tyler), ou como "a comparação do desempenho com padrões, para de 

.., terminar se deve ser aperfeiçoado, r.:antido ou E"xtinto wn programa" 

" (Provus), ou ainda, como "a apreciação da eficãcia de programas 

.. correntes e inovativos a nível local, pela comparação de dados com 

" portamentais com objetivos, para averiguar se a inovação ê efetiva 

.., no alcance dos objetivos expressos (Hammo;"l)". 11 .. ... .. 
" . .., .. .. .., 
.... -.. 

Quanto a Provus, há quem o considere incluido 

na teoria das estratégias orientadas para as decisões gerenciais, 

pois seus trabalhos enfocam alguns aspectos ~esta tendência, po-

dendo-se considerar híbrido o seu modelo . 

Já fizéramos refer~ncia, acima, â tendência 

de definir a avaliação como a medida de realizaç~o de objetivos 

predeterminados e sua influ~ncia sobre autores atuais, porém,aqui, 

Worthen e Sande~incluem o aspecto da tornada de decisão a partir' 

.., desta medida. Contudo as críticas a essa tendência, citadas ao 

início do capItulo, prevalecem para as conceituações e autores ago

:::-a citados. 

Ainda na área de educação, encontramos auto-

res que definem avaliação através praticamente da descrição das 

etapas do processo, como e o caso de Sarubbi (1971), citado por 

Helenice Bastos e Nilton Bandeira, para quem "a avaliação educati

va é um processo complexo que começa com a formulação de objetivos 

e requer elaboração de meios para obter evidência de resultados,i~ 

terpretação dos resultados para saber em que medida forarrl os obje-
- ~ . 12 tivos alcançados e formulaçao de um jU1ZO de valor". 

(11) - WORTHEN, B. e SANDERS, J. QE: __ cit. p. 210 

(12) - BASTOS,tHelenice L. R. e BANDEIRA, ~ilton Z. Sistema de elab~ 
ra~ao, acompanhamento e avaliaçao de projetos, aplicados 
à area de desenvolvimento de pessoal. Recursos Humanos, 
Rio de Janeiro, 7 (4): 175 - 187 I out./dez/1975 ----.. 
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Maria Amélia Goldberg, utilizando dois termos 

bastante explorados em administração, conceitua avaliação educaciQ 

nal como "o processo de coletar, analisar e interpretar evid~ncias 

relativas ~ eficãcia e efici~ncia de programas educacionais".13 E~ 
plicando estes dois termos-chave,considera eficãcia, a racionalida 

de nas decis6es, referindo-se diretamente ao valor e a viabilidade 

dos objetivos do programa educacionalie efici~ncia, a racionalida

de na execução, relacionada ~ produtividade (rapidez,minimo esfor

ço, baixo custo~ ~rendimento (resultados alcançados). 

Em bibliografia especifica de treinamento, e~ 

contramos transposição e coincidência de conceituação da área edu 

cacional, com raras inovaç6es ou complementações . 

Para Kirkpatrick, autor de conhecido modelo 

de avaliação de treinamento, avaliar consiste em determinar d cfi 

cãcia de um programa de treinamento, a fim de aperfeiçoar fut~uros 

1 " " 1" f t" 14 d l: t programas e e lmlnar aque es lne e lVOS. PO emos perceJer nos e 

concei to, implicitamente, a idéia de julgamento e de decisão, porém, 

parece-nos claro, pela linguagem utilizada que não está ele enfo

cando a avaliação como processo continuo, mas sim visualizando-a 

somente ao término do treinamento . 

Jâ Hamb1in, ainda que defina avaliação de 

treinamento como "qualquer tentativa de obter informação (fe~çk ) 

sobre os efeitos de um programa de treinamento, e apreciar o valor 
- - 15 do treinamento a luz dessa informaçao" (julgamento com base 

na informação disponivel), esclarece, logo a seguir ,que a definição 

inclUi investigação antes, durante e apos treinamento, pois não e 

possivel apreciar seus efeitos, a menos que se saiba alguma coisa 

(13) - GOLDBERG, Maria Amélia A. Avaliação e plancji1mento educacio 
na1: problemas conceituais e metodológicos. Cadernos de 
Pesquisa. são Paulo, n9 7, junho 1973, p. 65 (O grifo ê 
nosso) 

(14) - KIRKPATRICK, Dona1d L. Evaluation of training. Ip 
Robert (ed.)Training and Development Handb~.<?~.-:. A 
human resource development 19- ed., New York, Mc. 
Hi11, 1963, p. 88 

CRAIG, 
Guide to 
Graw 

(15) - HAMBLIN, M.A.A.C. Evaluation and contro1 of t..raining. New 
York, Mc Graw Hi11, 1974, p.8 
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~ sobre a situação pré-treinamento, para comparaçao com a situação 

"pós-treinamento. Dessa forma, segundo o próprio autor , sua defi

~ nição abrange validação e avaliação na acepção dada a estes termos 

" pelo "Glossary of Training Terms ti, do UK Department of Employment 

.. (1971), embora não concorde com as definições do glossário, por 

~ julgá-las lirnJ_tadas. Para UK Department of Employment, temos: 

" "Validação (de um programa de treinamento) 1. Validação Interna: 

" uma série de testes e apreciações destinadas a 

" 
averiguar se o prQ 

treinamento alcançou os objetivos comportamentais especi-

2. Validação externa: uma série de testes e apreciações " 
grama de 

ficados. 

destinadas a averiguar se os objetivos comportamentais de um prQ 

grama de treinamento internamente válido foram realisticamente ba

seados em uma acurada identificação de necessidades em relação aos 

critérios de eficácia adotados pela organização. 

Avaliação - A apreciação do valor total de um sistema de treinamen 

to, curso ou programa de treinamento, em termos sociais, bem como 

" em termos financeiros. Avaliação difere de validação, pois que 

" tenta medir o custo-benefício total do curso ou programa e nao ape 

" nas o atingimento de seus objetivos propostos. O termo é também u 

" sado no sentido de julgamento geral da monitoria contínua do prQ 

" grama ou da função do treinamento como um todo,,~6 

" ... 
" " .., 
" " .. 
" " " ... .. 
" " '-' ... 
" " ., 
" 

Para Hamblin, o problema reside em que 

é verdadeiramente impossível medir o valor total do treinamento,sQ 

cial e financeiramente, devendo a avaliação ser sempre parcial e 

seletiva. Assim, excluindÇ>-se a sentença final da definição de a

valiação, o autor percebe viabilidade apenas na validação, a qual, 

contudo, lhe parece definida de forma restrita, uma vez que se atém 

aos objetivos pré-estabelecidos, não abarcando os efeitos não ant~ 

cipados e indesejáveis de um programa de treinamento. Seu concei 

to, portanto,abrange avaliação como definida na última sentença do 

glossário a respeito,"julgamento geral da monitoria contínua do 

programa ou da função do treinamento como um todo" (ainda que .lis

corde e nao adote a exclusão das atividades de monitoria não contí 

nuas) e validação (embora não se restrinja aos objetivos fixados). 

(16 ) Idem p.8 
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Para a maioria dos autores americanos de trei 

... namento,a avaliação compreende o que é definido pelo glossário co 

-. mo validação (p. ex. Hesseling, Warr, Bird e Rackman). 

-. .., William Tracey define avaliação como o conju~ 

~ to de "meios sistemáticos de medir a extensão em que planos de 

" treinamento e desenvolvimento foram executados e objetivos progr~ 

.., mados foram atingidos, e meios de assegurar que os eventos se aju~ 

.. tem aos planos".17 Nesta definição, podemos perceber a continuida ... 
de do processo de avaliação, a partir do planejamento efetuado, PQ 

" " .. 
" " .. .. 
'-' .. 
" " " " .. 
" 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 

rém ainda temos uma limitação àquilo que foi previsto. 

A preocupaçao em definir e sistematizar a ava 

liação de programas estende-se a outras áreas que n.-lO as de educação ou 

treinamento, as quais nos podem também oferecer subsídios, na que~ 

tão de conceituação e modelos . 

Mário Chaves, em sua obra"Odontologia Social~ 

dedica um capítulo à avaliação (cap. 7), no qual a define como o 

"processo de feedback provido através de informações planejadas p~ 

ra dirigir ou reformular as decisões individuais ou organizacio

nais" 18 e ressalta seu fundamento na explicitação de valores. 

Sua definição baseia-se numa perspectiva sistêmica (noção de ~~e.~

back, característica de sistemas abertos) e poderia ser enquadrada 

entre as estratégias orientadas para as decisões, segundo a clas 

sificação de Worthen e Sanders. Mario Chaves apresenta,ainda, a 

definição da Associação Americana de Saúce Pública ,que deve ser in

cluída entre os modelos voltados para a medição do alcance de obj~ 

tivos propostos e entre aqueles que descrevem o processo como wna 

forma de definir: " a avaliação é o processo pelo qual se deter 

.. mina o valor ou o nível de sucesso na consecuçao de um objetivo 

... 
(17) - TRACEY, Willian R. Training evaluation - another perspective. 

Personnel Management. London, 9 (3), Mar. 1977, p. 28 

(18) - CHAVES, Mario. Odontologia Social. 2a. ed. Rio de Janeiro. 
Editora Labor, 1977, Capo 7 p. 298 



., .., 

... 
" " ... 
... ... 
" ., 
... 
" ., .. 
" ... ... ., 

" " ... 
" " .., .., 
" " " .. 
'" 
" .. 

- 15 -

predeterminado, incluindo quatro passos: a formulação do objetivo, 

a identi~icaçio de crit~rios de medida, a determinação e explicação 

do grau de sucesso e a recomendação para reajuste das atividades do 
19 programa" . 

Tripodi, Fellin e Epstein (1971), tratando de 

diretrizes para a avaliaçio de programas sociais, consideram-na co 

mo a acumulaçio sistemática de fatos (obtidos atrav~s de t~cnicas ' 

sistematizadas e incorporados em determinado sistema de valores) ,p~ 

ra fornecer informações sobre a realização dos requisitos e objeti

vos do programa, em relaçio a seus esforços, eficácia e rendimento, 

em qualquer dos estágios do seu desenvolvimento, visando à tomada ' 

d d . - 20 d 1 1 e eClsoes. Oportunamente, quando tratarmos de mo e os e c assi 

ficações de avaliação, veremos o que os autores apontam como esfor

ço, eficácia e rendimento e quais são, segundo eles, os estágios de 

desenvolvimento de um programa. Por enquanto, observemos que,den

tro do conceito apresentado, a avaliação consiste num dispositivo de 

feedback contínuo sobre os programas, para aqueles responsáveis por 

decisões sobre os mesm os, e como veremos adiante, abarca tamb~m conse 

quências ben~ficas não esperadas. 

Após a explanação de diversas abordagens den 

tro da conceituação de. avaliaçio, bem como de algumas criticas 

QS mesmas, em razão de seus elementos constitutivos e de destaque, 

" cabe-nos colocar aquela definição que deverá ser adotada para fins 

" .. .. 
" .. .. 
" .., 

especificos do presente trabalho . 

Literalmente, avaliar significa "tirar o valor 

para fora" e, segundo Aur~lio Buarque de Holanda, no'~ovo Dicioná-

rio;' consiste em. "determinar a valia ou o valor de apreciar, esti-

mar o merecimento". Por outro lado, o comportamento humano que 

" (19) - IdejJl 

(20) - TRIPODI, Tony, FELLIN, Phillips e EPSTEIN ,Irwin. Avaliação 
de programas sociais. Diretrizes para administradores nos 
campos da educaçao, saude e assistencia social (trad.)Rio 
de Janeiro, Livraria Francisco A""1.ves. EditoraS.A., 1975, 
p. 17. 
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simplificadamente podemos descrever como uma corrente de processos 

compostos por conhecer ---. avaliar ---. decidir ---+ agir,na 

verdade tem esses elos de tal forma Superpostos, interrelacionados 

e, as vezes até, indistintos, que impede a análise completa e sa

tisfatória de um segmento, por exemplo da avaliação, em separado 

dos demais. "Em outras palavras, a avaliação não é distinta de co 

nhecer, decidir e agir; de certa forma,não pode ser distinguida de 

tudo isso. Ela é uma maneira de encarar qualquer tipo de comport~ 

mento. t: sinônima ou paralela a todo o comportamento humano. t: um 

conceito de sistema orgânico, corno o são também os outros "elos" . 

" ... A totalidade é a vida". 21 No entanto, para facilitar nossa 

compreensao e possibilitar a sistematização de procedimentos, ne

cessitamos, geralmente, destacar um elemento de sua realidade com

plexa, como o estamosfazendo aqui, com a avaliação, e estudá-lo, 

definl-lo e caracterizá-lo independentemente de sua estreita iden

tificação com outros componentes . 

Isto posto, concordamos que,em sua essªncia, 

avaliação é determinação de valor e ocorre continuamente, com maior 

ou menor profundidade, sistematização e consciência,dentro do com

portamento humano. Reduzindo a abrangªncia do conceito e voltand~ 

nos para a realização de programas sociais e, dentre eles, para 

programas de treinamento, adotamos, com referência a processo e ' 

teleologia,a definição de Stufflebeam (processo de delinear, obter 

e fornecer informação útil para a tornada de decisão). Mas, ainda, 

podemos dizer que acreditamos na validade do estabelecimento pre

vio de objetivos e resultados desejáveis e buscados, cujo alcance 

" deverá ser medido ao longo e ao final do programa, embora ceval1.os 

estar preparados para identificar e analisar os efeitos,positi

vos ou negativos, nao previstos. Isto significa simplesmente que 

reconhecemos aspectos válidos em todas as definições aqui expos

tas. E, tentando resumir as diversas abordagens em um conceito 

único, podemos dizer que: 

(21) - MARCUS, Edward. What do you mean, "evaluation?"._Personnel 
JQurnal. Pensylvania, 50 (5), May 1971, p. 354 
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.., "Avaliação é o processo contínuo e sistemático de, segundo crité

.., rios definidos de valor, delinear, obter e fornecer informação so 

" bre o contexto, os elementos constitutivos, a atuação e os resulta 

" dos de um sistema ou de um programa, visando à tomada de decisão" -. 
" .., 
" .., .. 

2. AVALIAÇÃO E CONTROLE: relaç6es e distinção 

t: importante dentro do capítulo Conceituação, 

.. fazermos alguma referência sobre a distinção e vinculação entre co~ 

.., trole e avaliação, pretendendo oferecer um referencial para uma 

., utilização mais segura de ambos os termos . .. 

., De um modo geral, podemos distinguir três en 

., foques diferentes na abordagem da abrangência e interrelação de 

.., avaliação e controle. No primeiro deles, adotado pelo grupo de a-., .., 
-. 
" .. ., 
., .. ., 
., 
., 

nálise de sistemas, o controle, como atividade mais ampla, abarca 

a avaliação que é tida, então, como componente daquele. O segundo, 

apresentado em documentos do Ministério de Educação e Cultura, co~ 

sidera avaliação e controle como atividades coordenadas, não haven 

do entre as mesmas, relação de subordinação ou abarcamento. Por 

fim, no enfoque dado por Stuff1ebeam, a avaliação é a a ti vidade 
22 

mais ampla, na qual se encontra contido o controle. Esta últi-

ma é de abordagem que tem sido comumente utilizada, acompanhando o 

modelo CIPP, do autor, e que será adotada em nosso trabalho . 

., O Programa de Formação Integrada de Executi -

., vos para o Desenvolvimento - PROFIED*, em documento de autoria de 

., Marlúsia de Souza Saldanha sobre controle e avaliação de treiname~ 

.. to, estabelece expressamente a distinção entre ambos os termos,di~ 

.. correndo da seguinte forma: ., .. .. .. .. ... ., .. .. .. 

(22) - UNIDADE DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. ?UI'JDAÇÃO PARA DESENVOL
VIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, Porto Alegre. Uma visão geral 
sobre metodologia de avaliação. (1976) s.n.t . 

(*) - PROFIED - desenvolve-se em Natal (RN), executado pela Funda 
ção José Augusto, em convênio com o CEBRAE - Centro Brasi -
leiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, no âmbito do PNTE 
Programa Nacional de Treinamento de Executivos . 
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"No processo avaliativo distinguimos precisa-

mente dois níveis: 

., O nível do Controle - que trata da aferição I 

• da eficiência dos meios,sendo efetivado intraprograma durante o de 

.. sempenho da ação. Para este nível são estruturados mecanismos de 

- captação e processamento de informações contínuas, acoplados ao 

" próprio desempenho do programa. 

O nível da Avaliação - que trata da aferição 

da eficácia dos resultados, correspondendo a uma análise intra-sis 

" terna do tipo aferição de reação ou de resultados, sejam parciais 

.., ou finais da ação programada. Para este nível,os instrumentos e 

-. mecanismos utilizados devem ser capazes de captar e processar in-

" 
" .. .. 
" .. .. ., .. 
" ., 

formações conclusivas. 

O controle se propõe a uma revisão contí

nua relativa a tempo, custos e procedimentos . 

. .. A avaliação diz respeito à análise da qu~ 

tidade e qualidade dos resultados em função dos objetivos do plan~ 

jamento. Corresponde a uma medição periódica das variáveis inter

venientes e causais e dos resultados parciais ou finais da ação 
23 programada" . 

Apesar de diferenciar os dois níveis, para o 

., PROFIED, tanto avaliação corno controle estão compr"eendidos em um 

processo mais amplo, que é um processo avaliativo. ~ importante I 

observar que, segundo o documento citado, o controle atua em âmbi

to de programa e se relaciona a meios (eficiênCia), enquanto a 

avaliação abrange um campo maior, o sistema, relacionando-se a 

fins (eficácia). 

(23) - SALDANHA, Marlúsia de Souza. Controle e avaliação de treina 
mento. PROFIED. Natal (RN), junho 1976, p.2 e 3 
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.. A abordagem do processo de avaliação compreen 

.... dendo o controle também é apresentada no documento liA função da 

.. avaliação na tomada de decisões educacionais. 11
24 Nele, os autores 

distinguem o controle como um dos elementos ou momentos da avalia

çao, que se refere mais especificamente aos aspectos técnicos e m~ 

~anismos 'de acompanhamento. E, tentando caracterizar melhor a dis 

tinção entre a noção de controle e a noção de avaliação, tomam por 

base que o primeiro fornece indicadores, trailsformando-os em infor 

mação útil à tomada de decisão. No entanto, consideram que ambos 

são elementos de um mesmo continuum. 

Conforme já referimos acima, e a partir I 

das contribuições citadas, para nós, fundamentalmente,0 controle 

faz parte do processo de avaliação, no qual desempenha papel de 

grande relevância, na medida em que lhe cabe evitar ou acusar desvi 

os em relação ao planejado. Assim, estamos con3iderando o contro-

.. le como·processo de coleta e registro de dados sobre atividades ou .. 
produtos, e de cOmparação destes dados com padrões· pré-estapélecj,.- . •• . dos, . visando ? corrigir determinados desvios ou a apontá-los, ·para 

" imediata ou posterior reformulação do planejamento. Com base nos 

dados fornecidos pelo controle, serão fOrmulados juízos de valor I 

.. (característica da avaliação), quanto a· ~ausas, interveniências' e 

.. resultados e quanto a alternativas de açao disponíveis • .. 
Geralmente, o controle refere-se mais a pro

cesso do que a produtos, !ndicando a posição de cada elemento ou 
. . 

atividade em relação ao caminho traçado. são, por exemplo, instr~ 

mentos de controle usados em programas de educação e treinamento, 

os cronogramas, os registros de atividade, os registros. de freqüê~ 

cia, os lançamentos contábeis, os relatórios de ocorrências, os da 

dos de aproveitamento, etc. 

(24) - OLIVEIRA, Mariza R. e OLIVEIRA, Jo~o Batista A. A função da 
avaliação. na tomada de decisão. In ABT. Curso de introd7 
ção à avaliação. Rio de Janeiro·;-ABT, 1975 p. 42 - 3-
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Já a avaliação propriamente dita preocupa-se 

predominantemente com os resultados e abarca em ·sua análise valora 

tiva o processo, em razão de que este se constitud no meio condu

tor ao· atingimento daqueles. 

Dentro da concepção exposta, poderíamos repr~ 

sentar, graficamente, a relação entre avaliação e controle da se 

.. guinte forma: .. .. 

.-., 

., 

., 

AVALIAÇÃO ]l I CONTROLE I 

------
., 
., 

Entretanto, acreditamos que;~m muitos ..,. -
será difícil perceber, de maneira nítida,as fronteiras entre .. . . 

.. -seconsti tUi controle e o que é. tipicamente avaliação . 

., 

., 
.., 3. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO .. ., 

casos, 

o que 

Em todas as áreas e, conseqüentemente, naque-

.. las que nos interessam mai~s, ao momento 1 decisões são tomadas com 

... freqtiência, identificando propGsi tos e formas de alcançá-los. Essas ., . 
decisões ocorrem, em grande parte das vezes/em ambiente ccmplexo e .., 
cambiante, do qual é impossível conhecer a totalidade de componen-... 

.., tes e relações, e, portanto, as conseqüências futuras de uma açao . 

.., Dessa forma, temos então, o decisor efetuando suas escolhas, em 

... condições de incerteza que determinam o clima de risco da decisão . 

... Porém/ainda que não .haja possibilidade da exclusão completa da in 

_ certeza e do risco, estes poderão ser mi~i~izados, ~ medida em que 
.., 
., 
.., 
., 
., 
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se busquem informações adequadas e confiáveis a respeito da situa

ção sobre a qual se decidirá. Surge aí o objetivo máximo da ava 

liação e a relevância de seu papel: "fornecer informações apr2 

priadas e oportunas a quem delibera".25 Os demais objetivos que 

... se possa~ identificar são decorrência ou especificações deste ob-

., ., .. '. 
" ., .. ., .. .. ., 
., 
., 
., 

jetivo maior • 

~ obvio que nossas afirmações acima estão in 

tirnamente vinculadas à conceituação de avaliação que adotamos. E, 

baseados em definições diversas" vários têm sido, no campo de ed~ 

caça0 e treinamento, os objetivos atribuídos ao prccesso avaliati 

vo • 

Assim, ternos avaliadores para quem a avalia -

çao visa julgar o mérito ou valor de programas, ou outros, para 

quem a avaliação é feita unicamente 'com o fito de medir o alcance 

de objetivos pré-fixados ou o fiel cumprimento do planejado • 

.. Tanto em educação corno treinamento, é comum a 

., ocorrencia de avaliação em oportunidades de certa fo=rna estanques, 

.' normalmente ao final do processo e algumas vezes em momentos inte~ 

., mediários, objetivando medir aprendizagem ou reaçao, para fins de 

., classificação • 

• 
A avaliação efetuada ao término do ,curso ou 
- - -programa, quando já nao cabem modificaçoes ou melhoramentos para 

aquele concluído, E.B. Medeiros, com muita propriedade, refere~se 
26 como "um exame pos t-mortem" . 

Encarando avaliação corno um processo contínuo, 

dentro de um sistema, estaremos percebenào também a constância ce 
sua função, no desdobramento do objetivo de alimentar o processo 

decisório com informações adequadas ao estágio de desenvolvimento 

do programa. 

(25) 

(26) 

MEDEIROS, Ethel Bauzer. Op. cito p. 11. 

Idem. 
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.. Chadwick, dentro dessa abordagem, vê três 

• classes essenciais de objetivos da avaliação, das quais decorre a ., 
classificação de:' " . .. .., .. 

-. 

a) avaliação diagnosticativa 

b) avaliação formativa 

c) avaliação somativa 27 

A segunda e terceira classes baseiam-se em es 

.. tudos de Scriven que as vê como papéis da avaliação~ B. Bloom uti.. 
liza a mesma classificação(nas três categorias) para a avaliação I ., 
de ap:::-endizagem . ., .. .. A avaliação diagnosticativa busca informações 

., sobre a natureza de algum problema. ou deficiência,ou sobre as 

.. condições dos elementos de entrada de ~~ sistema. Pode referir-se 

.,' ao ambiente, programa, processo ou componente e estuda causas e 

.. circunstâncias através de análise ou diagnóstico. Neste momento,a 

... avaliação tem por objetivo responder a questões como: .. .. .., 

., .. .. .., .. ., 

Que necessidades existem? 

- Com que recursos contamos?· 

- Quais as causas do mau funcionamento das es 

truturas existentes? 

- QUQ medidas sao cabíveis em tal situação? 

- etc . 

A avaliação formativa tem por objetivo acomp~ 
.. nhar o programa desde sua concepção, fornecendo informações para a .. 

reformulação e o aprimoramento do planejamento e execução, em to., 
dos os níveis .. Compreende os objetivos que buscam a otimização I .. 
dos componentes ou do programa, enquanto em andamento. Denominou.. 

.. se avaliação formativa "devido à ênfase atribuída ao valor do de-

.. senvolvimento ou formação da entidade que se avalia~(Scriven,1967) 

... (27) - CHADWICK, C .. Or. cito p. 18 - 22 .., 

... 
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.. Este objetivo não visa provar, colocar em xeque, mas melhorar, oti 

• mizar, aperfeiçoar a entidade".28 Na fase formativa, a avaliação .. 
... apresentará respostas a indagações como: 

.. .. .. .. .. .. ., ., 

., 

., 

Os objetivos definidos respondem às necessi 

dades identificadas? 

- Como está se processando a aprendizagem de 

cada p~rticipànte? 

- A aplicação dos recursos está ocorrendo con 

forme planejada? 

- Que modificações deverão ser feitas em ter 

mos de objetivos e·conteúdo? 

- etc • 

-A terceira classe de objetivos e formada por 

.. ' aqueles que efetuam um julgamento final a respeito do processo e 

., dos produtos ou efeitos, referindo-se ao mérito do programa total . 

.. ~ a avaliação somativa cuja meta ué tomar .Uil1a decisão clara e p~ .. 
remptória (geralmente binária) a respeito de uma pessoa, programa ., 
ou componente em função de seu mérito ou potencialidades, geralmeg 
"- . 29 .. te em relaçao a algum i tem transcendental" Compreende a avalia-

.. ção dos resultados (previstos e não previstos, desejados e não de

.. sejados), da eficiência do processo e da relação custo/benefício . 

.. Engloba' também o follow-up ou acompanhamento (como denominado 

., por alguns autores), que consiste na verificação posterior dos efe: 

.. tos do t~einamento sobre o comportamento dos treinados, em retorno 

.. a seu trabalho, e da repercu:ssão sobre a organização a que estes 

• pertencem. A avaliação somativa cabe responder a questões como: .., 
., 

(28) - Idem p. 20 

(29) - Idem p. 21 
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- Que resultados alcançados podem ser atribuí 

dos ao programa? 

Em que medida foram satisfeitas as necessi-

dades apontadas? 

- Quais os custos do programa, em relação a 

outras alternativas para solucionar o mesmo 

problema? 

- Qual a relação entre os custos do programa 

e os resultados obtidos? 

- O programa deverá se repetir, ser cancelado 

ou modificado? 

- etc . 

., Logicamente, a classificação apresentada. si~ 

... nifica um esforço no sentido da sistematização da avaliação; visa~ 

.. ~o a facilita~ a definição dos passos necessãrios a efetuã-Ia. No 

.. entanto, podemos observar,por exemplQ que informações obtidas a 

.. fim de responder a obj eti vos soma ti vos, . sob determinado foco (c0rr:t0 

... no caso da avaliação de uma unidade dentro de um programa) poder,l ' 

.. se constituir em avaliação formativa, se mudarmos nosso foco ou ob 

.. jeto (se considerarmos o programa que deverã prosseguir para além .. 
do encerramento daquela unidade). A idéia é,sobretudo, a de sali-.. ~ 

" entar que a avaliação, dependendo do estágio do objeto avaliado '. t~ 

rá por objetivo fornecer informações diferentes, obtidas s~gundo o .. 
.. delineamento estabelecido em consonância a valores significativos 

.. para aquela fase específica de desenvolvimento . 

., 
Em relação a treinamento, a prática Vem re-

.. -vela~do que a avaliação, em grande parte das vezes, tem tido a 

.. finalidade de demonstrar o sucesso da atividade (visando a garan

.. tir sua própria sobrevivência e a permanência da pessoa ou equipe ... .., .. .. 
-. 
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... 
envolvida} ou apenas de constatar realidades, num 

" tar de dados. ., 
simples levan 

Porém,com os recentes movimentos de inovação e a 

" 
crescente valorização do planejamento, mais e mais estamos nos apr~ 

" ximando da devida utilização da avaliação, como retroalimentadora 
.., 
.., 
... .. .. .., .. .. .. .. .. .. 
., .. .. 
'" .. 
• .. .. .. ., .. ., .. 
-.. ., 
... .. ... .., .. 
• .. .. 

de sistemas e como fundamento de decisões • 
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CAPíTULO II 

A POSIÇÃO DA.AVALIAÇÃO NO 

SIs'rEMA DE TREINAMENTO 

1. Os componentes do sistema de treinamento 

2. A interrelação dos componentes e o papel 
da avaliação 
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.. 1. ' OS COMPONENTES DO SISTEMA DE TREINAMENTO .. .., .. .. 
.. Baseando-nos na definição de que sistema é "e 

.. conjunto de partes que se interagem de modo a atingir um determir.a 

.. do fim, de acordo com um plano ou principio"l, podemos falar 'em ~,

.. tema' de treinamento • .. .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. 

Normalmente representamos os sistemas por cc 
f' _ _ 

delps, ou seja, por uma abstraçao, uma r~presentaçao simplificada 

de um sisteI!la, para facilitar o projeto e/01.l é.L.an5U$e do mef'mo fi. 2 

Na consideração de um sj stema, não podemos 9=: 
der de· vista que este mesmo,juntaciente com outros, comp6e um s~~ 

tema maior e que, por outro lado, ~ constituído 'de diversos' siste

mas menores, que em relação ao considerado, são denominados subs:s 

.. temas. Outros aspectos a ressaltar no exame de um sistema são se~ .., .. .. .. 
• .. .. .., .., 

relacionamento com o meio ambiente e a característica de avaliação 

permanente • 

Um modelo de sistema de treina~ento deverá IS 

trar os diversos elementos constituintes (os subsistemas) e defi-
~ 

nir sua interrelação em função de objetivo comum. Diversos rro:1clc's 

têm sido propostos, variando em termos de maior ou menor especif:

cidade dos componentes na identificação dos elementos básicos C2 

.. um sistema, quais sejam: 

.. resultados) . 

entrada, processo e saída (produto ou ' 

.. .. .., 
" 

(1) - BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)- ~~
genharia de sistemas: planejamento e controle de prolct:s. 
2a~ ed. petr5polis, Vozes, 1972, p. 18 

(2) - Idem, p. 20 
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Podemos descrever um sistema de treinamento a 

.. través de uma representação em que constem (ver figura l)~ 

.., 

.. A} Como ENTRADA, os recursos que serao proces 

• sados, as necessidades a serem atendidas e o planejamento da ação, 

,,_ que levará aos resul tados pretendidos. Assim, temos: .. 
I) Os recursos - Aqui, poderros distinguir' 

.., diversas categoria~ como: os recursos humanos compreendendo o pe~ 

.., soaI que irá funcionar no processo, isto é, planejadores, pesquis~ 

., dores, coordenadores, avaliador~s, tecnólogos, instruto~es, auxil: 

• ares técnicos e administrativos, bem como os participantes, que c:: 

.., demos con!3iderar, no caso, a matéria-prima a ser transformada; os 

., recursos insti tucionais, denominação que atribuímos ao patrocinio 

.., e apoio da própria organização, que se poderão expressar, por exe~ 

., pIo, a través de rapidez de decisão, liberação de informações, e~:l 

.., préstimo de autoridade, etc.; os recursos tecnológicos, abrangen., 
do as metodologias a serem empreg,adas no levantamento de necessida .., 
des, no pianejamento, na avaliação, a tecnologia educacional, c 0::-, .., 
seus princípios, diretrizes, métodos e técnicas, em busca do 

.., moramento do processo ensino-aprendizagem, e ainda os recursos 

.' dáticos a serem empregados; os recursos finance,iros, que, como 

apr~ 

di 

e::-l 

.. qualquer empreendimento dentro da organização, estarão condi~io~a~ 

.., do a viabilidade não só dos demais recursos que' 'compõem a entraãa 

.., como a do próprio processoi c os recursos materiais, expressos Fe 

.. la infra-estrutura física necessária (salas, mobiliário, áreas ce 

.. apoio) e pela forma material que assumem outros recursos (por exe= 

.., pIo: livros, documentos, equipamentos didáticos, questionários, ~ .. 
postilas, folhas de registro etc.) . 

.., .. 

., .. 

II) ° levantamento das necessidades 

treinamento - Uma vez que "treinamento é uma l.='esposta estruturada e 

sistemática a uma necessidade de conhecimentos , habilidades ou ati

tudes,,3, faz-se indispensável que a necessidade a ser atendida 

.. (3) .., CORDEIRO, Laerte Leite. Treinamento de executivos: visa..: 

panorâmica. Revista de Administração de Empresas. Ri: 

de Janeiro. 15 (3), mai/jun. 1975, p.42 
., 
., .., 
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'~C~~S0S I 
u'c~·],...os: participantes., 
~:-:;-'_-~u tores, pessoal I 
t.~·c-r,'..co,· p<:ssoal aônJ.-j 

~1st:r.a~ivo 

- ~~:..:J~~~: chanre

:0 r.a crgunizaç50 

~CC~G::~~~: inform~ 

~~o, r'~~o~ologias,tes 

!~o:cg!a educacional, 

recursos e equipamen-

~os d ~1..:5.tlços 

!'_~!'...:..~P \ ros 

:·~vros, apostilas, s~ 

las, mobil15r;0, áre-
as de apoio, Potc. 

_1-1_ 
I 
I , 

MEIO A.'!BIENTE 

- Estrutura organizacional 
Relaç6es de poder 

,. - Cultura orgánizacional 
(valores e normas) 
Clima organizacional 

- Finalidades da organiza-o 
ção 

-~. 
ENTRADA 

LEVA!~TAMENTO DE NECESSI 

DADES 

- Em relação aos objetl 

vos organizacionais 

- Em relação às exigên

cia~ e condiç6es do 

mercado 

- Em relação às funções 

presentes e futuras 

Em relação às carcnc~ 

as do pessoal 

- Em relação aos recur
sos humanos disponI-

vcis 

- Em relação ao ambien

te organizacional 

PLANEJN-!ENTO 

- Objetivos 

- Comportarrento de entr~ 

da 

- Comportamento de sarda 

- Contctdo 

- Estratégias 

~1 - Recursos 
- Facilldades e restri-

çoes 
- Condições deexecução 

- Avaliação 

-~_\.' 
o.l t 

~ A V A L I 
'V 

.~--------------------------------~~ 
A ç Ã O 

P R O C. E 5 S O 

EXECUÇÃO 

- Processo en~ino/apre~ 

dizagem 

- Interação instrutores/ 

participantes; particl 

panEes/particlpantes: 

participantes/instrut2 

reslstaff técnicol 

staif administrativo 

- Ação de apoio instit~ 
cional, técnico e a~ 

ministrativo 

I,... 
[\' 

FIe. 1 - M()IJI:!.O rH: ~~t:j'rJ:M/\ DE "ln:n~l\Mt::JT() 

S A ! O A 

RESULTADOS 

- Mudanças em conheCi
mentos, habilidades, 

percepções, interes

ses, atitudes 

- Repercussão na orga

nização e'~eio ambl-

ente 

- Efeitos não previstos 

_ Aperfeiçoamento do 

sistema de treiname~ 

to 

-, 

I, 

I' 
I 

"" \.O 
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.. 
seja identificada, o mais precisamente possível. O levantamento .. 
de necessidades deverá considerar os objetivos da organização (vi.. 
sualizando-os sob o enfoque das exigências do mercado), o conteúc8 

'-
... e requisitos para o desempenho das funções (não só as existentes r.:> 

.. momento, mas também aquelas que são previstas a curto ou médio 

.. prazos) e as carências apresentadas pelo pessoal que desempenha C~ 

'- desempenhará as referidas funções e que deve cumprir aqueles obje-

.., ti vos organizacionais. 1!: importante, nesta etapa, ter em conta :> 

.. perfil do mercado de recursos humanos que supre a organização, o 

,., que vai permitir dimensionar a intensidade da necessidade e o est'.: 

.. do de outra altern<ltiva que não seja o treinamento • .. .. 
111) O planejamento - Com base no levantamento I 

de necessidades, deverá ser eelineado o programa que supLirá as c~ .. 
.. rências d~tectadas. Nesta etapa,serão definidos oS'objetivos que 

.. irão nortear a açao, de forma a que permitam uma identificação cl~ 

., ra do que se espera do treinamento, bem como possibilitem a avalia. 

.. ção em relação ao desejado. Fundamentados nos objetivos, serão éS 

.. tabelecidos o co~portamento de.entrada (com a determinaçao de pré

.,. requisitos) e o comportamento de saída (que constará dos objetivcs 

.. operacionais), e ainda, o conteúdo e estratégias adequados. No. I 

.. planejamento, estarão previstos também, os recursos necessários e 

.. disponíveis, as facilidades e restrições para a implementação c:> 
• plano é as condições de execuçao (cronograma, local, horário, eta.-.. , 

pas de desenvolvimento, etc.). 

B) Como PROCESSO, a interaçâo dos elementos I 

.. de entrada, de forma a conduzir aos resultados desejados, consubs

., tanciando-se no que chama~os execução . 

., .. 1!: o subsistema identificado,com mais freqtê~-

.. cia, como o treinamento propriamente dito, e em que se efetiva :) 

., processo ensino/aprendizagem. Deverá obedecer ao que foi traçacc .. 

.., 

., .. ., 



... .., 

.., .. .. 
- 31 -

.. no planejamento, embora se saiba que, em razao da complexidade e 

.., imprevisibilidade dos fatos, tal obediência nao será absoluta, ·ex~ 

.., gindo modificações e tolerância de desvios. Concretiza-se através 

., do comportamento de instrutores, participantes, e demais ~essoal ... 
envolvido, interagindo no desempenho de seus papéis, e o funcio~a 

... mento dos' esquemas de apoio institucional, técnico e administra:i ., .. .. VOe 

., C} Como SA!DA, os resultados obtidos, expre~ 

.., sos em mudanças quer em conhecimentos, habilidades, atitudes, per 

.. cepções ou interesses dos participantes. Também fazem parte dcs 

.. resultados, as repercussões havidas, em decorrência do treinamento, 

.., sobre a organização e sobre seu meio ambiente. Deverão ser consi 

.., derados não ~ó os resultados desejados ou esperados, como aqueles 

.. nao previstos e até não desejados. Julgamos acertado incluir ain 

.., da, ~esse modelo, como um produto secundário, o aperfeiçoamento .. do próprio sistema de treinamento que deverá decorrer da realiza-.., 
ção de mais uma experiência . .. .. 

Além da entrada, processo e produto do siste 

.. ma, o modelo, tendo o treinamento como um sistema caracteristica

.., mente aberto, apresenta: 

.., .. D) A AVALIAÇÃO como um processo de retroa:i 

.. mentação constante, fornecendo as informações necessárias as deci 

.., soes que possibilitarão o ~encaminhamento da ação para os fins p~~ .., .. 

.. .., .. .. .. ., .. 

., 

.., .. .. 

postos . Os elementos componentes do sistema sao,por um lado,ava:: 

ados êm si e em sua relação com os demais e, por outro, ali~e~ 

tados com informações resultantes desse processo avaliativo . 

E) O MEIO AMBIENTE,que desenvolve com o siste 

ma uma relação de mútua influência. Vemos,no caso,como mais inc:

siva a interferência do meio ambiente sobre o sistema através da 2.:-' • 

trada e do processo,e do sistema sobre o meio ambiente , através .... ,:. 
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... 
'" .. ... saída. Fazelil parte do meio ambiente no qual se inserem o treinar.te:1 

., to, a estrutura,as relações de poder, a cultura (normas e valores) , 

• o clima e as finalidades que vigoram na organização e a norteian . ., 
Logicamente, ao considerar o sistema de trei-

• namento,n~o podemos ignorar que seja 
W como o de administração de recursos 

um subsistema de outro maior, 

humanos ou o formado pela .. 
.. pria organização, dentro do qual se relaciona com os demais subsis 

temas. Por outro lado, em determinados momentos, dependendo do f,] ., 
.,co de análise, cada componente ~o sistema de treinamento poderá 

.. ser visto como um sistema em si, no qual identifiquemos a e!ltrac.a .. 

.. o processo, o produto, a avaliação e o envolvimento com o meio ~~ 

.. biente . .. .. Quando "desenhamos" um modelo, quàse sempre 

.. corremos o risco de transmitir uma noção L!:."real de nitidez de ire:: 

.. teiras e de ordem cronológica. Por iss"O I j UlgéL'110S importante sa... 
lientar aqui, que o modelo apresentado como toda representação,não .. 
consegue expressar fielmente a realidade, complexidade e dinamici.. 
dade de um sistema de treinamento. De fato, não dispomos de element:b .. 

.. tão ordenados, como possa parecer, bem'como nossa classificação 

... dos subsi~temas não está livre de controvérsias. Por outro lado,a 

.. descrição,como apresentada, não implica em ordem de acontecimentcs 

... completes, podendo, por exemplo, ocorrer que, em determinado inst~~ 

.. te,estej amos simultaneamente, com o processo em andamento, com p=-=: 

.. te do produto já elaborado·e ainda obt~ndo elementos de entrada.L~ 

.. tretanto, pensamos que a representação, como feita,preenche os obj~ 

.. tivos de sistematizar as idéias que desejamos apresentar e de faci 

.. litar sua' compreensão . .. .. .. ., 

., 

.., 
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... 2. A INTERRELAÇÃO DOS COHPONENTES E O PAPEL DA AVALIAÇÃO ., 

., 
Após verificarmos a c?mposição de um sis tema 

• de treinamento, cabe analisarmos o interrelacionamento de seus com .., 
-., 
.., .. 
w .. .. .. .. .. .., .. .. .. .., 
... .., 
'li' .., 

ponentes e o posicionam8nto ãa avaliação, na busca do objetivo de 

preparar as pessoas para o melhor desempnho de suas atribuições . 

liA avaliacão deve ser visualizada no contexto 
~ 

de um ciclo interativo, avaliação - planejamento - implementação -

avaliação, que constitui um processo ao longo de um contínuo de 

tempo. -:g nesse -sentido que cabe a afirmativa de Reinke- de que pl~ 

nejamento sem implementação nada significa e implementação sem ava 

li ação pior ainda" 4 Isto demonstra o reconhecimento do valor e 

interdependência desses diversos elementos que comparecem no siste 

ma em es tudo • 

De fato, um primeiro passo imprescindível cons 

titui-se do levantamento ou identificação das necessidades de trei 

namento (avaliação de contexto) que irá informar os problemas orga 

nizacionais cuja resposta adequada deva ser uma mudança nos atuais 

conhecimentos, habilidades ou atitudes do contingente que compoe 

os quadros executivos f técnicos ou operacionais -da organização-,bem 

como apontar as carências a nível individual. A partir desse le -

vantamento e que se terá uma base segura para planejar a ação, co

mo também, um parâmetro para a avaliação de resultados. Assim, po 

demos dizer que o levantamento de necessidades fornec~ elementos 

de entrada para o planejamento ea avaliação. 

(4) CHAVES, Mario. Odontologia Social. 2a. ed. Rio de Janeiro, 

Editora Labor, 1977. Capo 7. p. 298. 
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Planejar em bases realísticas, considerando I 

como ponto central as necessidades a serem atendidas e mais as con 

cições ambientais e os recursos disponíveis, constitui o próximo 

?asso. Neste, adquire relevância a especificação de objetivos,que 

determinará o rumo da ação e possibilitará à avaliação medir efic~ 

cia. "Para a metodologia de análise de sistema, um sistema é defi 

nido pelos seus objetivos, ~s quais determinam,de um lado, as ca

racterísticas do seu processo e, de oútro, os critérios para avali 

ar o seu desempenho, o seu grau de realização e permanência. Por

tanto, a primeira etapa de um processo de tomada de decisão em IDu 

planejamento, consistirá em determinar os seus objetivos".5 Fixa

ios os objetivos (que mudanças comportamentais são esperadas), t~ 

~os, então, e a partir destes,a determinação do conteGdo e estra

tégia (o que e como ensinar para que se produzam as mudanças espe

radas) e da avaliação (o que e como analisar a situação) . 

Toda~ia~o planejamento, por ótimo que seja,s2 

não for levado à execução, será inoperante e nao haverá possibili-

.. dade de atingimento dos objetivos esperados. Desta .forma, a execu 

.. ção é elemento constituinte- do sistema, necessário à produção dos 

., resultados. Tem o planejamento como elemento de entrada,o mapa 

.. norteador do desenvolvimento das atividades. Apesar dis~o, devido 
w à interferência de fatores não previstos,provavelmente alterações 

deverão ser feitas, a fim de manter o processo de execução na dire .. -
.çao dos objetivos, dentro das novas condições • .. .. .. ., 

A fase executória, seguindo o planejamento, 

CO:-il base na identificação de necessidades, terá corno saída, mudan

ças comportamentais, sobre as quais há a expectativa de que corres 

pondam às esperadas. Temos, então, os resultados do sistema, que 

englobam as mudanças previstas (que deverão atender aos objetivos e 

.. satisfazer às necessidades), as alterações comportamentais nao an 

tecipadas, mas decorrentes do processo,e ainda, os efeitos 

~udanças dentro da organização. 

dessas 

(5) - FONTANIVE, Nilma S. Introdução ao planejamento de curso. lU: 
FUNDAÇÃO PARA O DESE~~OLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS.Cader
no de Estudos n9 2. FDRH, Porto Alegre, 1974, p.13 
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Obtida a saída, realiza-se a avaliação visan 

~o à medida da eficácia do sistema. No entanto, fazem-se neces-

s5rios critérios e indicadores, com relação aos quais analisar o 

?roduto alcançado. Observa-se, então, nestas circunstâncias, a de 

?2ndência, em um sist.ema, que é teleológico, da avaliação, em rela

ç~o às etapas de identificação de necessidades e de planejamento . 

Serão elas que, através da determinação dos fins a buscar (carên

cias a serem supridas) e dos objetivos desejados (mudanças), terão 

::ornecido elementos para a fixação dos critérios e indicadores P3. 

r~ o julgamento de valor. No entanto, busca-se medir, ao final, 

~~o só a dimensão de atingimento dos fins e objetivos apropriados 

(eficácia), mas também a efíciência do sistema, que se refere 

proporção dos recursos utilizados para a obtenção dos resultados . 

Esta última dimensão relaciona-se mais ao processo, enfocando, so-

.. 
a 

bretudo, tempo, custo e es~orço • 

A colocação da aVél_Iiação somente ao fiilal do 

ciclo operacional comple-to do sistema, ou, corno acabamos de descre 

ver, ao início e ao final do clclo, representa uma visão limitada 

e o desconhecimento da ampla contribuição que pode oferecer o pro

cesso avaliativo . 

No modelo apresentado neste capítulo, preten

d~mos representar a constância da avaliação, como processo subsidi 

ário a cada etapa ou elemento do sistema de treinamen-!::o. Isto sig

nifica que,por um lado, a avaliação oferece como entrada, informa-
-çoes específicas a cada uma dessas etapas, e por outro, ,as avalia 

como sistema que são (procedendo igualmente com os subsistemas que 

as compõem) retroalimentando-as no que se refere a sua entrada,pro 

cesso e saída • 
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Assim, nao temos a avaliação como uma etapa ' 

:inal do treinamento, enfoque comumente utilizado e muitas vezes 

;:,Jr,1 o agravante de vê-la, inclusive, dissociada do levantamento de 

~ecessidades e do planejamento. Consideramos a avaliação como um 

=rocesso contínuo que se estende desde & sondagem do ambiente até 

a obtenção dos resultados últimos do treinamento, subsidiando o 

?lanejamento, acompanhando e controlan?o as açoes e resultados,em! 

~indo juízos de valor que irão possibilitar decisões em bases mais 

seguras. Vemos ainda o processo avalia ti vo, ele próprio r de~' 

?endente de planejamento e objeto de avaliação, exigindo para tal, 

a prévia e clara definição dos demais componentes do sistema de 

:reinamento, sem o que nao· poderá ter eficácia e até nernhaverá ra 

zão de existir • 
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CAPíTULO III 

AVALIAÇÃO: Classificação 

e 

Dimensões 

1. Modelos de avaliação 

2. Modelos surgidos na área educacional 

3. Modelos surgidos na área de treinamento 

4. Outros modelos 
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1. MODELOS DE AVALIAÇÃO 

A necessidade de conhecer e comprovar os 

resultados e a contribuição de sistemas ou programas, 

como ainda o desejo de aperfeiçoá-los, tem provocado o 

surgimento de variados modelos de avaliação. O fato se 

verifica, sobretudo, no campo ~e programas sociais, so 

bressaindo-se dentro deste a área de educação • 

Conforme fizemos referência, anteriormen 

te, o treinamento vem absorvendo e adaptando os resul 

tados de estudos e experiências educacionais (o que lhe 

favorece um desenvolvimento mais científico), abrangeg 

do, neste processo da transferibilidade ,aquilo que se 

refere à metodologia de avaliação. No entanto, isto 

não impede que alguns esquemas atualmente utilizados 

tenham surgido, originariamente, na área de treina

mento • 

Neste capítulo, estaremos apresentando, 

sinteticamente, alguns do's principais modelos de avali 

ação utilizados em educação e treinamento,ou eventual 

mente ,em outra área social. Tais modelos guardam ínti 

ma relação (como não poderia ser diferente) com o con 

ceito de avaliação adotado por seus autores e variam 

em termos de dimensões consideradas e de oportunidade 

de efetivação. Entretanto, veremos que ,na maioria dos 

casos, estas variações ligam-se muito mais a terminolQ 

gia, do que a conteúdo. 
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Considerando mais uma vez a classificação 

~presentada por Worthen e Sanders, e citada por nós no capítulo 

referente à conceituação de avfliação e, dentro dessa classifica

ção, destacando os autores mais significativos, temos como modelos 

surgidos na área educacional (1): 

- dentro das estratégias voltadas para julgamento de valor: 

1) O MODELO DE SCRIVEN 

Sqriven distingue entre objetivos da aval~ 

açao que se referem ao nível metodológico, e papéis da avaliação, 

considerados em um particular contexto sociológico ou pedagógico. 

Apresenta as seguintes classificações de 

avaliação: 

a) avaliação formativa e avaliação somativa - referindo-se a pri 

meira ao papel de subsidiar o aperfeiçoamento de- um processo I 

em andamento,e a segunda,ao papel de julgamento final, visandoa 

capacitar o administrador a decidir se o programa constitui uma 

alternativa que justifique sua repetição 

b) avaliação intrínseca e avaliação de efeitos - que analisam, res

pectivamente, o programa em si,' isto é, os meios 11sados para . 

atingir certos fins (conteúdo, objetivos, atitudes do profes

sor, etc.) e os resultados ou efeitos do programa (sobre os alu 

nos, sobre os professores, etc.) 

c} avaliação comparativa e avaliação não comparativa - utilizando

se a primeira da medida deatributos comuns a programas ou currí 

culos alternativos, levando a um confronto que permite estabelecer 

(I) - Os modelos de 1 a 6, apresentados neste capítlllo, foram ex
traídos e traduzidos da obra lI'Educational Evaluation: Theory 
and Practice" de B.R. Worthen e J.R. Sanders, onde se pode 
buscar um maior detalhamento dos mesmos • 
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a superioridade ou inferioridade relativa do objeto avaliado, e 

significando a segunda, uma descrição do desempenho desse obje

to em relação a objetivos ou propósitos, porem sem estabelecer 

confronto com o desempenho ou resultado de outros objetos al-

.. ternativos. ~ mais difícil descrever os resultados de uma 

• 
• .. 
• .. .. .. .. 
"c .. ., 
., 
•• ., 
• .. .. ., 
... ., 
., 
., 
., 
., .. .. .., 
., .. ., 
., 
., .. .. .. ., .. .. 

aprendizagem complexa com respeito a padrões absolutos, do que 

observar resultados relativos de dois programas • 

Scriven salierita a necessidade de ~vali~ção 
• 

ios objetivos, pois nao se poderá considerar valioso um programa 1 

ainda que tenha alcançado. todos os objetivos, se por seu lado, es 

~es não tenham valor . 

2) O MODELO DE STAKE 

Stake faz discriminação entre avaliação in 

fo~mal e avaliação formal, em razão da metodologia'utilizadao A 

avaliação 'informal emprega observação casual, objetivos implícitos, 

~ormas intuitivas e julgamento subjetivo. Na avaliação formal, vê

se o uso de listas de cotejo, visitas estruturadas, comparações con 

troladas e testes padronizados . 

A avaliação formal abarca duas grandes at! 

vidades básicas, quais sejam, a descrição e o julgamento do programa 

que está sendo avaliado. Para efetuá-la, o autor apresenta duas 

~atrizes, compostas, ao todo, por 12 celas, conforme representação 

a seguir, que visam a organização das informações, para julgar, .ra 

cionalmente, um programa: 
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, JULGAMENTOS 

Tanto na descrição, como no julgamento, deve-se 

.. efetuar distinção entre: 

" " " " 

a) antecedentes - qualquer condição pré-existente ao processo ensi 

no/aprendizagem, que possa se relacionar com os resultados; 

" 
" b) transações - os inúmeros encontros de estudantes com profess~ 

.., res, estudantes com estudantes, pais com conselheiros, envolvi-

" mento de material instrucional, etc.- a sucessão de interações 

" que compreende o processo educacional; e 

" " c) resultados - sao as conseqüências da educação imediata ou a 

" longo prazo, cognitivas e conativas, de amplitude pessoal e co 

.., a) 

'" .. .., 
" -... 
.... 

" ... 

munitária. 

Os dados descritivos sao classific~dos como: 

intenções - que incluem o planejamento das condições ambien-

tais, o planejamento das atividades, o planejamento da cobertuB 

de certas matérias, etc.,bem como o planejamento do comporta

mento esperado do estudante.' Devem ser incl~ídas, nesta coluna, 
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~s açoes e condições tanto desejadas, esperQdas, antecipadas,c~ 

mo tcunbém as temidas; e 

.. .. .. .. .. .., 
... 
•• 

':)(,b:;c:>rvações - compostas pelos dados que dcscrevC?m condições am 

bicntais e eventos e as subseqüentes conseq\~ências. As observa 

ções destas características podem ser feitas direta e pessoal

JllI::?nte ou através do uso de .instrumentos . , 

• .., ., 
Há duas maneiras principais de processar a 

.. l~aliaç~o descritiva dos dados: identificando as conting~ncias,e~ .. :~e antecedentes, transações e resultados,e identificando a congr~ 

.. >cia entre intenções e observações . .., 
.., 

Os dados sao ~ongruentes quando as intenções 
• ~~ulm0nte acontecem. Comparando as intenções com as observações .. 
.. - avaliador ser~ capaz de descrev2r o grau de congruência obtido 

.. - perceber as discrepâncias . .. 

.. A c:ontingência implica em coerência, e, em re 

.. :~~~o a intenções, baseia-se na"16gica entre antecedentes, transa 

.. Ç:2S e resultados, enquanto que', com relação a observações, depen.., 
~~ de evidência empírica . ., 

., 

.., 

.., 
-.. .. .. .... -.. .. .. .. .. .. .. ., 

... 
'" .. 
" 

Os enunciados de julgamento classificam-se em: 

-:,::clrões gerais de qual1c3ade - que são limites de desempenho, com 

~~plos valores de referência; e 

julgamentos específicos a um dado programa - significando crité

~ios especiais, com relação aos quais ser~ avaliado cada progra

~) c, ainda, de acordo com a fase em que se encontra • 
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Há'. praticamente, duas bases para o julgamen-

1) os padr6es absolutos, como os representa

dos por julgamentos pessoais, e 

2) os padrões relativos, como os·representa

dos pelas características de programas aI 

ternativos . 

., - dentro das estrat~gi~s voltadas par~ a tom~da de decis~o ., 

... .. . , 
• 
• .. 
•• ., 
., 
., 
., 
., 
• ., 

3) O 1·10DELO DE STUFFLEBEAH 

Daniel L. Stufflebeam apresenta urna tipol~ 

~ia de decisões, baseada na referência a meios ou fins e a inten 

;30s ou realizações. Assim, as decisões educacionais podem se re 

Lrcionar a: 

1) fins pretendidos (objetivos) 

2) meios pretendidos (procedimentos planejados) 

3) meios reais (procedimentos ~m uso) ou 

4) fins reais (resultados) 

Conforme essa relaç~o, as decisões educacio-

., ~ais se classificam, então, em: .. ., 

., .. ., .. .. .,. 

., 

., ., 

., 

... ., .. ., ., 

1) decisões de planejamento/que determinam ob 

jetivos 

2) decisões de estruturaç~o, que planejam pr~ 

cedimentos 

3) decisões de implementaç~o, que utilizam, 

controlam e aperfeiçoam procedimentos, e 

4) decisões de reciclagem que julgam e reagem 

a resultados . 
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Correspondendo aos quatro tipos de decisões I 

.. :~2ntificados, há quatro tipos de avaliação, quais sejam: de con .. 
:exto, de ir'S~l.tmo, de processo e de produto (CIPP) . ., .. ., .. .. ., 

., .. .. .. .. .. .. .. .. 

FINS 

MEIOS 

INTENÇÕES 

DECISÕES DE PLANEJAMEN -
TO,providas pela AVAL I -
AÇÃO DE CONTEXTO 

~ 

DECISÕES DE ESTRUTURA-

çÃO,providas pela AVA-

LIAÇÃO DE INSUMO 

FIG. 3 

REALI?:AÇÕES 

DECISÕES DE RECICLAGEM,! 

pro.vidas pela AVALI-

AÇÃO DE PRODUTO· 

DECISÕES DE IMPLE~1ENTA -
çÃO providas pela 

AVALIAÇÃO DE PROCESSO 

., .=-.valiação d e contexto - Seu propósito é fornecer· una base racional 

., ~ determinação de objetivos~ Especifica-

., :-.ente, define· o ambiente, descreve as condições desejadas e reais., 

.. :"dentjfica' necessidades e opo~tunidades não aproveitadas e diagno.§. 

., :ica problemas subjacentes a estas necessidades e oportunidades. O .. 
iiagnóstico de proble~as fornece uma base essencial para o desen-.. 
~olvimento de objetivos, cujo atingimento resultará no aperfeiçoa., 

.. ~ento do programa. A avaliação de contexto é peça fundamental no 

.. ~odelo de avaliação • .. 
" ~valiação de insumo - Seu propósito é fornecer informação para a 

determinação do corno utilizar recursos para 

~tingir os objetivos estabelecidos. Identifica e avali~ as capabi 

:idades relevantes dos órgãos responsáveis,as estratégias disponí

., ieis e o planejamento para a implementação da estratégia selecio-

" d :'la a • Os planos alternativos são avaliados em termos de recursos, .., 
., .. ... 

:empo e orçamento requeridos, de suas limitações e o custo de sup~ 

=á-Ias, de sua relevância e potencialidade para o alcance dos obje 

~ivos pretendidos • 
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;":êÜiação de processo - Uma vez iniciada a implementação do plan~ 

., jamento, é necessária a avaliação do pro

-. 22SS0, que irá fornecer ieedback periódico aos responsáveis pela 

.. :~?lementação de planos e procedimentos. A avaliação do processo 

., :e~ três objetivos principais: .. .. .. .. .. 
., 
., 
., .. .. .. ., .. ., 
., .. .. 
., .. 
., 
., 
., 

1) de te ctar ou predizer falhas no planejame!! 

to do processo ou em sua implementação; 

2) fornecer informações para decisões progra-

madas; e 

3) man"ter um registro do processo como ocorre, 

visandoã interpretação dos resultados. B~ 

seando-se nas informações fornecidas por 

ela, sobre os efeitos que se está produzi!! 

do, pode-se efetuar açõss corretivas ou de 

cisões de replanejamento • 

.z,~.'aliação de produto - Seu propósito é medir e interpretar resulta 

dos não somente ao fim do processo, mas sem 

pre que seja necessário durante a execução do projeto. O método 

ia avaliação do produto in61ui a elaboração de definições 00eraci~ 

~ais de objetivos, critérios" de medida associados com os objetivos 

cas atividades, comparação dessas medidas com padrões relativos ou 

absolutos predeterminados e interpretação dos resultados usando o 

produto das avaliações de contexto,insumo e processo. No processo 

de mudança, a avaliação do produto fornece informação para decidir 

., quanto a continuar, terminar, modif,icar ou reforçar determinada ., 

., atividade e quanto a ligar a atividade a outras fases do processo • 

., Em seu enfoque de avaliação, stufflebeam vi 

.. sualiza um círculo contínuo de influência que compreende operações 

., do programa sendo avaliadas, o que influencia as decisões, que in .. .. .. ., 

.., 

fluenciam as operaçoes, que por seu turno são avaliadas, e assim 

pôr diante, ad infini"tum. No processo de avaliação, em si, dis 

tingue três passos fundamentais: delineamento da informação a ser 
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coletada, obtenção da informação e fornecimento da informação. o 
autor faz referência expressa a estes passos, na própria definição 

de avaliação, a qual apresentamos detalhadamente em capítulo an 

~erior. O círculo de influência citado e mais a composição do pro 

.::esso avaliativo foram representados, graficamente, por Stufflebean, 

através da figura abaixo: 

DECISÕES 

DELINEAR 

FORNECER 
~----

ATIVIDADES 

OBTER 

FIG. 4 

.~ RELAÇÃO DA AVALIAÇÃO COM A 

TOMADA DE DECISÃO 

4) O MODELO DE ALKIN 

AVALIAÇÃO 

Loop (=O ) 

Segundo Marvin C. Alkin, cinco áreas de 

avaliação podem ser identificadas, representando tentativas de for 

necer informações a categorias específicas de decisão. Em outras 

palavras, há avaliações essenciais, que, visando decisões adequa

das a determinadas fases do programa, deverão fornecer informações 

sobre: 
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a) a situaç~o do sistema - a que o autor cha 

., mou de avaliaç~o do sistema; 

., 

., 
b) a seleç~o de programas particulares prova-., 

veis de serem efetivos na identificaç~o de necessidades educacio-

., nais específicas. Esta espécie de avaliaç~o que antecede a imple., 
mentaç~o do programa foi denominada planejamento do programa; ., 

., 

., .. .. .. .. 

., .. 

c) a extens~o em que um programa foi introdu-

zido,da maneira em que foi planejado e para o grupo para o qual 

foi planejado - avaliaç~o denominada implementaç~o do programa; 

d) a maneira em que o programa está funciona~ 

do, em que objetivos traçados est~o sendo alcançados e que efeitos 

nao antecipados est~o sendo produzidos. A esta avaliação que pode 

.. ser valiosa na modificaç~o do programa, o autor chamou de aperfei

.. çoamento do programa; ., 

., 

., 

., 

., .. ., 

., 

., .. 

., 

., .. .. .. .. 

., 

., .. ., .. ., .. ., 

., 

e) o programa, de modo a permitir aos deciso

res realizar julgamentos sobre o valor do mesmo e sua potencialid~ 

de de generalizaç~o a outras situações relacionadas, que se chamou 

certificaç~o do programa . 

Avaliaç~o do sistema - e um meio de determinar o alcance e a espe-

cificidade dos objetivos educacionais apro

priados a uma particular si tuaç~o. As necessidades podem ser re-· 

presentadas corno uma lacuna entre o objetivo e o estágio presente 

do assunto. O problema avaliativo torna-se,ent~o, o problema de 

avaliar as necessidades dos estudantes, da comunidade e da socieda 

de, em relaç~o à situaç~o existente. A avaliaç~o, aqui, portanto, 

significa um relato da situaç~o do sistema corno existe presente.me~ 

te, em comparaç~o com resultados desejados ou necessidades determi 

nadas . 
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A avaliação do sistema deve se relacionar ao 

.. comportamento último dos clientes (alunos, pais, comunidade, etc.

.. todos os clientes da escola), o que significa, em síntese, que de 

.. ve resultar no estabelecimento de objetivos em termos de produtos 

.. da escola . .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

o planejamento do programa, a segunda área de 

necessidade refere-se ao fornecimento de informação que torne o de 

cisor capaz de tomar decisões de planejamento - selecionar entre 

processos alternativos, julgando qual deles deverá ser introduzido 

no sistema para preencher, mais eficientemente, as necessidades 

críticas previamente determinadas. Assim,no planejamento do pro

grama, o avaliador fornece os dados para a avaliação de um progra

ma, antes de seu início, pois o decisor lhe pode solicitar infor

maçoes sobre o possível impacto de cada um dos programas alterna-

tivos . A tarefa do avaliador é antecipar o atingimento dos objet! 

.. vos e avaliar a efetividade potencial relativa de diferentes cursos 

.. de ação . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. 

.. .. ., -., .. ... 

Após o decisor ter selecionado o programa a 

ser implementado, uma avaliação de implementação determina a exteg 

sao na qual o programa implementado satisfaz a descrição formulada 

na decisão. No caso de um programa em que mudanças não conhecidas 

foram implementadas, a tarefa da avaliação,neste estágio, é deter

minar o grau em que as descrições de planejamento do programa coig 

cidem com o programa implementado e a extensão em que descrições I 

presumidas de resultados correspondem aos resultados observados . 

o avaliador pode exercerum papel importante I 

no aperfeiçoamento do programa, a quarta área de necessidade,forn~ 

cendo tanta informação quanto possível sobre o sucesso relativo 

das partes do programa. A fim de realizar a avaliação nessa área, 

aperfeiçoamento do programa, é necessário reconhecer o papel basi

camente intervencionista que o avaliador é chamado a desempenhar . 
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o ponto chave no entendimento do papel do av~ 

.. liador nesta área de necessidade é que ele é, primeiro e sobretudo, .. um intervencionista, tentando fornecer dados que levarão a modifi-

- cações imediatas e, provavelmente, ao aperfeiçoamento do programa . .. .. 
Na quinta área de necessidade de avaliação, .. 

certificação do programa, o papel do avaliador é fornecer ao deci.. .. sor informação que o capacite a tomar decisões sobre o programa co 

mo um todo e seu potencial de generalização a outras situações, is .. 
.. .. 

to é, decidir se o programa deve ser eliminado, modificado, conser 

vado ou introduzido mais amplamente. Avaliações nesta area se re 

lacionarão com o exame da extensão em que os objetivos foram alcan 

çados, bem como com o impacto sobre o resultado de outros programas . 

.. Considerando as situações nas quais a avalia

.. ção toma lugar dentro das várias áreas de necessidade, o autor jul 

.. gou útil estabelecer diferença entre a avaliação de sistemas educa ., .. .. 

., .. .. .. .. 

." 

." .. 

cionais e a avaliação de programas instrucionais. Em termos do es 

quema conceitual que foi apresentado, podemos ver a avaliação de 

sistemas educacionais como envolvendo as duas primeiras áreas de 

necessidade e a avaliação de programas instrucionais como envolven 

do amplamente as últimas três . 

- dentro das estratégias voltadas para decisões sobre objetivos 

5) O MODELO DE HAMMOND 

Robert Hammond propõe um modelo que consi 

.. dera um meio sistemático para a avaliação da eficácia de uma inova 

.. ção, em termos de programas educacionais, mas que também se aplica 

.. a programas correntes. Segundo o autor, o modelo é resultado dos .. .. .. .. .. .. .. .. 

esforços de uma equipe de educadores, em dez meses de planejamento . 
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o sucesso ou fracasso de inovações em moder~ 

nos programas de instrução é determinado pela interação de forças 

específicas dentro do ambiente educacional. Estas forças são des 

cri tas em termos de variáveis e dimensões especiais operando em 

uma estrutura tri-dimensional (conforme figo 5). A interação de 

variáveis de cada uma das três dimensões produz combinações que 

constituem fatores a serem considerados na avaliação de um dado 

programa. A importância de cada combinação de variáveis é deter

minada pela natureza do programa instrucional estudado . 

Domínio Psicomo 

Domínio Afetivo 

Domínio Cognitivo 
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Dimensão Instrucional - A dimensão instrucional é aquela dimensão 

do modelo que descreve a inovação em ter-

., mos de variáveis específicas. A primeira dessas variáveis e a or .. 

., 
• ., 
., 
., 
., 
., 
... .. .. .. ., 

ganização, que é definida como a matriz em que professor e alunos 

são colocados juntos para que a instrução ocorra. A matriz organi 

zacional pode ser dividida em dois componentes: tempo e espaço . 

A segunda variável é o conteúdo, definido 

como aquela estrutura ou corpo de conhecimento que é identificam como 

a matéria objeto de uma disciplina e que controla suas investiga

ções. O conteúdo pode ser descrito em termos de tópicos específi

cos a serem cobertos em um determinado nível . 

Uma terceira variável e a metodologia, si~ 

nificando o processo designado para facilitar a aprendizagem. A 

.. metodologia pode ser dividida em três níveis: atividades do pro

., fessor, tipos de interação e princípios ou teorias da aprendizagem 

.. utilizados . .. .. A quarta e quinta variáveis são as instala 

.., ções e o custo. As instalações compreendem o espaço, os equipame~ ., .. 

.. .., .. .., 

., 

., .. .. ., 

., 

.., .. .. 

tos especiais e outros instrumentos ou materiais necessários como 

suporte a um programa educacional. O custo significa o dinheiro 

exigido pelas instalações, manutenção e pessoal necessário à reali 

zação de dada tarefa . 

Dimensão institucional - A dimensão institucional é aquela dimen-

são do modelo definida pelas variáveis : 

aluno, professor, administrador, especialista educacional, família 

e comunidade. Qualquer inovação será influenciada pelas qualidadffi 

particulares dos indivíduos envolvidos. Para fins de avaliação, 

cada uma dessas variáveis e descrita em termos de sub-variáveis, 

que possam ter influência direta sobre dado programa (por exemplo, 

aluno: idade, saúde, interesses, etc.iprofessor: 

riência, personalidade, etc.) . 

formação, expe-
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A avaliação de programas educacionais, no 

passado, foi feita, predominantemente, sobre o aluno e sua respo~ 

ta ao conteúdo de determinadas matérias. Com as mudanças ocorri-

das em programas instrucionais, maior evidência é necessária à 

fluência do professor, administrador, pais e comunidade, sobre 

novos programas . 

in 

os 

Dimensão Comportamental - A dimensão comportamental é definida p~ 

las variáveis de comportamento cognitivo, 

comportamento afetivo e comportamento psicomotor. A avaliação co 

mo processo é melhor enfocada através de objetivos estabelecidos 

em termos comportamentais • 

.. O comportamento cognitivo inclui a memo-

.. rização, a compreensão e a aplicação de conhecimento,e a utiliza

.. ção de habilidades intelectuais de análise, síntese e avaliação . .. .. .. ., .. .. .. 

.. .. ... .. .. ., 
--

O comportamento afetivo é definido como 

o interesse, atitudes, valores, apreciações e adaptações do indiví 

duo . 

O comportamento psicomotor inclui aque -

les atos que envolvem coordenação neuro-muscular. 

A estrutura desenvolvida fornece um esquema ' 

para a apresentação de fatores que têm influência direta sobre uma 

inovação específica. Os fatores criados pela interação de uma va 

riável com outra de cada uma das dimensões podem ser estudados em 

qualquer nível desejado. Logicamente, tal estudo estará condicio

nado pelo tempo, disponibilidade de testes e procedimentos, e as 

necessidades de um determinado núcleo escolar . 
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6) O MODELO DE PROVUS 

O modelo de Malcon Provus baseia-se no es 

tabelecimento de padrões do programa, aos quai.s faz referênci.a em 

sua definição de avaliação, apresentada no primeiro capítulo. Tais 

padrões podem ser de duas espicies: de conteGdo e de desenvolv~

mento. O conteúdo dos programas teve sua classificação originária 

da idiia proveniente da Irea da análise de sistemas, de que a ati 

., vidade humana processa inputs para produzir outputs. Assirn,os ., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

padrões de conteúdo envolvem três categorias: entrada,processo e 

produto. Quanto aos padrões de desenvolvimento, muito pouco tem 

a literatura tratado a respeito. O autor, em seu modelo, press~ 

põe que todo programa educacional experimenta uma seq~ência evolu

cionista de desenvolvimento e que a avaliaçã? deve tomar em consi

deração estes estlgios, pela aplicação de padrões que governam a 

seqüência e o ritmo do desenvolvimento do programa . 

Considerando que existem tipos de programa 

., apresentando diferentes caracterIsticas de desenvolvimento, os p~ 

., drões também deve variar • 

., 

., O modelo de Provus destina-se a programas 

., em andamento, com pessoal já alocado, nos quais identifica quatro 

., principais estágios de desenvolvimento: ., 

., 

., 

., 

., .. ., 

a) 

b) 

c) 

d) 

definição; 

instalação; 

processoi e 

produto . 

., O processo de avaliação consiste no movi-

., mento através dos estágios e das categorias de conteúdo, de tal ., 

., 

., 

., ... ., .. ., 

forma a facilitar a comparação do desempenho do programa com pa-

drões, enquanto, ao mesmo tempo, vai identificando padrões a serem 

usados em futuras comparações. Da comparação do àesempenho de 
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programas com os padrões, resulta urna informação de discrepância ' 

que leva a decisões corno: 

a) passar para o próximo estágio; 

b) reciclar o estágio após ter havido urna 

mudança nos padrões do programa ou nas 

operaçoes; 

c) reciclar para o primeiro estágio; ou 

d) encerrar o projeto. 

Em todos os estágios de desenvolvimento e 

avaliação de um programa educacional, as especificações de conteú

do permanecem as mesmas: entrada, processo e produto. Porém es

tas categorias são compostas por sub-categorias, formando l~a ver 

dadeira taxonomia de conteúdo. 

o primeiro passo do processo avaliativo e 

o estabelecimento de padrões do programa, uma vez que não pode ha 

ver avaliação sem informação de discrepância e esta, por sua vez, 

depende da existência de padrões para comparação. 

A definição do programa consiste na descri 

çao detalhada de um programa educacional corno é percebido pelo 

staff daquele programa. A definição divide-se em três componentes 

essenciais: 

1) os objetivos do programa; 

2) os estudantes, o staff, os meios e ins 

talações que devem estar presentes antffi 

que os objetivos do programa possam ser 

realizados; e 

3) as atividades dos estudantes e do staff 

que formam o processo através do qual 

os objetivos são atingidos. 
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Esses componentes sao apontados na defini 

.. ção como resultados, antecedentes e processo. A definição do pr~ 

.. grama é usada como um padrão, com referência ao qual avaliar o pr~ 

.. grama . ., 

.. Quando uma avaliação passa para seu está-

- gio de instalação do programa, é necessário observar a atividade I 

.. de estudantes e professores, a fim de compará-la com os padrões do .. .. .. .. .. .. 
., 
., .. .. .. .. .. ... .. .., .. .., .. .. ... ... 

programa referente à atividade apropriada. Uma vez estabelecidos 

os padrões para a comparação, permanece o enorme problema de cole

tar e analisar informações válidas e confiáveis sobre as ativida

des dos componentes do programa . 

Neste segundo estágio da avaliação, então, 

é obtida informação a respeito da discrepância entre a instalação 

esperada e a real ,visando a assegurar o controle efetivo sobre o 

tratamento ao qual os estudantes são expostos . 

No terceiro estágio, o estágio do processo, 

os efeitos iniciais do tratamento são avaliados, os primeiros aju~ 

tamentos no tratamento são feitos, com base na análise dos dados 

produzidos até então, e é alcançado um entendimento maior sobre a 

relação entre resultados do tratamento e as condições do experime~ 

to. Neste estágio, a avaliação deverá coletar dados, descrevendo 

a extensão na qual o comportamento do estudante está mudando corno 

o previsto. A ênfase deverá ser mais sobre a validação dos objetl 

vos de capacitação do que sobre os objetivos terminais ou últimos . 

Finalmente, no quarto estágio, o do produto, 

o avaliador pode moldar um plano experimental, para chegar a urna 

resposta à questão: "O programa atingiu seus objetivos terminais?" 

Neste estágio, muitas das relações entre as condições do tratamen

to e os efeitos, descobertas no terceiro estágio, podcln ser expre~ 

sas, apropriadamente, como variáveis independentes no plano expe

rimental. 
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Pode-se,ainda, considerar um quinto está

gio opcional que é o da análise de custo-benefício. Porém é impo~ 

tante observar que ele responde ~ questâo: "Qual o programa, en

tre dois ou mais disponíveis, que alcança seu propósito a custos 

mais baixos? e não a questões referentes ~ operação ou sucesso de 

um programa em particular. 

Ainda na área de educação e, querendo ci 

.. tar um modelo nacional, destacamos o apresentado por Maria Amélia 

., Azevedo Goldberg, em seu artigo "Avaliaçâo e planejamento educaci~ 

.. nal: problemas conceituais e metodológicos".2 Assim temos: ., .. .. ., 

., .. 

., 

., .. .. 

... ., 

., .. .. .. 

7) O MODELO DE M.A. GOLDBERG 

Maria Amélia Goldberg vê a avaliação como 

um teste da eficácia e da eficiência de um programa educacional . 

A eficácia de um programa relaciona-se ao 

valor e viabilidade de seus objetivos, definindo a adequação do 

produto desse programa ~s exigências da sociedade como um todo. As 

sim, tanto mais eficaz será um programa educacional, quanto maior 

a aceitação de seu produto, como resposta a demandas reais e legí

timas do sistema social. Em termos de viabilidade, a medida dos 

objetivos será a de sua adequaçâo aos recursos disponíveis e res-

.. trições previsíveis . .. .. ... ., 

., .. ., 

., 

., 

., .. ., .. 
-., 

O conceito de eficiência também se relacio 

na aos objetivos educacionais, sendo que, aqui, se busca saber se 

aqueles estâo sendo ou foram atingidos da melhor maneira possível . 

Eficiência refere-se a produtividade e a rendimento, ligados, res

pectivamente, à economia de recursos e a resultados alcançados . 

(2) - GOLDBERG, Maria funélia A. Avaliaçâo e planejamento educacio
nal: problemas conceituais e metodológicos. Cadernos de 
Pesquisa. sâo Paulo, Fundação Carlos Chagas, n9 7, jun . 
1973, p. 62-72 . 
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Visando ao controle da eficácia de um progr~ 

ma educacional, temos: 

a) a avaliação diagnóstica 

b) a avaliação ex-ante 

A avaliação diagnóstica ,procura um conheci

mento. da realidade em que se pretende intervir, oferecendo funda

mentos a decisões sobre metas e estr~tégias. Neste ~omento da ava 

liação inclui-se ,também, o diagnóstic.o das disponibilidades opera

cionais do contexto do programa e das restrições a serem enfrenta

das • 

Tomadas as decisões sobre metas (o que) e 

tratégias (como) do programa educacional, consubstanciadas em 

es 

um 

plano de ação, temos o momento da avaliação "ex-ante". Esta ava 

liação busca verificar, a exiqtência de uma adequação entre objet~

vos 'e ,estratégias de um programa de ensino/aprendizagem e as de

mais variá~eis ~ntecedentes desse processo (variáveis contextuais)~ 

A avaliaç,ão .. ex-ante' funciona, praticamente, como uma. "validaç~o 

de julgamento" do plano educacional. Seu produto é uma retroinfor 

mação, que levará,ã revisão ou manutenção do plano avaliado. 

• Para julgar a eficiência de um programa educa 

• cional, temos, também dois momentos de avaliação, quais sejam: ., 
• 
• 
• .. .., 
• 
'" 
'" 
'" ., 
• 
'" .. .., .., 
-.. 

a) avaliação 

b) avaliação 

in processu 

ex post 

A avaliação "in processu" consiste no contro

le da execuçao do' programa, a fim de determinar sua conformidade 

com o planejado, suas características de economia (investimento em 

termos de tempo, esforço e custos) e a interferência de fatores 

não previstos. ,Essa avaliação permite, portanto, determinar a pr2 

dutividade da operação do programa.~ 
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A avaliação "ex post" busca determinar se os 

objetivos do plano foram alcançados, se o grau de alcance foi sa

tisfatório e se pode ser considerado como produzido pelo programa • 

.:.. avaliação ex-post refere-se ao rendimento do programa e permite 

~a retroalimentação do planejamento educacional • 

A avaliação de eficiência exige um "teste de 

., hipótese" acerca da existência ou não de uma relação de causa e 

.. 

., 

., 

efeito, entre variáveis de operação e' variáveis de saída do progr~' 

ma • 

o julgamento da adequação dos objetivos ,de um 

programa educacional às exigências do sistema social inclusivo, re 'W, 
., 
., 

quer, que tais objetivos sejam definidos de forma hierárquica, numa 

estrutura em que os objetivos mais gerais funcionarao como crité-

., rio de valiosidade dos mais específicos, uma vez que estes seraQ 

., , meios para o alcance daqueles'. Dessa forma, através do teste de 
, . 

., eficiência dos objetivos-meio,te~emos também comprovada sua efi-

., cácia ou "racionalidade-funcional". Isto signific'a que, sob cer

• 'tas condi~ee~, o teste da eficiência, poderá funcionar; indiretá., 
mente, como um teste da eficácia de um programa educacional • ., 

3. MODELOS SURGIDOS NA ÁREA DE TREINAMENTO 

Sob:este'~ub-título,estaremos incluindo aque, 

les modelos cujos autores são profissionais ou especialistas ' em . 
treinamento e se encontram atuando nesta área. Ainda que alguns 

-' dos modelos apresentados baseiem-se naqueles surgidos na area edu 

cacional, sua elaboração deveu-se, especificamente, à necessidade 

de acompanhar e'medir resultados de programas de treinamento. 
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8) O MODELO DE KI~KPATRICK3 

Segundo Donald L. Kirkpatrick (1967), pode 

mos dividir a avaliação em quatro etapas lógicas: 

Etapa 1 - Reação 

Em que me'dida cs participantes gostaram do 

programa? 

Etapa 2 - Aprendizagem 

Que princípios, fatos e técnicas foram 

aprendidas? 

E"tapa 3 - Comportamento 

Que mudanças·no comportamento no trabalho 

resultaram do programa ? 

Etapa 4 - Resultados 

Quais foram os resultados tangíveis do pro 

grama em termos de redução'de.custos, me

lhoramento de qualidade, aumento de quanti 

dade, etc.? 

.. Etapa 1 - Reação: A reaçao podê ser definida corno o quanto os trei .. .. .. .., .. 

..., 

nados gostara~ de um particular. programa de trei 

namento. A avaliação em termos de reação equivale a medir os sen-.· 

timentos dos partici'pantes, sem incluir qualquer medida da aprendi

zagem que tenha ocorrido • 

Etapa 2 - Aprendizagem: ~ importante reconhecer que a reaçao favo-

rável a um programa nao assegura aprendiza 

gemo Para fins deste modelo, aprendizagem é definida como os prin 

cípios, fatos e técnicas que são entendidos e absorvidos pelos paE 

ticipantes. Não inclui a utilização ou aplicação desses princípios, 

fatos e técnicas ao trabalho em si. 
(3) - ExtraIdo e traduzido do artigo "Evaluation of Training" de 

D.L. Kirkpatrick, publicado na obra "Training and Development 
Handbook", de Robert Craig (ver referência bibliográfica). 
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Et~pa 3- Comportamento: Há uma grande diferença entre conhecer 

p'rincípios e técnicas e usá-las no traba 

lho ~ temos aqui o problema da transição entre apren diz agem e muda!! 

ça no comportamento. A avaliação de programas de treinamento, em 

termos de comportamento no trabalho,' é mais difícil do que em ter 

• ~os de 'reaçao e aprendizagem. ~ necessário um enfoque mais cientí 

.. fico e muitos fatores devem ser considerados" • 

., 

." Etapa 4 - Resultados: Os objetivos da maioria dos programas de ., , 

., 

., 

., .. ., 

., .. ., 

., 

., .. .. ., 

... .., .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. ., .. ... .. 
" ... ., .., 

~ 

treinamento podem ser estabelecidos em ter 

mos de resultados, tais como: redução de rotatividade de pessoal, 

redução de custos, aumento de eficiência, redução de queixas, au

mento na qualidade e quantidade de produção, ou elevação do moral • 

Do ponto de vista da avaliação, seria melhor avaliar programas de 

treinamento, diretamente, em term~s de resultados desejados. Entre 

~anto, em razão de fatores complexos,. é muito difícil, senão impos 

sível, avaliar certos programas em termos de resultados. Um dos 

grandes prohlemas,nesta etapa" é distinguir em que medida a melho

ria alcanç~da é devida a~ treinamento, em comparação a outros fato 

res: - Que resultados podem ser atribuídos diretamente a um determi 

nado programa de treinamento? 

Um levantamento realizado pelo autor, em 1967, 

abrangendo 154 empresas indicou que o estágio de avaliação ainda 

era o da infância, pois a maioria das empresas se limitavam a ava

liar a reação aos programas de treinamento. Quanto às etapas mais 

importantes e difíceis do processo, de avaliação (aprendizagem, com 

portamento e resultados), quando realizadas, o eram de forma super 

ficial e subjetiva • 

Se realizássemos um levantamento semelhante, 

aqui no Brasil, nos dias de hoje, possivelmente chegaríamos a idên 

tica conclusão, uma vez que o procedimento mais difundido, em ter

mos de avaliação de treinamento, ainda é o de avaliação da reaçao 

dos participantes • 
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9) O MODELO DE HAMBLIN4 .. 
.. O modelo de A.C. Hamblin (1974) apresenta 

.. ~s mesmas etapas do modelo de Kirkpatrick, com exceçao da última, 

.. em que faz uma subdivisão . .. .. 
. .., 
.., .. .. .. .. 
-. .. .. .. .. 
., .. .. ., .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.. ... ., .. 

Segundo Hamblin, para coletar informações 

sobre as mudanças causadas pelo treinamento, devemos considerar os 

diferentes tipos de efeito que ele provocará (em caso de sucesso) 
~ 

e a seqi:'ência em que tais efeitos ocorrerão. Podemos identificar 

cinco níveis de efeitos de treinamento: 

Nível 1: reaçao 

Nível 2: aprendizagem 

Nível 3: comportamento no trabalho 

Nível 4: organização 

Nível 5: valores últimos 

Para o autor, estes sao também os níveis 

de estabelec"imento de obj etl vos e de avaliação ão treinamento. Su 

põe, ainda, uma cadeia' de caus~-e-efeito, ligando os cinco níveis 

de efeitos de um programa: o treinamento provoca reaçoes, que le 

vam à aprendizagem, que causa mudanças no comportamento no traba

lho,e assim por diante. Esta cadeia pode quebrar-se em qualquer 

de seus elos, cabendo ao avaliador identificar se tal ocorreu 

nao i em caso posi ti vo, apontar em que ponto deu-se o rompimento, 

por que :razoes e quais as alternativas de recomposição • 

ou 

Em qualquer nível de efeitos pode ocorrer a 

influência de.eventos externos ao treinamento, que pre~isam ser ~on 

trolados pelo treinador. Isto significa que se deve tentar alcançar 

os objetivos de cada nível, através de outros meios além de treina

mento, senào desejável a avaliação também desses outros meios • 

(4) - Extraído e traduzido da obra "Evaluation and control of trai 
ning" de A.C. Hamblin (ver referência bibliográfica ao final 
do trabalho). . 
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A aval~ação a cada nível deve obedecer a uma 

seleção criteriosa dos aspectos que interessam ser investigados,de 

acordo com os objetivos estabelecidos para o res~ect~vo nível. Os 

resultados de avaliação são utilizados para estabelecer novos obje 

tivos para o mesmo nível . 

'\,.-.>T ~ ~ 
01 El T - Treinamento 
~ 

01 Objetivesde reação'- i !.I' El 
'o~E2 

02 - Objetivos de apren~1 .. I/E2 
dizagem {-

3~E3 
03 - Objetivos de com- l I EJ-

portamento no tra-'· ~/ 
balho 04~E4 . 

04 - O~jet~vos de orga- l' I E4 
nlzaçao ~ ~ ~~ 

05 - Objetivos de valo- ~5 Ef E5-
res últimos ~ 

FIG. 6 

O CICLO DE AVALIAÇÃO 

Efeitos relativos 
reaçao 

Efeitos relativos 
aprendizagem 

à 

-a 

Efeitos relativos ao 
comportamento no tra 
balho 

Efeitos relativos à· 
organização 
Efeitos relativos aos 
valores últimos 

Nível 1 - Reações: O primeiro efeito de um programa de treina.'Tlen-

to é que os pa~ticipantes reagirão a ele. Es

tas reaçoes serao influenciadas pelo prévio estágio de conhecimen

to dos treinandos, por suas atitudes em relação ao treinador, aos 

demais treinandos e ao tema abordado, por eventos do pàssado recen 

te e eventos antecipados do futuro próximo,e por seu estado de es 

pirita no momento • 
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~ível 2'- Aprendizagem: Na maioria dos casos, promovemos treina 

mento para que as pessoas possam apren

der, isto é, adquirir habilidades qu~ levem a novos comportamentos • 

Avaliamos, então, o treinamento,para obter informação sobre o volu 

~e e o tipo de aprendizagem (conhecimentos, habilidades ou atitudes) 

que ocorreu. A aprendizagem depende das reaç6es; pessoas que rea

gem inapropriadamente apresentarão falhas em aprender adequadameg 

te . 

~ 

Nivel 3 ~ Comporta~ento no trabalho: Em determinadas circunstân-

cias, pode ser possível e 

válido ir além do comportamento terminal dos treinados e investi-

gar se está ocorrendo a aplicação da aprendizagem no trabalho. Te 

mo~, então o terceiro nível de avaliação que se refere abs ~feitos , 
sobre o comportamento no trabalho. Este nível trata da transferên 

.. cia de aprendizagem. Devemos ser capazes de estabelecer, com alg~ .. 
• ., 

.. .. .. .. .. .. ., .. 

.. .. 

., 

., .. .. .. 

ma precisão, a natureza dos benefícios para reorganização, em ter

mos dos comportamentos mudados • 

Nível 4: Organização e, Nível 5: Valores Oltimos - Em outros casos, 

pode ser possí

vel e válido ir além da mudança de comportamento dos treinados no 

trabalho e estudar os efeitos dessas mudanças no funciônamento da 

empresaie daI ,tentar descobrir se o treinamento valeu a pena em 

termos de critérios últimos pelos quais a empresa avalia suas ati

vidades. Em determinados casos, os níveis de organização e valo

res últimos podem ser o mesmo, ao passo que,em outros, podem nao 

apenas ser separados, como cada um conter dentro de si, diferentes 

níveis ou estágios de avaliação • 

~ possível encontrar-se uma variedade muito ' 

grande de objetivos a nível de organização, como por exemplo, redu 

ção do índice de rotatividade de pessoal, melhoria de qualidade do 

produto, redução de faltas ao trabalho, elevação do moral, aperfei 
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çoamento de métodos de trabalho, etc. Isto leva a que tenhamos , , 

também, diferentes tipos de avaliação nesse nível, que irão demons 

trar os efeitos das mudanças no comportamento dos participantes,so 

bre o funcionamento da organização em qu~ trabalham. 

Se desejarmos relacionar a avaliação a nível 

de organização aos critérios últimos pelos quais a empresa julga 

sua eficiência e seu sucesso ou fracasso, estaremos, então, ingre~ 

sando no nível 5. Nas organizações industriais, em uma" sociedade . . 

capitalista, esses últimos critérios tendem a ser financeiros. Nes 

te caso, podemos falar em nível de custo/eficiência. Porém em ou 

tros tipos de organização (p. ex. hospitais, escolas, associações 

beneficentes, instituições governamentais, etc.), outros critérios 

normalmente voltados para,o. bem estar social, talvez sejam mais im 

portantes • 

o treinamento para ser avaliado nos níveis 4 

., e 5, deverá se inserir em Um sistema de feedback integrado, que 

tente avaliar também as outras atividades pelas quais a empresa 

busca alcançar os objetivos estabelecidos. ~orém, no caso, há que 

se considerar a questão: ·Os benefícios financeiros resultantes da 

avaliação excedem os custos' da avaliação? 

Com base em modelos de avaliação educacional 

(já citados neste capítulo) e no desenvolvimento dasteorias organi 

zacionais, foi proposto por Sérgio Foguel e Natal Mendes um mode

lo de avaliação de treinamento que. apresentamos a seguir, selecio

nado entre os poucos que conhecemos de origem nacional. 

10) O MODELO DE S~RGIO FOGUEL E NATAL MENDES 5 

O modelo apresenta uma concepçao de siste 

ma de avaliação baseada na idéia de uma "postura para mudança" is

to e, uma postura que conduz à mudança das fases subseq~entes, a 

(5) - Extraído do artigo Metodologia de avaliação: uma proposição-
qe Natal Mendes F9 e Sérgio Foguel, publicado na revista Exe 
cutivo. Porto Alegre, FDRH, 2(5): 6-11, Jan./fev. 1975. 

(Ver referências bibliográficas ao finalJ 
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?artir da avalia9ão das fases anteriores, dentro de um modelo" pes 

q :.lisa-ação" . Prevê a ocorrência do "efeito Hawthorne" (o comporta 

::-.ento "irracional" que as pessoas manifestam, quando se vêem centro 

de atenção ou obse~vação);que costuma acompanhar as ,atividades de 

avaliação; mas ao inv~s de procurar isolar seus efeitos, utiliza-o 

?ara provocar mudanças que aumentem a eficâcia do programa de trei 

~amento, durante o seu desenvolvimento . 

A operacionalização do sistema dá-se a partir, 

do modelo pedagógico chamado "comunidáde de aprendizagem", cujos 

componentes básicos sao: 

- o staff' administrativo do programa ,de 

treinamento; 

os corpos docente e discRnte 

- a consultoria externa especializada • 

, ' 

As atividades de avaliação se desenvolvem pe 

la interação. constante desses componentes, cabendo ã consultoria 

externa o papel de, avaliador . 

A metodologia proposta d~riva dos conceitos 

de avaliação formativa e avaliação somadora, introduzidos por Scri 

ven e de esquema do Stufflebeam: avaliação de contexto, av~liõção , 

de insumos, avaliação de processo e avaliação de produto. Consi

dera as avaliações de contexto e de processo como formativas, e as 

deinsumos e de produto, como somadoras • 

o modelo em si compreenne atividades a dois I 

... . 
nlVel.S: 

- microatividades de avaliação - corresponden'tes à avaliação forma 

tiva, englobando o acompanhamento 

continuado das atividades de treinamento e o feedback (avaliação 

de contexto) ,e a análise do clima de relacionamento dos participan 
~ 

tes da "comunidade de aprendiz'agem" (avaliação. de processo); 
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• - macroatividades de avaliação - correspondentes à avaliação soma 

• .. ., 
., 
• .. 
•• ., 
., .. .. .. .. 
• 
• ., .. .. .. ., 
., .. 
., 
., 
., 
., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ., .. 

dora, incluindo uma análise críti 

ca do design do programa (avaliação de insumos ) e a avaliação 

do produto final face aos objetivos do programa e aos objetivos 

das organizações e indivíduos participantes (avaliação de produto). 

Considerando que, em um programa de treinamen 

to, temos a interação constante entre os participantes, as organi 

zações de onde provêm e o programa propriamente dito, os autores 

identificam nesse processo interativo, três fases: 

- uma primeira anterior à execução do progra- . 

~a, onde o programa e as organizações definem seus objetivos e os 

critérios de seleção e recrutamento, gerando a terceira variável,o 

participante individual; 

- uma segunda, concomitante ao treinamento, 

quando as variáveis participantes e programa interagem ativamenteie 

- uma terceira, ao término do programa, em que 

da interação· entre participàntes/programa e participantes/organiza 

ções se obtém a aferição do pro~uto final • 

Colocados seus fundamentós,.o sistema de avali 

açao proposto compreende as seguintes fases e atividades: 

la fase 

ORGANIZAÇÕES 

! ) ( ::~~~:;~:o\ ---..:).). E SELEÇAO / 

PARTICIPANTE 

.PROGRAMA 

Nesta fase, os objetivos do programa e das em 

presas sao cotejados e servem de base à elaboração de critérios de 

seleção e recrutamento. 

grupo de participantes . 

As atividades aqui compreendidas geram o 

Inici~-se, a nível de macroatividade, a 
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avaliação dos i~sumos (objetivos, critérios, etc) e, a nível de 

microatividade, analisa-se e recicla-se o conteúdo e processo das 

decisões tomadas • 

PARTICIPANTE 

! ) 
(

COMUNIDADE J 
. DE ~ PARTICIPANTE 
APRENDIZ~GEM TREINADO PROGRAMA 

Na segunda fase, que engloba as atividades de 

tnteração constante entre todos os membros da comunidade de apren

dizagem, são avaliados, constantemente, o estilo de aprendizagem . . . 
dos participantes, a metodologia e técnicas educacionais utiliza

das e os aprendizados objetivados. ~ basicamente realizada a ní 

vel de microatividades . 

PARTICIPANTE 
TREINADO 

( 

MACÍWAVALIAÇÃO 
_---?) PRODUTO E DE 

INSUMOS t 
ORGANIZAÇÕES 

---? PROGRAMA 
DO) NOVO OU NOVO 

CICLO 

A última fase envolve o fechamento da macroa

valiação de insumos e de produto, mediante principalmente a aferi 

ção do impacto que o participante treinado tem na organização de 

origem. são abertas possibilidades de mudanças mais gerais, inclu 

sive na própria concepção global do programa • 
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. 
... . OUTROS MODELOS 

Ao pretendermos elaborar ou adaptar esquemas 

~e avaliação para atividades de treinamento, podemos buscar subsí

ciios em modelos criados para programas sociais genericamente, ou 

até mesmo para outras áreas especificas dentro do campo social.Cog 

:irmarido tal afirmação,apresentarnos, para finalizar este capítulo, 

~~ modelo surgido na área da saúde e outro proposto para adminis

tradores nos campos da educação, saúd~ e assistência social . 

11) O HODELO DE ~RIO CHAVES, PARA PROGRAMAS 

ODONTOL6GICOS6 

No planejamento de um sistema de avaliação 

é importante distinguir-se os indicad:>res que avaliam os insumos , 

processo e pro.duto (avaliação interna), daqueles que se referem., 

primeiramente,ã avaliação dos efeitos do programa (avaliação exter 

na ) • 

A avaliação interna lida com informações 

sobre recursos humanos, materiais e financeiros, sobre as ativida

des e sobre o produto do programa • 

A avali~ção externa consiste no ato de me 

dir as variáveis relacionadas com mudanças de estado nas pessoas 

e/ou no ambiente, em decorrência da aplicação de determinado pro

grama. Pressupõe a utilização de pesquisa avaliativa, que implica 

no estabelecimento de uma relação causal hipotética entre um deter 

minado programa (variável nrlependente) e alterações ocorridas (va

riável dependente) • 

M. Chaves apresenta uma categorização da 

avaliação, resultante da combinação de proposições de diversos au

tores, que envolve os seguintes níveis: avaliação de esforço, ava 

liação da eficácia, avaliação da eficiência, avaliação da conveni-

(6) - Extraído da obra Odontologia Social, de Mario Chaves, cap.7-· 
(Ver referências bibliográficas.) 
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ência, avaliação de adequação e avaliação da qualidade. Essas ca 

~egorias referem~se, sobretudo, à avaliação -interna. 

rtvaliação do esforço t: ó nível mais elementar do modelo de-avali 

ação, medindo a quantidade de insumos uti

# lizados por um programa, em termos de recursos humanos, materiais' 

* e financeiros. O seu pressuposto é de que, mediante o aumento dos 
*-
., insumos do programa, aumentam proporcionalmente seus produtos e 

efeitos, o que, obviamente, nem sempre é verdade. A avaliação - do 
~ 

esforço nada informa a respeito dos resultados ou dos efeitos do 

programa. 

gramas odontológicos: 

são exemplos de medidas de esfo+ço em pro

horas-dentista/ano, número de tubos anesté-

• sicas gastos no ano, total de cruzeiros gastos no ano, . etc. -• Avaliação da eficácia: -Mede a' extensão em que os objetivos prede--

.. terminados são efetivamente atingidos. Ava

.. lia, portanto, os resultados do esforço e pressup6~ a pré-determi

.. -nação de objétivos -. Podemos -dividir as medidas de eficácia em dúas .. -. ., .. .. .. .. 
W ., 
., -. ., 
.., 
., 
., .., 
., 

categ0rias: medidas primárias,-relativas aos objetivos explicita

dos em nível de produto ou efeitos do programai e medidas secundá 

rias, definidas em relação aos objetivos de insumo e atividades • 

As medidas de maior significação são as primáriasi entretanto, 

necessário, também, considerar as medidas secundárias • 

... 
e 

Avaliação da eficiência: Eficiência, segundo a As~ociação America-

na de Saúde Pública, é definida como"a ca 

pacidade de ~~ indivíduo, organização, unidade produtora, operação 

ou atividade em produzir resultados em proporção aos esforços dis 

pendidos". _ Podemos encon-trar na literatura especializada, -o mes 

~o conceito sob a denominação de rendimento, competência ou produ

tividade. -
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o objetivo de um programa, em termos de 

e:iciência, é maximizar o produto ou efeitos, dado um nível de 

'..:tilização de insumos , ou minimizar os insumos , dado um nível de 

:ertninado de produto ou efeitos. 

A avaliação da eficiência exige um padrão 

:omparador que pode ser·de dois tipos: padrões externos definidos 

~ partir de desempenhos médios de outros programas, ou de outros 

centros de produção, e padrões internos que consistem na comparação 
~ 

ias medidas de eficiência em diferentes períodos de um mesmo progr~ 

:"::3..É lógico que como padrões comparadores, os primeiros sao mais 

':onsistentes. 

" « 

" 

-
.., .. 
.. .. .. 
• 
• ., 

, ., 
., 

Podemos dividir as medidas de eficiência 

em medidas gerais e intermediárias. As primeiras dizem respeito 

ã relação efeitos/insumos ou produto jin sumo e as intermediárias às 

relações entre produtq(àtividades e atividades/ insumos. 

Avaliação da conveniência - Relaciona-se ,à importância de problem~ 

específicos selecionados para a progr~ 

3açao e à ênfase relativa ou à prioridade alocada a cada um. En

~olve a verificação da correção das opçoes feitas ao planejai. 

Do ponto de vista da teoria de siste

~as, a avaliação àessa conveniência está ligada ao conceito de 

equifinalidade,proposto por Bertalanffy, segundo o qual um siste

~a pode alcançar o mesmo estágio final, por uma v~riedade de cami

~hos, partindo de condições iniciais • 

A avaliação de conveniência' está liga

ja à análise de custo-efetividade, cujo propósito é escolher um 

:onjunto de programas que atinja o máximo de objetivos num dado ní 

vel de custo ou que minimize os custos num dado nível de produto • 

~essalte-se, porém, que a avaliação de conveniência ,de um programa 

nao implica, exclusivamente, em considerações econômicas • 
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o:.':aliação da Adequação - Constitui o nível de maior complexidade do 

controle por feedback e procura medir a 

2xtensão na qual 9 problema total, motivo das atividades do progr~ 

=a,foi solucionado. 

Os programas nem sempre levam em conside

=açao o nível de adequação. ~ comum ver-se programas de grande 

;:rofundidade e de baixa adequação, em lugar de programas de exten 

sao adequada. Nesse sentido, pode~se 'ligar o conceito de 'adequa

~ao à dicotomia extensão X profundidadé dos programas. 

* ';valiação da' qualidade - O pressuposto desse nIvel de avaliação , -e 

'" c 
"..L'1l consenso cientIfico en'tre especialistas, sobre o que constitui I 

de que ,em qualquer tempo ou lugar,existe 

'J...'1l trabalho de boa ou alta qualidade. esse consenso apÓia-se 
I 

num 

corpo de dados empIricos. A avaliação de qualidad~, consiste, en 

"" , tã'o,em utilizar ~specialistas 'para examinar, direta ou indiretamen 

.. te I 'os °trabalhos ,realmente executados e contrast'á-los com ,padrões 

- ~e desempenho aceitáveis. 

"" 

-.. .. 
., 
., .. 
• ., 
., .. .. 
., 

Podemos identificar três tipos diferentes 

de avaliação de qualidade: a auditoria, a observação direta e a 

avaliação indireta, pela obtenção de informações através de estudos 

de comportamentos e opiniões. 

A categorização de avaliação é contestada 

?or alguns autores, sob a alegação de que conduziria a um isolamen 

to de medidas que consideraria estanques indicadores que se inter

relacionam e se interfluenciam. Porém,este tipo de contestação 

~ão invalida a categorização: apenas alerta para o efeito de que 

JS diferentes níveis não devem ser tomados, isoladamente, e que o 

?rocesso de avaliação pressupõe a utilização equilibrada e concomi 

tante de diferentes categorias • 



., 

., 

.., 

.., 

.., 

.., 

., 

- 72 -

12) O r-l0DELO PARA A AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

SOCIAIS7 

O modelo proposto por Tripodi, Fellin e 
., Epstein considera tr~s estãgios consecutivos e interrelacionados" 

., ~o desenvolvimento dos programas sociais: 

., e a implementação do programa • 

'a iniciacão, o 
~ . 

contato 

., 
A iniciação refere-se ao estãgio no qual . 

.. as idéias para um programa são transformadas em um plano de ação e .. 
no qual são assegurados os recursos necessãrios. Este estágio en ., 
volve todo o planejamento e preparativos necessãrios, antes que o ., 

.. conteúdo do prog'rama sej a liberado . 

.., 
.., O contato é o estãgio posterior à realiza 

., çao dos objetivos de iniciação, onde os esforços se concentram no 

., engajamento ativo da população-meta com a equipe do programa. O 

.., programa detém-se em oferecer um conteúdo relevante à clientela es 

., colhida . ., 
A implementação é o estãgio no qual o pro .., 

grama, tendo atingido as condições necessárias de iniciação e con., 
tato, a.plica sua tecnologia, serviços, etc., para alcançar seus ob • jetivos finais. Neste estãgio, são especificados os critérios pa . ., 
ra as atividades de acompanhamento e possível término do programa • ., 

., 

., Esses estágios de certa forma se sobrepõem; 

• no entanto, o seu reconhecimento é útil para especificar as condi

.ções necessárias para uma operaçao bem sucedida em diferentes pon 

., tos do desenvolvimento do programa • ., 

., 
• .. .. ., 
... 
., 

O planejamento para a avaliação de progra 

~as sociais depende, em grande parte, da especificação de requisi

tos do programa nos diferentes estãgios de desenvolvimento. Isto ~ 

(7) - Extraído da obra "Avaliação de Programas Sociais". de Tony 
Tripodi e outros. {Ver iefer~ncias bibliogrãficas ao finalJ 
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12) O MODELO PARA A AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

SOCIAIS7 

O modelo proposto por Tripodi, Fellin e 
.., ~pstein consi~era três estágios consecutivos e interrelacionados" 

., ~o desenvolvimento dos programas sociais: a iniciação, o contato 

... e a implementação do programa • 
.., 
.., 

A ~niciação refere-se ao estágio no qual, 

• as idéias para um programa são transformadas em um plano de ação e 

... r.o qual são assegurados os 'recursos necessários. Este estágio en .., 
volve todo o planejàmento e preparativos necessários, antes que o .., 
conteúdo do programa seja liberado • .. .. 

.., 

... çao dos objetivos de 

... engajamento ativo da 

O contato é o estágio posterior à realiza 

iniciação, onde os esforços se concentram no 

população-lJleta com a equipe do programa. ,O 

.., programa detem-se em oferecer um conteúdo relevante à clientela es 

• colhida • ... -. .. .., .. 
... 
• ... ., 
... ... 
... ... 
.... 
... ... .. 

A implementação é o estágio no qu~l o pr~ 

grama, tendo atingido as condições necessárias de iniciação e con

tato, aplica sua tecnologia, serviços, etc., para alcançar seus ob 

jetivos finais. Neste estágio, são especificados os critérios pa 

ra as atividades de acompanhamento e possível término do programa • 

Esses estágios de certa forma se sobrepõem1 

no entanto, o seu reconhecimento é útil para especificar as condi

ções necessárias para uma operaçao bem sucedida em diferentes pon 

tos do desenvolvimento do programa . 

O planejamento para a avaliação de progra 

nas sociais depende, em grande parte, da especificação de requisi

tos do programa nos diferentes estagios de desenvolvimento. Isto é 

(7) - Extraído da obra "Avaliação de Programas Sociais". de Tony 
Tripodi e outros. (Ver referências bibliográficas ao finalJ 
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necessário para que avaliadores e consumidores da avaliação saibam 

o que deve ser avaliado. Da mesma maneira, deve ser feita uma es 

pecificação clara da avaliação proposta e seus objetivos, além da 

descrição dos requisitos e objetivos do programa. A avaliação de 

um programa social deve ajustar-se primordialmente ao seu atual es 

tágio de desenvolvimento, o que configura a noção de avaliação di 

ferencial . 

Em cada estágio de desenvolvimento, tr~s obj~ 

tivos ou critérios de avaliação devem ser considerados: o esforço, 

a eficácia e o rendimento do programa . 

.. O esforço do programa - A avaliação do esforço diz respei la a l1ma .. apreciação de quantas e que tipos de ativ! 

.. dades são consideradas necessárias para a realizaç~o dos objetivos 

., do programa durante um estágiO específico de desenvolvimento. Diz 

., respeito não apenas ao tempo, atividade e empenho da equipe, mas .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 

também à distribuição e uso de recursos materiais - recursos finan 

ceiros, espaço, equipamento, etc . 

A eficácia do _~ograma - A eficácia refere-se ao grau em que os ob 

jetivos de um cst5gio especifico foram aI 

cançados. Considera, ainda, tanto as conseqG~ncias imprevistas de 

sejáveis quanto as indesejáveis, que podem resultar das atividades 

do programa . 

.. A eficácia do programa pode, também, in-

., cluir informaç6es referentes à realização de seus objetivos em re 

., lação a suas necessidades . 

., 

., 

., 

., .. ., .. .. ., 

... ., 

.., 

O rendimento do programa - O rendimento do programa concentra-se 

na relação entre esforyos e eficácia. ~ 

a relação eficácia/esforço e refere-se aos custos relativos para 

o alcance dos objetivos do programa. Os custos incluem despesas 

em termos de mão-de-obra, tempo, dinheiro, meios físicos, e assim 

por diante . 
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A avaliação do rendimento, envolve, fre

qu'entemente, a comparação entre duas ou mais técnicas diferentes 

(ou estratégias ou programas), quanto a seus custos relativos e 

aos resultados do programa . 

Nosso objetivo com a transcrição dos di 

versos modelos apresentados, foi o de apontar as dimensões que tem 

sido alvo mais freqtiente da atenção de especialistas e profissio

nais, preocupados com a avaliação de sistemas ou programas. Julg~ 

mos, também,que a reunião de vários esquemas poderá auxiliar, na 

prática,a identificação daquele mais adequado ou próximo de adap

tação à avaliação de um programa específico . 

., Como falamos, ao inicio, são significati-

.. vas as semelhanças entre os modelos elaborados, podendo se desta

.. car aquelas dimensões e critérios imprescindíveis ao processo ava

., liativo . ., 

., 

., 

., 

., 

., 

., .. ., 

., 

., 

., 

., 

., 

., .. .. ., 

., 

., 

., 

., 

Acreditamos que o papel do avaliador de 

verá ser,nao o da adoção sistemática de um determinado esquema ava 

liativo para todos os seus programas, mas o de, considerando os a~ 

pectos peculiares a cada um, elaborar modelos especificos, ainGa 

que resultantes daadaptação de um ou diversos modelos pré-existen

tes . 
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o processo de avaliação, desde seu plane-

.. jamento até o fornecimento da informação, é multifásico, exigi~ 

.. do para sua efetividade um desenvolvimento metodológico claro 

., .. .. 

., .. 

., .. 

., 

., 

.., 

., 

., 

e racional. Diversos modelos têm sido apresentados para o desen 

volvimento desse processo, variando o nível de detalhamento dos 

passos a seguir. Porém, no cotejo de tais modelos, há condição 

de se identificar as etapas básicas necessárias à coleta, orga

nização, análise e fornecimento das informações requeridas para 

a avaliação do sistema, programa ou atividade visado~.Logicame~ 

te,a minuciosidade e o rigor das etapas do processo avaliativo 

irão depender da natureza e importância do objeto a avaliar e 

da disponibilidade de recursos para a execução da avaliação. ~s 

sim, qualquer modelo apresentado não deverá· ser encarado como 

definitivo, imutável e rígido, mas como uma síntese gera] e f]e 

xível dos procedimentos que devem ser seguidos, a fim de qaran

tir validade e confiabilidade à avaliação . 

Chadwick, em seu artigo"Avaliação Ec1uca-

., cional" (1), apresenta um esboço de metodologia de avaliação, Co 

., qual constam, ordenados logicamente, cinco passos básicos, que 

.. se interrelacionam e se intercomplementam. Estes passos bási-., 

., 

., .. ., .. .. .. .. 

-cos, compreendendo cada um, diversas atividades, sao: 

a. estabelecimento dos objetivos e intenções da avaliação; 

b. especificação das variáveis que serão utilizadas na avalia -
-çao; 

c. especificação dos métodos e processos para coletar as infor-
-maçoes; 

d. estabelecimento de normas racionais de análise dos dados 

subsídios; 

e 

., e. previsao da sistemática de tráfego e apresentação da informa .. ., .. .. 

., .. 

., 

., 

-çao . 

Segundo o autor, os objetivos da avalia -
-çao devem ser estabelecidos meticulosa e cientificamente. O re-

quisito básico deste passo metodológico é o de deixar registra-

(1) - CHADWICK, Clifton. Avaliação Educacional (trad.) Revista 
Brasileira de Teleducação. Rio de Janeiro, Associaçao Bra 
sileira de Teleducaçao, n9. 4, p. 28-33 . 
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do o que se vai avaliar e com que finalidade. Relacionando a 

avaliação com as decisões a serem tomadas, surgem quatro embas~ 

mentos a serem seguidos, na determinação desses objetivos: 

1. identificação do nível (avaliação do aluno, do programa ou 

componente, da escola ou estabelecimento, do sistema) no 

qual serão tomadas as decisões e especi ficação de quem deci 

de em cada nível; 

., 2. identificação dos propósitos de quem toma as decisõesi 

.. .. .. 

.., 

., 

., .. 

3. identificação ou eleição da base de comparação, o que obvia

mente afeta a informação a ser coletada; 

4. identificação da frequência com a qual se deve decidir, o 

que implicará na prioridade com que se deve oferecer a infor 
-maçao . 

A especificação destes quatro eITbasamen-

.. tos dos objetivos dever á fornecer um fundamen to adequado para 

.. os passos seguintes, os quais não poderão ser desenvolvidos em .. 

., 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.., 

.. .. 

profundidade sem o informe claro sobre o primeiro passo . 

Estabelecidos os objetivos, seque-se (l 

passo seguinte, que se bifurca em duas atitudes: especificação 

das variáveis a serem consideradas e a especificação da nature

za e valores esperados para estas variáveis. À medida que aume.!2. 

ta a complexidade da si tuação que se avali a, proporcionalmen te 

aumenta o número das variáveis e o grau de dificuldade para es

pecificá-las . 

Especificadas as variáveis, o tercei ro 

passo é a coleta de dados, que compreende quatro ati vidades bá

sicas: 

1. identificação das prováveis fontes dos dados; 

2. identificação e seleção ou elaboração dos instrumentos para 

recolhimento ou coleta dos dados; 

3. especificação dos procedimentos para a amostragem ou determi 
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.. nação do que ou quem sera avaliado; .. .. .. 
w .. 

4. estabelecimento do plano e requisitos da coleta de dados.Tan 

to os aspectos administrativos quanto os científicos se cons 

tituem em pontos críticos metodológicos . 

.. ~ fundamental o cumprimento exitoso deste 

.. passo, que traduz a própria execução da avaliação: é o ponto em 

w que se retmsm os dados para sua fiel utilização. .. 
., 
w 
., 
., .. ., 
., 
., 
., .. 
., .. 
,. 

o quarto passo é a organização, interpre

tação e análise dos dados. Nestas operações os até então dados 

se transformam em formas e instrumentos úteis para as variáveis 

envolvidas na avaliação. A seleção do método apropriado de aná

lise implica no exame dos tipos e gamas dos requisi tos de deci

são estabelecidos logo ao primeiro passo, e na transformação ~~ 

tes requisitos em procedimentos analíticos. Esse é o momento ele 

estabelecer que tipo de Estatística usar ou se valer, corro tam

bém de detalhar o processo de análise(quem será responsável pe

la análise, quando se dará, que recursos serão necess ários ,etc) o 

O último passo em metodologia de avalia -

ção e a preparaçao da informação codificada em linquagem e for

ma capazes de bem embasar a tomada de decisões. Tal passo não 

acolhe dificuldade se os anteriores foram realizados corretamen 

.. te. A forma mais comum da apresentar esta informação e através 

.., .. .. .. .. .. .. .. 

de comunicações escritas, variando contudo os métodos, face 

natureza do ambiente de decisão. O embasamento do informe 

-a 

se 

apoia na estreita relação da informação com os propósitos e re

quisitos dos que detem o poder decisório, notadamente sobre a 

forma em que se estabeleceram os objetivos, no f:Jrirr.eiro passo 

da metodologia. A riqueza de detalhes, a natureza dos resulta

dos oferecidos, etc. devem estar estritamente vinculados com o 

propósito da avaliação, além de conduzir às decisões previstas 

no esboço básico e nas intenções da avaliação. 

O passo a seguir, posterior ao oferecimen 

to dos resultados, e que é parte do processo de aprimoramento q~ 

ral, qual seja, a tomada de medidas apropriadas, utilizando-se 

dos resultados da avaliação, já é da alçada do decisor e n20 

mais do avaliador. No entanto, é um passo que sempre interessa-
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., 
rã ao avaliador, j ã que se apoia diretamente em seus esforçcs e é 

uma retroalimentação concreta sobre a aceitabilidade de seu tra 

balho • 

Chadwick apresenta uma síntese geral dos 

.. passos basilares inerentes ao processo avaliatório e descri tos a 

.. cima, na' tabela transcrita a seguir • .. 
•• .. 
.., 
.., 
• .. .. 

TABELA N9. 1 

PASSOS GERAIS NO PROCESSO DE AVALIAÇ~O 

1. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

.., 1.1. Níveis de Decisão .. 
• .. .. 
• 
• .., 
• 
•• 
•• 
• .. 
•• 
• 
• .. .. .. .. .. .. .. .. 

1.1.1. Sistema (municipal, ·es.tadual, nacional) 

1.X.2. Escola (estabelecimento de ensino) 

.1.1.3. Co~ponente 

1.1.4 .• Aluno 

1.1.5. Níveis Compostos 

1.2. Tipos de Propósitos 

1.2.1. Diagnosticativo 

1. 2.2. Formativo 

1.2.3. Somativo 

1.2.4. Propósitos compostos 

1.3. Bases de Comparação 

1.3.1. Entre marcos da mesma entidade 

1:3.2~ Com entidades si~ilares 

1.3.3. Com objetivos estabelecidos 

1.3.4. Com situações (modelos) ideais 

1.3.5. Bases compostas de comparaçao 

.. 1. 4. Freqllências da Decisão 



.. .. .. .. .. .. 

., .. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. 

., .. 

., .. .. 

.. 

1.4.1. No princípio e fim do programa 

1.4.2. A cada unidade 

1.4.3. A cada mês ou semana 

1. 4. 4. Ao cumprime,n to de cada componente 

1.4.5. Freqüência composta (múltipla) 

2. ESPECIFICAÇÃO DE VARIÂVEIS 

2.1. Seleção de Variáveis 

2.2. Natureza das Variáveis 

2 •. 2.1. Nominal 

2.2.2. Ordinal 

2.2.3 . Contínua 

2.3. Valor Potencial das Variáveis 

2.4. Valor Requerido ou Aceito para as 

3. COMPILAÇÃO DE DADOS (Coleta de dados) 

Variáveis 
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.. 3.1. . Identificação das Fontes de Dados· 

.. 3.2. Identificação dos' Instrumentos (formulários) 

.' ., .. .' ., .. .. ., .. .. 
• ., 
., .. 

3.2.1. Seleção dos instrum~ntos 

3.2.2. Confecção de instrumentos novos 

3.2.3. Modificação (adaptação) de instrumentos existen

tes 

3.3. Especificação dos Procedimentos de Amostragem 

3.3.1. Identificação da população-alvo (clientela) 

3.3.2. Identificação da amostragem 

3.4. Programação e Fixação das Condições de Compilação 

3.4.1. Tempo da compilação 

3~4.2~ Responsabilidades do Pessoal (encargos do 

soaI) 

3.4.3. Posição física dos dados a coletar 

. 4. ORGANI ZAÇÃO E ANÂLISE DE DJI..DOS 

4.1. Organização de Dados para a Análise 

pes-
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4.1.1. Codificação ou de.codificação 

4.1.2. Controle de qualidade 

4.2 • Seleção da Técnica Apropriada .. 
Análises as 

4.2.1. Estatística Descritiva 

4.2.2. Estatística Inferencial 

4.2.2.1. Estatística Paramétrica 

4.2.2.2. Estatística não Paramétrica (livre esco 

lha) 

4.3. Condução das Análises 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Seleção do Método de Apresentação dos Informes 

5.1.1. Informe escrito 

5.1.2. Informe oral 

-s. 1. 3. Forma mista 

5.2. Determinação da Circulação e Tráfego dcs Informes 

5.2.1. Circulação interna 

5.2.2. Circulação externa 

5.2.3. Circulação pública (publicitá·ria) 

5.3. Preparação do Informe 

5.4. Entrega do Informe 

Tomando por base o modelo de Stufflebeê.:":" 

et alo e sua definição, confórme a qual avaliação "é o proces

so de delinear, obter e fornecer informação útil para o julga -

mento de alternativas de decisão", podemos esquematizar um pla

no de avaliação com-as seguintes etapas: 

.. A. DELINEAMENTO DA INFORMAÇÃO ., --... .. 
Nesta etapa cabem diversos passos, distinguindo-se como 

principais: 

cs 

1. definição do sistema a ser avaliado - em termos de seus:":' . 

mi tes, seus elementos e as característi·cas desses e ler:-,er.-

tos. Por exemplo, os limites de uma particular situação~ 
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dem ser o Programa de Treinamento de Executivos de uma de 

terminada organização; os elementos são os participantes, 

os professores, as empresas-clientes, o conteúdo, os re

cursos e outros aspectos similares; as características de 

um particular elemento, tal como os participantes,incluer 

idade, sexo, grau de escolaridade, cargo na empresa, salã 

ri'o , etc. 

2. especificação das decisões a serem tomadas- pela descri

ção de seus antecedentes (eventos, pressões e informações 

que conduziram à necessidade de uma avaliação), pela iden 

tificação dos decisores {oficiais e extra-oficiais) e dos 

influenciadores, pelo conhecimento dos tipos de decisões 

necessárias (de planejamento, de estruturação, de implerr:e:1 

tação ou de reciclagem), da freqüência e oportunidade das 

decisões. Neste passo incluiu-se, ainda, a operaç:ionêliza

ção das questões a serem respondidas pela avaliação, co~ 

~s respectivas variáveis a serem medidas, visando à res -

·posta • 

3. estabelecimento de políticas de avaliação - especific~n~c 

os registros e fontes de informação disponíveis ou não ms 

poníveis ao avaliador; os critérios a serem usados com re 

lação à retroalimentação para as· fontes de dados, ao ano-' 

nimato dos respondentes, à agregação de dados, etc.; a a...: 

toridade e responsabilidade de cada lli~ (definição dê pa

péis) i as limitações quanto a ·recursos; as prioridades ias 

oportunidades da avaliação (tempo adequado); a dissemina

ção, a freqüência e o estilo dos relatórios • 

4. definição dos objetivos da avaliação determinando qua: 

será o produto da avaliação, através da identificação cl~ 

ra e precisa de seu objetivo e de suas finalidades. Os c: 
jetivos da avaliação estarão vinculadas estreitamente a~ 

decisões a serem tomadas e deverão se referir a contexto; 

i·nsumo, processo e produto • 

_ B. OBTENÇÃO DA INFOR}~ÇÃO 

O plano para a obtenção da informação diz respeito aos se-
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guintes passos: 

1. coleta dos dados - os produtos deste passo sao o estabele 

cimento das fontes de informação (tamanho da amostra, pr~ 

cedimentos de amostragem, definição da população) e do 

instrumental (técnicas e instrumentos), como também a des 

c~ição das 'condições da coleta de dados (quem, onde, qua!! 

do, como) • 

2. organização dos dados -incluindo definições quanto aos 

procedi~entos de codificação, armazenagem e recuperaçao 

dos dados e os procedimentos de controle de qualidade a 

serem adotados • 

3. análise dos dados - referindo-se à identificação da unid~ 

de da análise (isto é, o nível de agregação dos dados p~ 

ra comparações, associaçõ~s ou relações a serem feitas) 

do método de análise (tipo de estatística a ser utiliza

da) e das condições e instrumentos necessários à realiza

çao deste passo . 

.. C. FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO 

.-.. .. .. .. 
• 

.. --.. .. 

.. .. .. 

Doi~ passos básicos compõem a etapa do planejamento referen

te ao fornecimento da informação: 

1. preparação dos relatórios - incluindo a determinação Co (5) 

destinatário(s) e do modelo de relatório (oral, escrito I 

interno, externo, esquema do conteúdo, etc.) • 

2. disseminação dos relatórios - determinando os canais a se 

rem usados para a apresentação dos relatórios, o tempo e 

a freq1Yência de 

de reprodução, 

b1icação. 

apresentação, o número de vias, a forrr.a 

a conveniência e possibilidade ou não dep~ 
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TABELA N9 2 

ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

1. DELINEAMENTO DA INFORMAÇÃO 

1.1. Definição do sistema a ser avaliado 

1.2. Especificação das decisões a serem tornadas 

1.3. Estabelecimento de políticas de avaliação 

1.4. Definição dos objetivos da avaliação 

- .84 -

.. 2. OBTE~ÇÃO DA INFOru~ÇÃO 

., . .. .. 

.. 
2.1. Coleta dos dados 

2.2. Organização dos dados 

2.3 .. Análise dos dados 

., 3. ·FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO 

.. .. 

.. .. .. .. .. 

3.1. Preparação dos relatórios 

3.2. Disseminação dos relatórios 

Logicamente, após o planejamento Çl.en tro 

das etapas e passos previstos, ocorrerá a execução da avaliação. 

Esta deverá obedecer, o mais fielmente possível, ao que foi pla

nejado, havendo um acompanhamento e registro dos desvios que se 

fizerem necessários. Ainda que não conste dos esquemas apresent~ 

dos, é imprescíndivel a previsão da etapa de avaliação da pro~ 

pria avaliação, em que o avaliador, utilizando-se dos instrumen

tos de que dispõe, receba informações sobre seu próprio trabalho, 

o que lhe permitirá a tornada de decisões, em base sólidas e con

fiáveis. 
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MtTODOS E TtCNICAS 

DE AVALIAÇÃO 

1. O Modelo clássico de Experimentê;ã:: 
Métodos e Técnicas 

2. A.observação 

3. A Entrevista· e o Questionário 

4. A Audi toria 

5. A Contribuição da Estatística 
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1. O HODELO CLÁSSICO DE EXPERIMENTAÇÃO 

Neste capítulo examinaremos alguns métodos e técni 

cas que o avaliador pode utilizar, dentro do processo avaliativo. 

Tais métodos e técnicas deverão fazer parte de um plano de ava

liação, visando a orientar e facilitar a coleta de dados, em bus 

ca de a"firmações válidas a respei to do programa ou atividade em 

estudo • 

Dentro de um tratamento científico adequado, o ava 
, -

liador deverá empregar, em sua investigação, esquemas de pesqui

sa que lhe permitam estabelecer relações de causa e efeito entre 

o programa' QU atividade 'avaliada e os resultados apurados. O es 

tabelecimento destas relações de causa e efeito refere-se ã va

lidade interna da pesquIsa (enquanto o problema da possibilidade 

de generalização dos l:esultados diz respeito? validade externa).l 

Obedecendo ao modelo clássico de -experimentação, 

duas técnicas básicas são utilizadas para controlar fatores es

trannos e para garantir a validade interna do estudo: o uso de 

grupo de controle e grupo experimental e a distribuição randômi

ca dos elementos entre estes grupos • 

A primeira técnica consiste em trabalhar com , dois 

grupos, sendo que um deles, o grupo experimental ou de tratamento, 

participa do programa ou atividade a ser avaliado,e o outro, o 

grupo de controle ou de comparação, não é submetido ao programa 

ou atividade. Partindo-se do pressuposto de que a única diferen 

ça entre os dois grupos é a presença ou ausência do programa ou 

atividade em estudo, os efeitos dos demais fatores que se refe

rem ou interferem sobre eles , deverão manifestar-se igualmente em 

ambos • 

.. A randomização constitui-se na seleção dos elemen-

.. tos para a composição do grupo experimental e do grupo de contro 

.. le, através de,um processo II randômico lI
, isto é, ao acaso. 'Tal .. .. .. .. .. .. .. 

(1) AIRASIAN, Peter W. et alii. Avaliação educacional; planeja

mento, análise de dados, determinação de custos. (Trad~) • 

Editora Vozes, Petrópolis, 1977. p. 26-29 • 
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processo visa a assegurar a cada elemento, a mesma oportunidade 

de ser' designado para um ou para outro grupo. .cessa. maneira, cria!!:. 

se grupos equivalentes, pela garantia de que quaisquer desigual

dade entre os indivíduos terão a mes,ma oportunidade de aparecer 

e~.1 ambos os grupos. liA randomização é a técnica básica utilizada 

p.:lra g&rantir que o grupo de tratamento e ,o de cx:mtrole sejam equi

valentes sob todos os aspectos, menos quanto à presença ou ausê!! 
cia do tratamento" 2 . Para efetuar uma distribuição randômica dos 

e lementos entre os grupos, pode-se empregar moedas(cara ou coroa), 

dados ou uma tabela de números aleatórios. 

Pretendendo a adoção de esquemas experimentais pl~ 

nos, o avaliador, além de utilizar grupo experimental e de con

trole e a seleç,ão randômica, trabalhará, em termos de medição, 

com pré-teste e pós-teste ou apeüas com pós-teste • 

No caso deutili zação do pré-teste, visando a iden 

tificar as condições iniciais e a promover mais uma base de com

paraçao (além do grupo de controle), deveremos ter uma equivalên 

cia de resultados entre os dois grupos, em razão da distribuição 

randômica dqs elementos. Ao final do programa ou atividade~apl~ 

ca-se um pós-teste e comparam-seas diferenças, com o objetiVO de 

verificar se o grupo experimental apresenta melhor desempenho co 

mo efeito do tratamento. 

Há casos, porém,em que nao é possível ou' nao é de

sejável trabalhar com o pré-teste. Ainda que a utilização' deste 

'deixe o avaliador mais seguro cOm relação à equivalência dos gr~ 

pos, em determinadas situações,poderá ele provocar interferência 

., na natureza do tratamento, o que nao é conveniente. Nesses ca-

., 50S, é aconselhável o' uso de esquema de grupos equivalentes COILl 

., pós-teste apenas, considerando-se a randomização como recurso s~ 

.. ficiente para'igualar os grupos, antes do início do programa ou ., 

., 

., .. 

., .. 

., .. .. .. 

atividade • 

(2) AIRASIAN, Peter W. II alii,. Avaliação educacional; planeja

mento, análise de dados, determinação de custos. (Trad.) • 

Editora Vozes, Petrópo'lis, 1977. p. 31 • 
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A adoção dos esquemas experimentais citados, dentro 

Jo pLmo da avaliação,. conduzirá o avaliador a conclusões defi

~idas de causa e efeito, a partir dos dados coletados, minimiza~ 

,io, satisfatoriamente, a possibilidade da existência de outras ex 

?licações plausíveis para os resultados observados. 

Apesar do reconhecimento da conveniência. e valida-

3e de aplic~ção, nos estudos avaliativos, do modelo clássico de 

experi.mentação, estes estudos, em nosso contexto, ainda estão ba~ 

tante distantes de reunir condições e recursos para fazê-lo. Em 

certos programas ,ainda que haja a possibilidade de utiliza·ção de 

grupo de controle, os grupos não podem ser formados pelo proces-

50 randômico. Em alguns casos, as condições permitem o trabalho 

apenas com o grupo experimental, ainda que com o emprego de p:ré

.. • (teste e pós-teste, para I)1edir o nível de ganho. Em outros, o av~ 

liador só é chamado a atuar quando o programa ou atividade já se 

encontra em andamento, inviabilizando a hipótese da utilização do .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
., .. .. .. 
., 

pré-teste. Assim, cabe ao avaliador, considerando· as limitações . 

impostas pela realidade de seu ambiente, prever, no planejament~' 

os métodos e técnicas possíveis de serem adotados, conhecendo de 

antemao q~e quanto mais afastados estes estiverem daqueles reco

mendados .no esquema de exper·imentação científica, mais difícil se 

rá garantir a validade interna de seu trabalho . 
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., .. 
2. A OBSERVAÇÃO 

.. A observação é um método muito empregado em pesqu! 

.. sa e que pode oferecer valiosa contribuição aos estudos avaliatl 

., vos, desde que cercada de cuidados espec:i.ais, capazes de lhe re

., cuzir a subjetividade e margem de erro • 

., 

.. 

.. 

., 

.. .. 

., .. 

., .. ., 

.. 

., 

Podemos definir observar como "0 ato de ,apreender 

coisas e acontecimentos, comportamentos e atributos pessoais, e 

concretas inter-relações. ~,pois, mais do que simplesmente ver 

e ouvir; é seguir atentamente o curso dos fenômenos, selecionan

do o que se torna mais importante e significativo a partir de in 

tenções específicas. Como técnica organizada, é o meio de medir 

por descrição, classificação e ordenação. Transcende a meracons 

tatação de dados". 3 

A observação pode ser ocasio~al (simples,casual ou 

não estruturada) , quando realizada sem um planejamento prévio, 

que vise o controle de suas condições, ou sistemática, 'isto é, 

efetuada sob planejamento" definindo propósitos e conoições. Do 

ponto de vista da posição do observador, ela será participáda ou 

não-participada, conforme o observador desempenhei, ou nao um pa

pel ativo' na situação observada • 

Dentro dos propósitos e características de uma ava 

liação,e tendo por objetivo a minimização da subjetividade e a 

possibilidade de controle de certas variáveis situacionais, é 
aconselhável a utilização de observação sistemática e não parti-

., cipada. Isto exigirá a elaboração de um plano que defina. sobr~ 

., tudo, os obj etivos da observação, p objeto a ser observado, as 

., condições de observação (quem, onde I quando) e as técnicas de. co 

.. leta de dados e de documentação • .. -., 

., .. .. 

., .. 

., 

., 

As técnicas de. coleta de dados desempenham um pa

pel de significativa importância, nq plano de avaliação.são elas 

(3) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Planejamento e 

,organização do ensino: um manual programado para o trei

namento do professor universitário (coordenação de Louremi 

Ercolani Saldanha). Editora Globo, Porto Alegre.1974.p.119 
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., 
., ~'..:e englobam os instrumentos a serem utilizados pelo observador, 

.. tanto no momento da observação, como para mensuração e interpret~ 

., ção de dados. Dentre estas técnicas e instrumentos, destacam-se 

., como mais utilizados: ., .. 
., 
., 

.. 

., 

., 

., .. .. 

., .. 

., .. .. .. .. .. .. .. ., 
., 
., 
.., .. .. .., .. .. .. .. .., .., 
... .., 
" 

a) fichas de observação - SdO instrumentos que pr~ 

vêem determinadas características das situações 

ou pessoas a serem observadas, exigindo um cer 

to grau de inferencia da parte do observador. In 

cluem dados de identificação, a definição clara 

das dimensões a serem observadas e a or'denação 

dessas dimensões. Deverão ser estabelecidos, 

também, os cri térios para o preenchimento dê'. fi 

cha i 

b) fichas de registro de ocorrência - constituem 

\.lma espécie de ficha de observação, d.iferindoda 

anterior pela menor .particularização das dimen 

sões a serem observadas e pelo espaço" destinado 

a grande número de anotações. Geralmente são 

cumulativas, sendo empregadas por um longo pe

ríodo de tempo; 

c) incidentes significativos (ou episódios ('rític~ 

consistem na anotação, durante certo te:npo I de 

ocorrências ou reações significativas, evidenci~ 

das nas atividades cotidianas. Sua função é ac~ 
mular dados capazes de contribuir para o conhe

cimento e compreensao da situação ou pessoa ob~ 

jeto da observaç~o; 

d) listas de verificação (de cotejo, de controle ou 

check list ) são instrumentos nos quais são aI 
-' .. rolados elementos, fases, re~çoes ou caracter1~ 

ticas do objeto de. observação (situação ou pes

soa), os quais serão assinalados pelo observa

dor, no caso de·sua ocorrência. Quanto maispr~ 

cisas e objetivas forem as descrições dos ele

mentos, fases, reações ou características lista

das, mais será confiável o trabalho do observa

dor i 
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e)· escalas de avaliação - em geral, correspondem a 

um contínuo entre pelos contrários, ao longo do 

qual será situado o objeto observado, ou,então, 

apresentam um conjunto de pontos que descrevem 

vários graus da dimensão a ser observada. As 

escalas de avaliação ref~rem-se aos atributo~ou 

características co~sideradas mais importantes a 

cada situação, selecionadas segundo os propósi

tos da avaliação. Existem vária.s modalidades 

destas escalas ,. sendo as mais comuns as numéri

cas, as gráficas e as descritivas. As .primei

ras arrolam as características a·julgar ou ind~ 

cam os dois pólos de cada atributo, seguindo-as 

ou intercalando-as de números • 

Ex. : 

Capacidade de decisão: 

·r-2 

Autocrático . 
1;---2 

ou 

3 4 

3 4 

5 

Democrático 
5 

As escalas de avaliação gráficas apresentam categ~ . 

rias, descritivas ou não, colocadas ao longo de uma linha· conti

nua, na qual será assinalada a ·posição da pessoa ou situação ava 

liada • 

.. Ex.: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., 

Apresenta iniciativa para a resolução de probl~mas: 

sempre geralmente às vezes raramente nunca 

Nas escalas de ·avaliação descritivas ou nominais,c~ 

da gradação do atributo ou dimensão é descrita em separado, faci 

litando julgamentos mais precisos • 
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.. Ex.: .. .. .. 
., .. .. Jlquisição Ce· 

5. A aquisição de conhecimentos se faz com surpree.!l 

dente independência, segurança e precisão . 

4. A aquisição de conhecimentos se faz ~om signifi 

cativa independência, segurança e precisão. 

... Conheclrrentos 3. A aquisição de conhecimentos se faz com re1ati 

va independência, segurança e precisão • .. 
., ... .. .. 
• .. 
• ., 
• .. ., .. .. .. .. ., .. ., 
., .. .. .. ., 
., 
., 
•• 
.., 

2. A aquisição de conhecimentos só se faz com auxí 

1io e incentivos externos (do professor, orien

tador ou coordenador) • 

1. A aquisição de conhecimentos se faz com visível 

dificuldade • 

Apesar d~ apre~entar inúmeras vantagens, como a. de 

ser um meio dir'eto de estudar os fenômenos e a de permitir o r~ 

gistro de dados no momento da ocorrência, a obseryação tém algu

mas desvant~gens, que devem ser consideradas em sua utilização, 

tais como a de poder influenciar a situação, a da possibilidade 

da não ocorrência-dos fatos previstos, a de sua limitação a de

terminados espaços de tempo, ou ainda, a de sua dependência ã 

percepçao do observador • 
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3. A ENTREVISTA E O QUESTION~RIO 

Na entrevista' e no questioná.rio, valoriza-se a des 

crição verbal do informante, na obtenção de dados sobre programas, 

situações ou pessoas a serem avaliadas. Porém, embora ambos os 

r..étodos tenhél:ffi essa mesma base, há significativa diferença entre 

eles, o que determina as vantagens e desvantagens de cada um • 

Traçando um quadro comparativo entre o questioná

rio e a entrevista, podemos dizer que o primeiro apresenta: 

.. a) Como vantagens: 

., 

., 

., 

., 

., .. ., 

., ., 

... ., 

... 

.., 

., .. ., ., 

., 

., .. .. .. .., .., 

... 

., .. .. ., .. 
" 

- é menos dispendioso que a entrevistai 

- sua padronização possibilita comparações de uma· 

situação de mensuração para outra, com mais seg~ 

rança; 

permite maior liberdade de expressa0 de opiniões, 

desde que sej a garant.ido o anonimato; 

possibilita maior reflexão nas respostas ,uma vez 

que oferece maior prazo para as mesmas; 

- possibili·ta· o estudo simultâneo e em tempo mais 

reduzido, junto ã um grande número de pessoas; 

- minimiza a possibilidade de influên~ia da ~erso

nalidade do- agente do estudo, sobre a pessoa do 

re sponden te • 

b) Como desvantagens: 

- diversidade na interpretação das perguntas, com 

reduzida oportunidade de esclarecimento; 

- dificuldade na verificação da autenticidade das 

respostas; 

- subordinação ao grau de motivação do respondentei . 
- limitação do uso às pessoas com habilidade de lei 

tura; 

limitação às informações previamente determina

das, sem possibilidade de'obter dados complemen

tares; 

- baixa taxa de devolução (quando enviado pelo cor 

reio) • 
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Em conseqüência, ternos, com relação à entrevista: 

a) Corno vantagens: 

- pode ser usada com quase todos os s,egmentos da p~ 

pulação; 

- apresenta maior possibilidade de obtenção da co

laboração das pessoas, que apenas precisam falar; 

- possibilita o es·clarecimento das questões e a o!? 

tenção de dados complementares (flexib~lidade); 

- apresenta'melhor oportunidade para a verificação 

da veracidade das respostas; 

- é mais adequada ao conhecimento de áreas em qu~ 

existe pouca base para a formulação das pergun-' 

tas • 

b) Corno desvantagens: 

- gasto elevado de tempo e energia; 

- reduzida possibilidade de comparação entre diver 

sas sit~ações de mensuração; 

- influência' da subjetividade do entrevistador; 

- dependência da afinidade es~abelecida entre en-

tre vi s tado e en tre vi stador ; 

- depe~dência do preparo e da habilidade do entre

vistador. 

Tanto as entrevistas quanto os questionários podem 

variar de forma, indo de rigidamente padronizados (com perguntas 

e respostas alternativas pré-estabelecidas) até determinado grau 

de assistematização (onde as perguntas e/ou as alternativas de 

respostas não são previamente estabelecidas). Mesmo os questi~ 

nários, cuja possibilidade de assistematização é mais limitada, 

admitem certa variação, ainda que menor do que a das entrevistas. 

A entrevista'e o ques·tionário padronizados,onde as 

perguntas são apresentadas a todas as pessoas, na mesma forma e 

na mesma ordem, objetivam assegurar a uniformidade da abordagem, 

favorecendo a comparaçao. Porém, mesmo nesses instrumentos pa

dronizados, o nível de sistematização pode variar, conforme apr~ 

sentem respostas alternativas já estabelecidas ou deixem as pe! 

soas com liberdade para responder com suas próprias palavras. 
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No primeiro caso, teremos perguntas com "alternati 

vas fixas" (ou "fechadas"), cujas principais vantagens consistem 

em garantir que as respostas dadas. serão significativas para o e!! 

tudo, esclarece~ o sentido e a dimensão da pergunta, ser facil

mente aplicáveis e ser analisáveis de forma rápi"da e relativamen 

te pouco dispendiosa • 

No segundo caso, teremos perguntas "abertas", que, 

em comparação às perguntas com alternativas fixas, indicam, de 

forma mais segura p fato de o respondente ter ou não informação 

ou opinião a respeito do assunto abordado, não forçam um posici~ 
namento dentro de alternativas não correspondentes ã opinião ou 

sentimento da. pessoa, e apontam, com maior facilidade, o fato de a 

pergunta ter sido interpretada de forma di versa, pelos vários res 
.. -

pondentes. Assim, em termos de adequação podemos dizer que "as 

perguntas fechadas são mais eficientes quando as possíveis alte!: 

. nativas de respostas são conhecidas, limitadas quanto ao número 

e bem distintas e "as perguntas abertas são necessárias quando a 

questão é complexa, quando não se conhecem suas dimensões signi

ficativas,' ou quando o interesse da pesquisa é a exploraçã·o de 

um processo ou da formulação .de uma questão pelo indivíduo". 4 

Na. utilização.de entrevistas e/ou questionários, em 

um processo de avaliação, muitas vezes se mostrará mais conveni

ente uma combinação de perguntas abertas e perguntas fecbadas, do· 

que o emprego de ~ma ou outra ~odalidade • 

Algumas vezes, em uma pesquisa ou em uma avaliação,· 

faz-se necessária maior flexibilidade, ainda, do que a oferecida 

por entrevistas ou questionários com perguntas abertas, podenão

se, então, recorrer a entrevistas menos sistemáticas, nas quais . 
nem mesmo as· perguntas a serem feitas pelo entrevistador são pr~ 

fixadas. Tal tipo de entrevista é, comumente, utilizado para um 

estudo mais intensivo de percepções, atitudes, motivações, etc., 

(4) SELLTIZ et alii·. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais 

(trad.) Editora Herder, são Paulo, 1971. p. 293 • 
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permitindo respostas mais espontâneas, específicas e reveladora~ 

Logicamente, na entrevista assistemática, é impor

tante que o entrevistador tenha conhecimento prévio dos aspectos 

significativos da 'situação, programa ou pessoa a ser avaliada,c~ 

nhecimento'este que lhe valerá como orientação na formulação das 

perguntas • 

A dependência da habilidade do entrevistador,a fal 

ta de comparabilidade de uma entrevista com outra e a maior difi 

.. culdade e menor rapidez na análise, sao as principais desvanta--

., 

., 

., .. .. 

.... ... 

., 

., .. 

., 

-.. ... .. .. .. .. .. ., 
... .. ., 
., .. ., 
... 
.., .. 

g-ens da entrevista assistemática. 

o emprego de questionários ou de entrevistas, em 

suas modalidades mais ou menos sistematizadas, em um estudo ava

liati vo, . dependerá· da consideração dos objetivos da avali.ação, de 

seu objeto, da clientela visada, dos recursos disponíveis, bem 

como das vantagens e desvantagens de cada processo • 
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4. AUDITORIA 

.. Entre os métodos de avaliaçãoiPodemos incluir, ain 

- da, a auditoria, que se apresenta sob dois aspectos distintos: a 

.. auditoria contábil e a auditoria administrativa. 

.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. ., .. .. 
.., 
., .. 
., 

.. .. 
w 

.., 

., 

., .. 

., 

., .. 

., 

-

Segundo Tripodi et alii, a auditoria contábil é uti 

li~ada para "estudar a consistência, fidedignidade e exatidão dos 

registros referentes às despesas do programa, à distribuição de 

seus recursos e ao processamento dos beneficiários, com o objet! 

vo de estabelecer a capacidade de prestação de contas do 'progra

ma". 5 

Dentro da auditoria contábil, ternos o exame críti

co dos registros de contabilidade geral e dos registros de cont~ 

bilidade socia'l, que compreendem, respectivamente, informações s,2 

bre custos, pagamentos do pessoal, compras, etc.,e informaçõese~ 

tatísticas sobre a clientela do programa e atividades realizadas • 

A auditoria administrativa refere-se ao exame do 

desempenho do programa, com relação a padrões '(normas estabeleci 

das de atividade desejável) determinados por fontes internas e/ou 

externas. 'Assim, examina criticamente: "a conveniência das dire 

trizes do programa e das práti'cas dirigidas ao cumprimento des

tas; a fidelidade das práticas da equipe às divisões de respons~ 

bilidades e funções designadas; os padrões organizacionais de tr~ 

balho em termos de procedimentos preferidos e eficientes dentro 

do programa e/ou entre o programa e outros de natureza similar". 6 

o auditor administrativo para seu trabàlho,baseia

se, intensivamente, nos documentos disponíveis sobre o programa, 

tais corno diretrizes escritas, atas de reuniões, organogramas, 

etc., tendo em vista a consistência interna daquele e sua corres 

pondência com as políticas e normas externas • "O conhecimento 

(5) TRIPODI, Tony' et alii. Avaliação de programas Sociais. (Trad.) 

Livraria Francisco Alves Editora S.A. Rio de Janeiro,1975 

p. 58. 

( 6 ) Idem p. 64. 
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.. ·obtido a partir de uma auditoria administrativa refere-se, habi

... t.ualmente, a fatos relativos aos padrões administrativos e de tra 

.. balho da equipe e ao grau em que o programa poderia apriI1Drar seus 

.. objetivos em relação às suas atividades gerenciais. 1I7 .. 

.. Normalmente, a auditoria, quer a contábi I quanto a 

.. administrativa, exige a contribuição de especialistàs, como aud! 

.. tores contábeis e estatísticos, no primeiro caso,e especialistas 

.. em métodos administrativos e em engenharia de sistemas, no outr~ 

.. porém, ainda que não se possa contar com a participação de pes

.. soaI especializado, na avaliação dos programas ou atividades, é 

.. importante estar sensível a que estes aspectos passíveis de audi .. 
toria, deverão ser acompanhad0s e comparados ao que foi estabele-.. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ... ., 

., .. .. .. .. .. 

cido interna e externamente • 

.. (7) ~ p. 64 . 

.., .. 
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J. A CONTRIBUIÇÃO DA ESTATíSTICA 

Depois de planejada e executada a avaliação, as in .. 
formações obtidas deverão ser submetidas ct tratamento e análise, ... 
em que o avaliador deverá contar com· a contribuição da estatísti .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

., .. 

ca, a fim de alcançar resultados confiáveis • 

Ainda que reconhecida sua utilidade e necessidade, 

um tratamento estatís·tico dos dados da avaliação não é fácil de 

ser efetuado, exigindo muitas vezes a participação de pessoale~ 

pecializado. Por outro lado, é importante salientar que um ade

quado tratamento estatístico não suprirá, na avaliação, as àefi 

ciências de um planejamento e/ou de urna execução defeituosos • 

Nosso intuito, aqui, não será explicitar os concei 

tos e procedimentos estatísticos a serem buscados pelo avaliador, 

em seu trabalho, porém apenas identificar as etapas mais signif! 

cativas em que se faz importante o uso daqueles • 

A partir da coleta, o primeiro passo, em direção ao 

tratamento dos dados, consis.te em identificar e classificar cada 

variável do estudo, quanto a sua categoria e a sua escala de me

dida. Isto significa distinguir as variáveis" independentes, de

pendentes e de controle,e indicar se foram elas medidas através 

de escalas nominal, ordinal, intervalar ou de razão (esta última 

dificilmente usada em estudos na área da psicologia e da educa

ção) • 

Porém, para a determinação do tipo de análise dos 

dados a ser feita, além da identif~cação da categoria e da esca- " 

la de medida de cada variável, é bastante útil, ainda, um conhe

cimento sobre a natureza dos dados. Este pode ser adquirido atr~ 

.. vés do cálculo e do estudo das estatísticas descritivas básicas .. .. .. .. 

.. .. .. ... 

com referência a cada variável, bem corno através da utilização de 

procedimentos gráficos. Assim, conforme a escala de medida uti

lizada, deve-se calcular a média, o desvio padrão, a freqüência 

de distribuição, a mediana, etc., para cada variável considera~ 

da no estudo e, ainda, traçar histogramas, diagramas e outrosgr~ 

ficos auxiliares, a fim de que tais informações embasem a esco

lha de um ou mais procedimentos de análise dos dados • 

Temos, então, que lia seleção de um procedimento es-
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ro das variáveis independentes, de controle e 

tão sendo estudadasi o tipo de escala através 
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.. 
principais: o nume 

dependentes que es 

da qual cada variá 

vel é medidai e a natureza da distribuição das variáveis. De 

posse destas infor~ações, o avaliador está capacitado a selecio

nar um procedimento estatístico adequado para a análise dos da

dos. O domínio que deve ter deste procedimento,ou então, a as 

sistência de um consultor estatístico, são fatores de grande im-
8 portância, embora independentes do trabalho em si" • 

Segundo Airasian et alii, o processo de análise de 

dados é composto por três etapas, apesar de apenas duas delas se 

rem tradicionalmente reconhecidas. A primeira constitui-se do 

. cálculo das estatísticas descritivas ia segunda, do uso da esta

tística.inferenCi?lie a última (citada pelos referidos autores) 

compreende uma abordagem descritivo-comparativa, que inclui a com 

paração do comportamento das variáveis com as normas pré-estabe

lecidas. A principal diferença entre a estatística descritiva e 

a estatística inferencial cc~siste em que aquela visa descrever 

ou caracterizar a amostra, . enquanto esta refere-se a deduções d~ 

rivadas de· um conjunto de dados, generalizadas para a população 

ou universo a que pertence determinada amostra. Quanto à etapa 

descritivo-comparativa, esta.não se constitui em etapa estatísti 

ca propriamente dita • 

O capítulo 11 da já citada obra de Peter Airasian 

(e outros) apresenta um quadro de técnicas estatísticas classifi 

cadas de acordo com o tipo, o número e a escala .de medida das va

riáveis independentes e dependentes, que pode ser de valioso au

xílio ao avaliador na escolha do procedimento adequado ã análi5e 

de seus dados • 

Não se pode deixar de fazer re ferência:, aquj, 1~ paE 

ticipação da estatística na composição de amostras representati

vas, quando não é possível ou conveniente trabalhar com a popul~ 

çao ou universo. A amostra representativa contrapõe-se à amos

tra tendenciosa, que apresenta diferença sistemática do universo, 

(8) AlRASIAN et alii. QP. cit. p. 89. 
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.. ,?elo menos em referência a alguma característica • 

... 
• ... .. ... 
-. .., ,. .. .. ., 
.., 
.., .. .. .. .., .. .. ., 
., 
... .. ... 

Conforme a natureza e os objetivos do estudo e as 

características da clientela/pode variar o tipo de amostra de

sejável,o que provoca urna variação no~ processos de sua composi

çao. Assim, ternos: a amostra probabilistica, formada através de 

?rocesso que garanta a aleatoriedade rigoro~a da escolha de seus 

elementos; a amostra sistemática,na qual a escolha dos elementos, 

que são previamente' ordenados, obedece a um princípio sistemá,ti

co (p. ex.,considerar os eleme'ntos que estejam nê1.s posições 6,16, 

26,36 ••• ); amostra estratificada, na qual a população é dividi

da em subgrupos ou classes, relativamente a característicqs jul

gadas relevantes para o caso, utilizando-se essa divisão, no de 

correr do proces,so de amostragem • 

Logicamente, outras classificações de amostra,mais 

complexas do que a apresentada, podem ser encontradas em obras es 

pecializadas de Estatística ou de Pesquisa. ~ o caso da classi

ficação exposta por Ackoff, em uma tabela composta pelos diver~ 

50S tipos de amostragem, com as respectivas descrições,vantagens 

e desvantagens • 

Por fim, podemos ter, ainda, a contribuição da~s

tátística na etapa de apresentação dos resultados da avaliação, 

os quais se tornarão mais compreensíveis e mais facilmente mani-

.. puláveis se apresentados graficamente. Essas representações gr! 

:icas poderão assumir variadas formas, cujas descrições e ?port~ 

nidaàe de utilização são encontradas em obras de iniciação à Es

tatística, não excessivamente técnicas. 

Apesar do reconhecimento da necessidade de um tra

tamento estatístico dos dados da avaliação, para lhe dar realmer. 

te um caráter científico e confiável, raros sao os trabalhos que 

conhecemos, no campo da avaliação de treinamento, que'chegam a 

esse nível de cuidado e estruturação. Ternos que isso se deve,s2 

bretudo, à carência de pessoal devidamente preparado para o de

senvolvimento de estudos avaliativos, além da escassez de recur

sos financeiros e tempo aplicados nas atividades que os compoem. 

(9) ACKOFF, R. L. Planejamento de Pesquisa Social. Editora Her 

der. são Paulo, 1972. p. 169-73. 
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UMA QUESTÃO: 

VALE A PENA AVALIAR? 

1. O Custo da Avaliação 

2. A E~igência de Planejamento 

3. Como e Por Que se Tem Avaliado 

4. Quando vale (ou não) a pena avaliar 

5. Possibilidade de análise de custo/ . 
benefício 
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L O CU STO DA AVALIAÇÃO 

Fator importante a ser considerado na decisão de 

avaliar, ou não, determinado programa ou atividade, é aquele refe

rente ao custo da avaliação. 

Podemos focalizar a questão de custo por vários ân 

gulas distintos, que nos podem fayorecer a visão da possibilida

de e da conveniência'da avaliação. 

Logicamente que sendo característica de nossa rea

lidade a atuação dentro de recursos limitados, urna das primeiras 

indagações a serem feitas diz respeito aos recursos financeiros 

e outros recursos necessários para realizar a avaliação. Em res, 

posta, identi ficaremos os cus tos primários, que 11 são todos os cus 

tos diretos envolvidos na obtenção de mão-de-obra, terepo, recur

sos físicos e dispositivos operaqionais para a execuçao da ava-

'liação ll
• Confrontando os recursos disponíveis com esses custos 

primários, poderemos verificar se a avaliação pretendida poderá 

se efetuar com um poten~ial de resposta que justifiq~e a aplica

ção dos recursos, ou se a limitação destes tolhe de tal forma aqu~ 

la, que a melhor alternativa seria dar-lhes l~ outro destino (co 
, ,-

mo por exemplo, uti lizá- ios na me lhoria do desenvolviment'J do pr~ 

grama) • 

Além dos custos primários, é necessário ao decisor 

conhecer os custos secundários da avaliação, que envolvem o tem

po, o esforço e os recursos do programa, para possibilitar ou f~ 

cilitar a avaliação (p. ex.: o tempo dos componentes do programa 

que serao entrevistados) , bem como os efeitos que o esforço da 

avaliação pode causar sobre as operações do programa. A conside 

ração destes custos secundários também deve pesar, na tornada de 

decisão quanto a avaliar ou não avaliar • 

Assim, para'Tripodi e outros, o administrador que 

planeja uma avaliação, precisa conheceras respostas às seguintes 

questões: 

(1) TRIPODI, Tony et alii. Avaliação de programas sociais. Li

vraria Francisco Alves Editora S.A. Rio de Janeiro, 1975 

p. 98. 
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"1. Que reservas financeiras e outros recursos estão dispo-

níveis para a avaliação? 

2. Quais os custos primários de urna avaliação proposta? 

3. Quais os custos secundários de uma avaliação'projetada? 

4. Quais os benefícios potenciais de urna avaliação?,,2 

., Um outro ângulo, pelo qual pode ser examinada a que~ 

.. tão àe custos, é aquele que os vê corno igual ao valor dos benefí 

.. cios de que se desistiu,ao se optar por urna, entre duas ou várias 

• alternativas. t a noção de custos de oportunidades, que conside 

.. ra os custos corno benefícios perdidos • .. ., 

., 

., 

., .. ., 

., 
•• ., 
., 

., 

., 
• .. .. ., 
., .., .. ., 
... .. 
• ., .. .. 

Diante de duas ou mais opçoes possíveis, devemos 

considerar os custos e benefícios de cada urna, a fim de proceder 

a urna escolha. Dentro des'te raciocínio, o procedimento a seguir 

e relacionar os aspectos favorávei's e. os aspectos desfavoráveis 

correspondentes a cada alternativa, com o objetivo de fundamen

tar a opção, na comparação ·desses aspectos. Se for possível con 

verter os itens relacionados, a urna unidade de valor comum, tor 

nar-se-á mais fácil tanto a comparação quanto a escolha. A limi

tação de recursos leva a que, quando se opta por urna alternativa, 

desista-se das demais. Daí, o custo vir' .a ser o sacrifício de um 

benefício para se obter um outro • 

Os custos de. oportunidade da avaliação de um pro

grama ou atividade podem se consti tuir em um fator importante na 

decisão de efetuá-la ou não. A análise de custos a partir desse 

conceito exige a referência a duas ou mais alternativas, de modo 

a que o decisor possa escolher entre elas. Por outro lado, se 

não houver alternativas, o custo inexiste • 
. 

E. Haller, partindo do pressuposto de que a deter-

minação dos custos de um programa faz parte da avaliação, apre

senta diversos procedimentos possíveis de serem adotados para e~ 

te fim (partindo do concei to de custos de oportunidade)., que pode 

rão ser bastante úteis àqueles que desej aram embasar decisões nes 

.. (2) TRIPODI et alii. Qp. cito p. 99 
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., te tipo de análise. 3 

., 

., ., 
• ., ., 
., 
., .. 
. ,., 
., 
., 
.., 
., 
.., 
., .. ., 
., 
., 
., 
., 
.., 
•• .., 
.., 
.., 
., 
., 
., 
.., 
.., 

Apesar da reconhecida importância do fator custo 

em qualquer empreendimento, e da limitaç~o de recursos com que.se 

trabalha em todos os campos, em relação ao treinamento nao conhe 

cemos, em nQsso país, ~xperiência alguma de avali.aç~o que tenha 

sido precedida de urna análise de custos. Realmente, no estágio 

rudimentar em que nos encontramos em relaç~o ã avaliaç~o de tre! 

namento, seria surpreendente se encontrássemos uma aç~o caracte

·rística de um estágio mais. avançado, corno seria; esta • 

.. 

(3) HALLER, E. A análise de custos na avaliação de prograrnas·ec~ 

cacionais. In AIRASIAN, Peter et alii. Avaliação educa

cional: plarieiamento, análise de dados, determinação ce 

custos. Editora Vozes, 1977, p. 109-64. 

, 
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2. A. EXIG~NCIA DE PLANEJN1ENTO 

Um procedimento mui to comum,' sobretudo no campo de 

treinamento, e alguém ser solicitado a avaliar atividades ou pr~ 

gramas, quando estes j~ est~o chegando ao seu final 6u, até mes-

í:'.O, um tempo ,após a sua realização. 'Na maioria das vezes, 

se pensou em avaliação no momento em que foram planejados 

-nao 

tais 

.. atividades e programas (quando são planejados),e não se' teve a 

., preocupação de dispor com clareza o que se pretend~ com os mes-

., 

., 

., 

., 

., 

., .. ., .. 

., .. .. .. 
'W 

., 

., 

., .. .. .. ., 

., 

• ., 
., 
., 
., .. 

mos. Esta atitude ingênua ,de pensar que se pOderá efetuar uma 

avaliação confi~vel em algum grau, sem referi-la a pontos prévia 

e claramente definidos, tem levado a muito desperdício de esfor

ços e recursos, com raro ou nenhum resultado • 

A questão da exigência de planejamento pode sercon 

siderada, pelo mínimo, em,dois sentidos: o primeiro relativo ao 

planejamento do próprio programa ou atividade, e o outro, no que 

diz respeito ao planejamento da avalfação em si • 

Dentro do processo de planejamento do programa ou 

atividade, destaca-se sobremaneira a necessidade da fixação de 

objetivos. Independente da idéia de avaliação, iniciar um empre

endimento' sem lhe determinar os propósitos, compromete, desde l~ 

go, todo o trabalho. Da especificação clara e inequívoca do que 
-se pretende alcançar, depende o traçado das açoes e a escolha dos 

meios. A partir daí, é possível acompanhar o curso dos aconteci 

mentos, tendo um parâmetro para corrigi-los, bem como ter um guia 

para a comprovação dos resultados • 

Ainda que a avaliação deva estar alerta a efeitos 

nao previstos, faz parte de seus objetivos detectar o grau de al 

cance dos resultados pretendidos, pressupondo-se que toda ação 

pretenda chegar a algum resultado. Assim, a nao explicitação nI 

tida desse resultado esperado constitui-se numa limitação à efi

cácia da avaliação, chegando ao ponto, muitas vezes, de frustrá-la 

totalmente • 

Mesmo sendo essa uma posição assumida pela maioria 

dos planejadores e avaliadores, é indispensável citar, neste mo

mento, .um outro enfoque surgido recentemente, no campo dos estu

dos de avaliação. ~ ele representado pela "avaliaç~o sem refe

rência a objetivos", propalada por Scriven, a partir de um traba 
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lho, do qual participou, que tinha por objetivo avaliar os resul 

tados dos produtos do National Center for Educational Communica

tions, do United States Office of Education. Para conhecer a 

.. idéia fundamental desta nova forma de encarar a avaliação, é in 

• teressante observar as afirmações do referido autor: "Ao refletir 

.. sobre esta experiência, posteriormente, pareceu-me cada vez mais ., .. .. ., .. .. .. .. ., .. ... .. .. .. .. 

., 
.'W 

.. ., .. .. .. .. ... 
-. .. ., .. .. 
'W ., 
., .. .. 

artificial a separação entre fins e efeitos colaterais. Afinal 

de contas ,não estávamos lá para avaliar fins como tais aqueld 

seria uma parte importante da avaliação de um EE.9..ietoi mas não 

(pensei) de um produto. Tudo que nos competia, na verdade, era 

determinar exatamente que eféitos este produto tinha (ou poderia 

ter) e avaliar aqueles efeitos, quer tenham sido intencionai~ ou 

não. ( ••• ) Além disso, a linguagem de "efeito colateral" ou "efei 

to secundário" ou mesmo '''efei to não antecipado" (os termos eram 

então usados aproximadamente como sinônimos) tendia a ser uma eli 

minação do que podia muito bem ser a realização crucial,especial 

mente em termos.de novas prioridades. Pior ainda, tendia ator'· 

na::::--nc's menos' rígidos nos dados' em relação a tais efeitos e a exi 

gir menos evidência sobre eles, o que é extremamen'te insatisfatª

rio com r~la~ão aos vários efeitos potencialmente muitó prejudi~ 

ciai~ que surgiram ao longo dos anos. Em resumo, pareceu-me que 

a consideração e a.valiação dos objetivos era desnecessária e'mes 

mo um passo possivelmente contaminador. Comecei a trabalhar,num 

enfoque alternativo-simplesmente,a avaliação dos efeitos reais em 

relação a um perfil (tipicamente) de necessidades demonstradas 

ne~sa região da educação. (Isso é semelhante ao que a União de 

Consumidores, na realidade, faz). Chamo a isto de avaliação sem 

referência a objetivo (ASO)". 4 

A nova posição de Scriven tem suscitado críticas de 

vários autores, entre os quais citamos Stufflebeam, segundo quem 

a ASO não pode ser considerada como uma possível alternativa para 

(4) SCRlVEN, Michael. Perspectivas e procedimentos de avaliaçã~ 

In SCRlVEN, M. e STUFFLEBEAM D. Avaliação educacional II : 

perspectivas, procedimentos e alternativas(trad.) Editora 

Vozes, Ltda. Petrópolis, 1978, p. 41-2 . 
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os mqdelos de avaliaç~o existentes, mas apen"as como urna estraté

gia metodol6gica para s~plementar outras, incluindo a avaliaç~o 
com re ferência a objeti vos· e a avaliação de objetivos. 5 

Voltando ã necessidade de planej amento para emba

sar a avaliação, Eron Beresford, em sua tese de mestrado, recen

temente apresentada e aprovada pelo INPE, propõe, considerando 

"nossa realidade, que os objetivos sej arn estabelecidos, mesmo a 

posteriori , representando os resultados esperados do programa de 

treinamento. Sugere "Beresford que, dada a complexidade queenvol 

ve essa tarefa, seja ela efetuada através de um "Grupo Consenso", 

no qual estejam representadas todas as entidades envolvidas dir~ 

tamente pelo treinamento, isto é, que estejam presentes no gL~pO, 

os interesses da organização treinadora, do corpo docente, dos 

treinados, das empresas que enviam seus dirigentes ou técnicos ao 

treinarnento,e das organizações patrocinadoras. 6 

Quanto ao planeja~ento da avaliação em si, este re 

fere-se a previsão de seus objetivos; do modelo a utilizar e, sis: 

nificativarnente,dascondições e procedimentos que orientarão a 

coleta e análise dos dadps. Inclui, ainda, o plano &e t~un3mis

sao das informações obtidas, aos tomadores de decisão. A ausên-

., cia do referido planejfu~ento, provocará o ri~co de se efetuar um 

., trabalho sem sistemat,ização, que terá corno resultado um a-:tontoa-

., do de dados, para os quais não se saberá claramente que destino 

., oferecer, ou o que é pior, servirão de falso fundamento a deci-

., sões inadequadas • ., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., . (5) ~, p. 40-75 ., 

., 

... 

., 

., 

(6) BERESFORD, Eron. Modele de avaliação com agregaçao de resul

tados para avaliar, por acompanha~ento de egressos,o pro

duto final de programas de treinamento. (Tese para obten

ção do titulo de Mestre em Tecnologia Educacional). Inst! 

tuto de Pesquisas Espaciais. são José dos Carrpos, 1978,p.4o-2. 
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.. J. COMO E POR QUE SE TEM AV/I.LIAOO 

Nossa intenç~o, aqui, é refletir um pouco sobre o 

que conhecemos do estágio atual da avaliação, no campo educacio

::al e no campo do treinamento, em te rmos de Brasl. 1. 

" .•• A situação da Avaliação, no Brasil, de modo g~ 

ral, encontra-se mui to aquém das necessidades provocad~s pe las m~ 

c.anças continuas do Sistema. E isto se deve à falta de Avaliado 

res especializad?s para o Sistema de Avaliação exigido,visto que, 

em Eatidades Educacionais de vários Estados brasileiros, as ati

vidades avaliativas, quando existentes, são exercidas, em alguns 

casos, por doutores ou mestres (braSileiros ou estrangeiros) mas 

raramente com especialização em'Avaliação, e na maioria dos ca-

• sos por elementos com formação universitária nas mais diversas 

.. áreas. Corno conseqüência" ,a AV3.liação apresenta, quase sempre, 

., "C..'Tl enfoque predoPlÍnantemente te rrninal e centrado apenas no desem 

... 'penho do aluno". 7 Esta afirmação de, Bertti. et alii t~ve corno ba 

., se um levantamento efetuado, através de ques tionário, em insti-' ., .. .. 

., .. .. .. 

., .. ., .. .. ... 

., .. 

tuições educacionais, inqluindo entidades de treinamento, dagra~ 

c.e maioria· dos Estados brasileiros, em que as autoras indagavam 

sobre as .práticas de avaliaç8.o utilizadas (ex.istência de avalia

cores, qualificação dos mesmos e natureza das ativfdades por eles 

cesempenhadas) • 

De fato, o que vemos, comumente, nos trabalhos ava 

liativos é a preocupação com a avaliação da aprendizagem no âm
bi to educacional e a avaliação da reação dos participantes no que 

se refere a treinamentos. Os instrumentos utilizados são provas, 

testes e trabalhos de grupo, no primeiro caso, e questionários 

aplicados ao final de cursos e seminários, no segundo caso • 

(7) BERTTI, G.C. et alii. Planejamento de um curso de treina

mento de avaliadores educacionais (tese para obtenção do 

'ti tulo de 1-1estre em Tecnologia Educacional). Instituto de 

Pesquisas Espaciais - INPE, são José dos Campos, 1978,p.3 • 
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Voltando-nos para o campo que nos interessa mais, 

no momento, qual seja o do treinamento, podemos afirmar que ape

sar das práticas de avaliação estarem circunscritas à reação dos 

treinados ao processo ao qual se submetem, existe uma grande pre~ 

cupaçãoie até mesmo uma certa angústia, em torno da avaliaç~o de 

contexto (sobressaindo-se a identificação de necessidades) e da 

medição de resultados. Isto é faci lmen te comprovável ao contac

ta r-se com profissionais da área 'ou com elementos de equi~es de 

avaliação I em encontros especí ficos sobre o próprio tema ou temas 

correlatos I ou em visi tas tendo como finalidade o conhecimento de 

seu trabalho e a troca de experiências. Não obstante essa gran

de preocupação, revelada, muitas vezes, através de uma ,busca de 

informações a respeito do que se está fazendo em avaliação em ou 

tras entidades, no país ou no exterior, pouco se avançou em ter

mos do estabelecimento de procedimentos satisfatórios • 

Buscando identificar as causas do exposto a~/~ 

'cordamos com as autoras citadas (Bertti et alii) , que uma delas 

e talvez a mais marcante, seja a carência de recursos humanos com 

preparaçao específica para o exercício de atividades de avalia

ção. Correlata a esta carência, temos a dificuldade constituída 

pelas poucas oportunidades onde buscar tal preparação, em nosso 

país. O único curso que se conhece atualmente, com urna área de 

especialização em avaliação é o Mestrado em Tecnologia Educacio

nal do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Os cursos de cur 

ta ou média duração, que são oferecidos sobre o assunto, expoem 

di versos modelos e me,todolcgias; mas no que se refere à operaciS? 

nalização, restringem-se à avaliação de processo • 

Outro ponto que nos parece poder ser visto comopr~ 

vocador do atual estágio da avaliação em treinamento, é o pouco 

conhecimento da bibliografia sobre o assunto. A..s obras nacionais 

ainda são escassas i apesar de existirem diversas e extensas obras 

estrangeiras e, sobretudo, inúmeros ·artigos tratando do tema, p~ 

blicados em periódicos (de várias nacionalidades) sobre educação, 

t·reinamento, tecnologia educacional, recursos humanos, etc., há, 

ainda, uma divulgação muito restrita dos mesmos • 

Por fim, podemos identificar uma variável de natu

reza comportamental que pode ter sua influência sobre o desenvol 

vimento rudimentar da avaliação de treinamento: a pouca serieda-
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~e com'que o assunto é visto pelos administradores. Esta é ex-

pressa pela forma e moment.o em que os' avaliadores são chamados a 

purticipar dos programas ou projetos, o que determina a impossi

bilidade de um trabalho eficaz (como já fizemos referência na se 

gwnda parte deste capítulo). Assim; permanece u~a atitude de 

c2scrédito, em razão do pouco resultado obtido, que leva, num 

círculo vicioso, a se votar poucos recursos para a avaliação e a 

se desconsiderar a necessidade e a validade da mesma como fonte 

de subsídio à tomada de decisão, desde a concepção dos programas 

ou projetos • 

o que expusemos, até então, sobre o'estágio da ava 

liação de treinamento, no Brasil, não ignora a existência de al

gumas experiências nesse campo, que podem res ultar exi tosas, em 

suá busca de resultados efetivos, pelos cuidados e interesse, in

clusive dos administradores, com que estão sendo realizadas. Co

!:',o exemplos, citamos o trabalho em desenvolvimento pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional para a Saúde-NUTES, da Universidade Fede

ral do Rio de Janeiro, e o modelo elaborado e em testa~em peloPr~ 

grama de Tréinamento Integrado do Ceará-PROTIC, administrado pe

la Universidade de Fortaleza, da Fundação Educacional Edson Que! 

roz . 

Em re lação às razoes por qUE' se tem aval~ado progr~ 

mas e atividades de treinamento, ainda que entre elas constem o 

_ c.esejo de õE,e.rféiçoar os program~s ou atividades avaliados, o de 

conhecer seus resultados e/ou o de tomar decisões a seu respeito, 
II 

não são estas, ainda, as mais frequentes. Infe lizmente , temos 

grande parte das avaliações motivadas pelo desejo de reunir opi

niões favoráveis sobre determinado programa (ou atividade) ou s~ 

bre certos docentes, ou garantir algum prestígio ao ó~gão de trei 

namento, além daquela posição de avaliar, simplesmente porque é 

reconhecido, nos meios técnicos, que a avaliação é parte integr~ 

te e importante de um planejamento bem feito. Estas razões pou

co técnicas, e tão comuns, só' tenderão a desaparecer, ~ medida que 

a avaliação for encarada com a seriedade a que faz jus e for cer 

cada pelas condições necessárias a seu desenvolvimento em bases 

nais científicas • 
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.. 4. QUANDO VALE (OU NÃO) A PENA AVALIAR 
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Ao pensar em avaliar um progra~a ou atividade, o 

<1dministrador deve considerar diversos fatores. antes de tomar sua 

decisão. Alguns deles já foram ci:tados, como o custo dê:. avalia

ção e a exfstência ou possibilidade de definição dos objetivos do 

programa (ou atividade) , porem há algumas outras cons,iderações a 

fazer • 

O conhecimento existente sobre o programa, quando 

suficiente, pode levar à decisão de não avaliar, uma vez que a 

avaliação pouco acrescentaria ao já conhecido. Por outro lado, 

se os indícios sobre o funcionamento do programa são insuficien

tes, evidencia-se a necessidade da avaliação. Da mesma forma, se 

o programa encontra-se em fase tal que permita reformulação de 

procedimentos ou até mesmo de objetivos. Novamente, podemos uti 

lizar a orientação de Td.podi e outros, para a determinação da 

necessidade e benefícios da avaliação, através das seguintes que.:! 

tões: 

"1. Qual é o estado atual dos objetivos do programa? 

a} Quais sao os objetivos atuais do programa? 

b} Os objetivos do programa provavelmente mudarão? 

c} Qual é o estado atual de conhecimento sobre o progr~ 

ma? 

2. Qual é o propósito da avaliação? 

a} Que estágio de desenvolvimento do programa deve ser 

avaliado? 

b} Quais' as vantagens e desvantagens relativas de uma 

avaliação? 

c} O programa seria alterado como resultado dofeedback 

obtido através da avaliação? 

A resposta a estas perguntas fornece um conjunto de 

infor'mações mínimas necessárias para que o administrador decida 
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se um programa deveria ou nao ser avaliado".8 

Outro ponto a ser examinado, para a tomada de deci 

550, no caso, ~ o clima sociopolítico no qual a avaliaç~o se de

senvolverá. As pessoas liga(léls ou interessadas nos resultados de 

lli~a avaliaç~o podem representar diferentes ideologias e sistemas 

de valores, uma vez que esta se efetua dentro de um contexto de 

relações sociais. Daí, ser necessário que essas pessoas tenham 

condições de definir entre si os usos e conseqüências possíveis 

de uma avaliaç~o, para que os resultados da mesma sejam devida

mente aproveitados. Por outro lado, temos também o aspecto polf 

tico, isto é, aquele referente aos interesses e conflitos de gr.~ 

pos de poder. Tal aspecto leva, muitas vezes/a que determinados 

. programas ou atividades (e até mesmo pessoas) sejam apoiados ou 

refutados, independente de suas realizações. Nesses casos, 'em 

que predominam os·comprcrr.issos políticos, a avaliaç~o pode ser 

aceita ou n~o, conforme seus resultados (ou a expectativa deles) 

estejam coerentes com os referidos compromissos. Assim, do pon

to de vista técnico, vale (ou n~o) a pena avaliar, quando o cli

ma sociopolítico favorece (oun~o) uma investigação hopesta, cujas 

conclusões ser~o utilizadas como um instrumento gerencial, no 

w aperfeiçoamento dos programas ~valiados. 

.. 

.. .. ... .. .. ., 

., 

., .. 
w .. .. .. 
--

Em resumo, podemos dizer que o administrador deve 

se decidir pela realização da avaliação quando: 

- tais resultados justificam os custos de seu planejamento e' 

execuçao; 

há disponibilidade, qualitativa e quantitativa, dos recUr 

sos (humanos, .. financeiros, técnicos, etc.) necessários; 

- o planejamento do programa, sobretudo, a fixação dos obj~ 

tivos, permite conhecer os efeitos desejados; . 

o clima sociopolítico contribui para o uso adequado das in 

formações obtidas. 

(8) TRIPODI, Tony et aJji. 2F. cito p. 97. 
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A não consideração das c~rcunstâncias citadas aci

ma, provavelmente,levarâ a atitudes de ceticismo ou descrédito, 

não só com relação aos resultados da avaliação efetuada, mas, o 

que e mais grave, com referência ao processo em .si, .de um modo g~ 

ralo 
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., 

., 5 •. 'POSSIBIIJIDADE DE ANÁLISE DE CUSTO/RlmEF!CIO 

., 
"A análise de custo-benefício é uma técnica para 

., élvélliar a eficácia relativa de programas altern~tivos, estraté-., 

., 

., 

., .. 
~ 

(_1ias, etc., em termos de custo. Seu objetivo e verificar. a rela-

ç30 entre os recursos necessários (custos) e a realização de ob

jetivos especIficas (benefícios) .,,9 

Na análise de custo-benefIcio é necessárioconver-

.. ter os indicadores sociais dos objetivos do programa ou de seus 

., resultados em Indices monetários, a fim de propiciar uma compa-

., .. .. ., 

., 

., 

., .. .., -.., 

., .. ., .. ., .. .. .. .., 

., 
-. .. .. .. .. 
.. ., 
., 

ração com os custos, traduzidos em Indices da mesma natureza·, 

Eis o ponto onde reside a dificuldade de tal análise em progra-:

mas sociais e dentre eles, em programas educacionais, incluindo 

treinamento, Existe uma gama de benefIcios psicológicos e sacio 

lógicos que dificilmente' p'oderão ser medidos em unidades monetá

rias • 

Substituindo a análise de custo-benefício, nos ca

sos de dificuldade de quantificação dos resultados dos programas, 

temosCitapas por Tripodi e· outros, a análise de custo-resultado10 

e peloINPE-Instituto de 'Pesquisas Espaciais, a análise custo-efe

ti vidade'.ll 

A análise de custo-resultado é uma modificação da 

análise de custo-benefício, que relaciona os custos do programa 

a seus resultados, sem transformá-los em índices monetários. O 

conhecimento resultante dessa ánálise expressa-se sob forma de fa 

tos descritivos (ex.: uma turma de 20 participantes envolve um 

custo menor por participante, do que uma turma de 10 participantes, 

visando a atingir o objetivo especIfico de preparação de supervi

sores para a avaliação de desempenho de seus subordinadOS) • 

, ( 9 ) I dern p. 85 • 

(10) Idem p. 88-91 

(11) ~NSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS. Engenharia de Sistemas • 

Planejamento e Controle de Projetos. Petrópoilis, Edito 

ra Vozes, 1972, p. 124-31 • 
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Da mesma forma, a análise custo-efetividade "é uma 

abo:r'dagem analítIca para resolver problemas de escolha que reque

rem uma definição de objetivos e identificação da alternativa que 

produza a maior efetividade para um dado custo ou que produza um 

grau exigido. ou escolhido de efetividade pelo menor custo.,,12 

Efeti vidade, no caso, está sendo tornada corno sinônimo de eficácia, 

significando a medida do grau de alcance dos objetivos • 

Na ~re~ educacional j~ ternos, em nosso país,alguns . , 
exemplos de pesquisas e estudos avaliativos, buscando medir a r~ 

lação custo-efetividade, sobretudo, da adoção de modernas tecno

logias educacionais em programas de educação de crianças e/ou 

adultos (corno exemplo, podemos citar o caso da análise custo-efe

tividade da televisão educativa do Mararillão). Porém, em termos 

de treinamento, não conheoemos neruluma iniciativa nesse sentido • 

Em nossa própria experiência de trabalho voltada p~ 

ra treinarrentq, ternos percebido que significativa parcela do ceti-

.. cismo de coordenadores de ,programa e administradores, com rela-.., 

... .. .. .. .. .. 
" .. .. .., .. .. .. .. .. .., .., .. -.. 

ção à avaliação, deve-se' ~. certeza da impossibilidade da realiza 

çao de urná análise custo-benefício, que inclua a totalidade dos 

resultados alcançados pelos programas ou atividades avaliados • 

Realmente, concordamos que,seja esta análise um aspecto import~ 

tíssimo de uma avaliação, sem o qual não a poderemos considerar 

completa. Então que alternativas nos restam se sabemos, também, 

que toda atividade de treinamento (bem corno, toda ~rea educacio

nal) tem objetivos e resultados psicológicos ou sociológicos não 

mensur~veis em termos de cruzeiros? 

No momento, .a resposta que se nos afigura como evi 

dente é que: 

19) nossos programas de treinamento apresentam parte de seus 

efeitos traduzíveis em unidades monet~rias, alguns dir~ 

ta e outros indiretamente. Com relação a estes efeitos, 

deveremos buscar estabelecer a relação custo/benefício, 

para oferecê-la, como informação, àque les responsáveis 

pela tomada de decisão i 

-., (12) lde.m, p. 124. 
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nossos programas de treinamento apresentam relevantes 

efeitos não trad\.1zíveis ern unidades monetárias, que não 

podem deixar de ser considerados na análise. Com rela

çao a estes, temos a alternativa da análise custo/efet~ 

vidade (ou custo/resultado) cujas técnicas, já disponí

veis em literatura estrangeira e em alguns trabalhos n~ 

cionais, oferecerão informações úteis à tornada de deci

sao • 

Ainda que inicialmente comecemos com levantamento 

de dados e análises bastante rudimentares, faz-se imprescindível 

que nossos mode los de avaliação re fli tam a preocupaçao de rela

'cionar custos com os resultados alcançados (~o caso de programas 

• ( realizados) ou com as diversas alternativas disponíveis (no caso 

... de decisão quanto ao programa a adotar). Essas tentativas modes ., 
•• 
" ., ., .. 
" •• ... 
-. ... 
-. ... 
• ... 
... .. 
... ... .., 
• ... .., 
... ... .. 
ÍIIIIr -

tas, incipientes, em princípio, irão nos levando a identificar 

ângulos e técnicas adequadas e aplicáveis, de forma a se consti

tuíre~ em urna experiência que servirá de base a um trabalho real 

mente válido e científico • 
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CAPITULO VII 

UM MODELO OP~RACIONAL 

PARA AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

1. Apresentação 

2. Avaliação de 

3. Avaliação de 

4. Avaliação de 

5. Avaliação de 

do Modelo 

Contexto 

In~umos 

Processo 

Produto 

6. Os Instrumentos 

7 . Interpretação dos Dados 

8. Fornecimento da Informação 
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1. APRE'SENTAÇÃO, DO MODELO 

No presente capitulo,pretendemos atender especifi

camente a un1 dos objetivos a que nos' propusemos ao inicio do tra

balho,qual seja ci de "propor um modelo operaciona~, que possa a~ 

xiliar as instituiç6es de treinamento, na avaliaç~o de suas ativi 

c.ades" . Para isso, desenvolveremos, 'com algwnas adaptações, um mo 

delo de autoria nossa, apresentado ao CEBRAE-Centro Brasileiro de 

':'poio à Pequena e Média Empresa ,( em razão de nossas atividades na 

referida, Insti tuição), para acompanhamento e avaliação de seus pr.9. 

gramas. A necessidade de adaptação surge do fato de que o modelo, 

como inicialmente proposto, visa ao acompanhamento e à avaliação 

?e programas que· incluem não só treinamento, que é a atividade que 

nos interessa no momento, mas também consultoria, pesquisa ,e ou-
..:. 

tras açoes . 

Nosso ponto de partida é o conceito de avaliação que 

apresentamos no capítulo r, segundo'o qual "avaliação é o proces

S0 contínuo' e sistemático de, segundo critérios definidos de va- , 

lor, delinear, obter e fornecer informações sobre o contexto, os 

elementos constitutivos" a atuação e os resultados de um sistema ou 

de um programa, visando à tomada de decisão" (p. 17) . 

Desse conceito, 'que deriva corno 'ficou claro no cap!. 

tulo l, da definição de Stufflebeam (p. 8), podemos destacar como 

pressupostos: 

- a avaliação como uma série de açoes sucessivas e integradas; 

- a necessidade de, previamente, estabelecer padrões de julga-

mento, com os quais serão cotejadas as medidas dos atributos 

do objeto avaliado; 

- o abrangimento pela avaliação, do processo informativo,desde 

a identificação dos dados necessários até o oferecimento da 

informação ao destinatário; 

- a preocupação em avaliar nao só resultados, mas também as 

circunstâncias-ambiente, os recursos e o processamento destes 

que interferem e,determinam aqueles; 

'" - a existência da avaliação em função da necessidade de sele-.., 
-. -
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.,. ç~o entre ações alternativas com referência ao objeto avalia .' .. .. 
" tos 

do . 

Pretendemos qu~ nosso modelo reflita tais pressupo~ 

através de suas etapas, procedimentos e instrumentos essen-

., ciais e se mostre coerente com o coriceito adotado.' ... ., 
•• .. .. .. .. .., .. 
" .. .. 
" .. 
" 
" .. 
" .. .. .. 
" .. .. ., 
., .. 

A fundamentação teórica da proposição a ser apreseg 

tada encontra-se no modelo de Daniel Stufflebeam et a11i, exposto 

no capItulo III Cp. 43 a 46). Dessa forma, a exemplo do. referido 

autor, teremos: 

avaliação de contexto 

avaliação de insumos 

avaliação de processo 

- avaliação de produto 

Cada uma destas etapas seri comentada adianté, deta 

lhando-se as variiveis e indicadores considerados significativos, 

em relação,aos programas da natureza daqueles desenvolvidos pelo 

CEBRAE. Pensamos que a maioria dessas variáveis e indicadores t~ 

rão signific"ância para grande parte dos programas de treinamento 

realizados por outras instituições. Porém, caso necessirio, em 

razão da especificidade de determinado programa a ser avaliado, 

outras variiveis e respectivos indicadores poderão ser identifica 

dos . 

o modelo foi elaborado tomando como enfoque a pos! 

çao da equipe, técnico ou especialista que tem a seu cargo o acom 

panhamento e a avaliação de programas. Isto ,considerando que a 

situação mais freqüente é aquela· em que o avaliador é pessoa ou 

grupo distinto do planejador e/ou executor. Pretendemos, portan

to, oferecer ao avaliador um esquema de trabalho para 'acompanha~ 

.. Dento e anilise de ações daqueles a quem cabe' o planejamento e a 

.. implementação dos programas. 

A cada uma das quatro etapas da avaliação Ccontext~ 

in5umos,processo e produto) dever i corresponder um per iodo oportu' 

no, determinado' pelo estigio de desenvolvimento do programa e pe

la necessidade de informação para a tomada de decisão. Apesardis 

so, não afastamos a hipótese de realização de mais de uma etapa 
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-concomitantemente, ainda que nao seja esta a alternativa ideal, 

na maioria dos casos. Dentro dessa mesma idéia, o modelo aprese~ 

ta condições de ser utilizado para a análise de programas já em 

andamento, porquar:to são' ~aras as ve'zes em que iniciamos a avalia 

çao junto com o planejamento, corno seria o adequad.o .. 

ETAPAS DA AVALIAÇÃO (FIG. 7) 

IID~7IFICAÇAO . ~ 
j::;:':; NECESSIDA- . PI.Af\.IDAMEN'ID 
ID:::s,CAPABIIJI- t-----:;\; . CO t---) 
iDADE E RESTRI I TREINAMEN'ID 
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AVALIAÇÃO 
CE 

CONTEXTO 

AVAJ...IACÃO 
I---)\. DE 
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~~ It---~ 
TREINAMENTO I 

RESULTADOS 
CO 

TREINAMENTO 
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AVALIN:.ÃO 
DE 

PROCESSe ) 

1----,-1----.. 

AVALIAÇÃO 
DE 

PFODUID 
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Reportando-nos novamente ao conceito de avaliação 

2ldotado, salientamos que o delineamento da 'informação é efetuado 

~o momento da identificação das variáveis a sere~ observadas, com 

seus respectivos indicadores e prossegue na determinaç~o dos qu~ 

sitos dos instrumentos a serem utilizados . 

A obtenção da informação compreende a col~ta, a aná 

lise e a interpretação dos dados. Para a coleta prevê-se, no mo

delo em questão, que o avaliador utilizará técnicas como entrevis 

tas, questionários, observação e análise de documentos, tendo co

=0 instrumento básicos, listas'de verificação (para as quatro eta 

pas da avaliação) e roteiros de relatórios (para a avaliação de 

processo e a avaliação de produto), cujos modelos serao apresent~ 

dos adiante, em outro item, deste capítulo. A análise dos dados 

será feita através da atribuição de pontos, considerando as alter 

nativas levantadas nos instrumentos (lista de verificação e rotei 

ios de relatórios), sendo posteriormente o total desses, pontos in 

terpretado, segundo um quadro específico, onde estão estabeleci~ 

ãos os padrões de julgamento . 

o fornecimento da informação ao decisor ou deciso

res, sobre os resultados da avaliação, se efetuará ~través de ·re 

latórios escritos ou verbais., variando seu nível de detalhamento 

de acordo com a posição, competência e interesse do destinatário • 

Apresentaremos um modelo de relatório simples e sucinto, que p~ 

derá ser utilizado para informaç~o ao administrador do programa 

(ou da Instituição), visando a embasar uma tomada de decisão quari 

to ao programa avaliado . 

Em síntese, o modelo compoe-se de quatro etapas 

avaliação de contexto, avaliação de insUITO&avaliação de processo 

e avaliação de produto -dentro das quais foram identiricados va 

~iáveis e indicadores considerados significativos para programas 

je treinamento. Visando à operaciomllização do modelo, adotou-se 

'~"TI sistema de atribuição de pontos ao programa objeto da avalia

ção, conforme se manifeste no mesmo a presença das variáveis e dos 

indicadores componentes de cada etapa. Assim, nas listas de veri 

ficação~ estão relacionados os indicadores alternativos, dentro 

de cada variável, ao lado dos quais consta o número de pontos (m~ 
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., ximo 4, mínimo O) que deverá ser atribuído ao programi'l, em caso de 

., ocorr~ncia desses indicadores e variáveis.' Nos roteiros de rela-

.. t6rios, a atribuiç~o de pontos ~ feita atrav~s da valoraç~o do 

., programa em uma escala de 1 a 4. Somando-se os pontos alc~nçados 

., em cada Variável, ter-se-á o total de pontos do programa na etap~ 

., .. .. 

,com base no qual, relacionando-o ao total de pontos possíveis de 

ser obtido, atribuir-se-á um concéito ao programa. A partir des

se conceito ser~o tomadas as decisões a respeito do programa, ten 

do em vista seu aperfeiçoamento, sua repetição ou at~ me'smo sua 

extinç~o . 

.. 2. A A VALIACÃO DE CONTEXTO 

.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

. 
Estaremos considerando, no modelo, como contexto, 

os elementos circunstanciais que formam o ambiente do programa e 

9as instituições envolvidas, incluindo carências e problemas, bem 

como potencialidades e oportunidades. Assim, uma avaliaç~o de cog 

texto, como apresentada no 'modelo de Stufflebeam (p. 44) i "defi

ne o ambiente, descreve a's condições desejadas e reais, identifi

ca necessidades a oportunidades n~o aproveitadas e diagnosticapr~ 

blemas subjacentes a estas necessidades e oportunidades" . 

Neste ponto, há que fazer uma distinç~o entre o pa

pel do planejador e o papel do avaliador na avaliaç~o de contex-

to (conforme os vemos, quando ambos não se concentram em uma 
~ 

so 

.. pessoa). Normalmente, cabe a quem planeja, o conhecimento do am-.. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. 

biente, desde o levantamento de carências e oportunidades, que pro 
-, -

vocam a decisão de realização de programas, at~ a identificação 

de elementos que possam se constituir em facilidades ou restrições 

ao desenvolvimento dos mesmos. Portanto, quen realiza, de fato, a 

a avaliação de contexto ~ o planejador. Ao avaliador,' cabe, en

tão, fornecer ~eedback a este, sobre a avaliação realizada. Des 

sa forma, a rigor, temos em nosso modelo, uma avaliação da avalia 

ç,ao de contexto efetuada no planejamento do programa • 

Partindo do princípio de que uma adequada avaliação 

.. de contexto terá como resultante a integração do programa ao am-.. ., 

... 
biente 'em que se desenvolve, a qual podemos considerar expressa 

pela importância que aquele representará para este em termos de 
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.. ~~endimento a car~ncias e objetivos, bem como pelo aproveitamento ... 
ou pretensão de aproveitamento) de recursos já existentes, esta-... 
~2mos orientando a análise do avaliador para tais aspectos . .. 

_ No que se refere à importância do programa para seu 

.., ~lbiente, identificamos como variáveis principais: .., 

.., .., 

., 

- a d'ecorrência (do programa) de necessidades ou problemas de 

tectados no ambiente, passIveis de solução ou minimização 

através de treinamento; 

., - o grau de prioridade das necessidades ou problemas a serem ., 

.., 

.., 

., 

.., 

., 

., 

., 

., 

atendidos; 

- a vin6ulação aos objetivos da instituiç~o executora; 

- o âmbito de influê~cia ou raio de ação do programa . 

A decorrê~cia de necessidades ou problemas detecta

dos no ambiente nos será indicada pelo estudo, levantamento ou re 

conhecimento efetuado como ba~e para a realização do programa. As 
sim, este poderá ter por fundamento'uma pesquisa cientifica, um 

.., levantamento de dados organizado segundo princípios científicos, 

..,uma coleta assistemática de dados ou apenas o reconhecimento da 

.., 
•• 
.., .. 
., 
., 
., 
., 
.., 
., 
., 
.., 
., .. .., .., 
.., 
., .. 
.... 

exist~ncia do problema ou ne~essidade através de evidências de 

domínio geral. Conforme qual desses fundamentos tenha sido utili 

zado, deverá oscilar o grau de confiabilidade da variável em que~ 

tão, reduzindo gradativamente, segundo a ordem em que foram cita

dos os fundamentos • 

o grau de prioridade das necessidades ou problemas 

objetivados pelo programa estará vinculado ao reconhecimento des

sa prioridade pelas dive~sas esferas institucionais, a saber, o 

governo (local, estadual ou federal), entidades locais e a própria 

instituição executora. Tal reconhecimento pode ser expresso atr~ 

ves de documentos, pronunciamentos ou outras formas de manifesta

çao das instituições. Temos, ainda, como indicador do grau de 

prioridade, a inexistência de outros programas que visem às refe

ridas necessidades ou problemas • 

Sendo a instituiç~o executora o ambiente mais próx~ 

mo do programa, sua vinculação aos objetivos da mesma é importan

te variável de integração. Confrontando-se os objetivos do pro~ 
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., ~rcma com os objetivos da instituiç~o, podemos encontrar uma vin

.. :ulução direta, quando existe uma relação de identidade ou de in 

.. serc;ão dos primeiros em relação aos últimos ou uma vinculação in-

.. iireta, quando os primeiros sao pr~-requisitos, facilitam ou com

.. Jlcmentam os últimos . .., .. ... ., .. .. ., .. .. ., .. .. 

Quanto ao âmbito de influência ou raio de açao do 

?rograma, no caso de treinamento podemos considerar a localização 

ia clientela (quer sej~i organizações ou pessoas), como um indic~ 

dor dessa variável. Sob este ponto de vista, tanto maior o âmbi 

to de influência do programa, quanto mais abrangente for a esfera 

geográfica ~eferente à clientela, isto é, se a clientela for lo

cal, estadual, nacional ou internacional . 

o outro aspecto da integração do programa ao a.mbien 

~e em que se desenvolve, a ser analisado na avaliação de contexto, 

é o da utilização ou, em caso de programa ainda em fase de plane-

.. j amento, o da pretensão de utilização, dos recursos j á existentes .. .. .. 

., .. .. .. 

., .. .. .. .. .. .. ... ., 
., .. .. .. .. ., .. -

Deritro'deste aspecto identificamos duas variáveis principais: - , 

- a vinculação do programa a outros programas da mesma ou de 

outras instituições; 

- o envolvimento de outras entidades locais ou regionais . 

A vinculação do programa avaliado a outros, nos se

ra indicada por atividades comuns aos programas, pela relação de 

decorrência ou continuidade daqu.ele com os outros programas, pelo 

aproveitamento dos resultados de programas anteriores e pela rela 

ção de antecedência a programas posteriores em seguimento a ele . 

o envolvimento de outras entidades locais ou regio

nais se traduzirá em apoio institucional, apoio financeiro,asse~ 

soramento técnico ou disponibilidade de pessoal, instalações equ! 

pamentos, acervo bibliográfico, etc., de parte dessas 

ao programa avaliado . 

entidades 

Logicamente, conforme os programas a serem avalia

dos e a necessidade de informação para subsidio a decisões,outras 

variáveis,ao invés ou além das citadas, poderão compor a avalia -

ção de contexto. No entanto, tendo por base a natureza dos pro

gramas desenvolvidos pelo CEBRAE e o conhecimento que temos de en 
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tidades executoras de treinamento, pensamos que levando em con:'a 

a listagem poder-se-á realimentar, . adequadamente, o planej aments I 

quanto ao programa em relação a seu contexto,bem como analisar cs 

reflexos desta relação sobre os resultados. 

TABELA 3 

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO 

Variáveis 

Decorrência de necessida 

des ou problemas detecta 

dos 

Grau de prioridade das 

necessidades ou problemas 

Vinculação aos objetivos 

'da Instituição Executora 

Indicadores 

Fundamento em pesquisa,l~ 

vantamento ou dados assis 

temáticos 

- Atendimento a prioridade 

reconhecida: 

· -pelo governo (local, es 

tadual ou xederal) 

· por entidades locais 

· pela própria Institui

ção Executora 

- Inexistência de outros pro 

gramas visando a mesma ne 

cessidade ou problema 

- Vinculação direta aos ob

j eti vos da Instituição (re 

lação de identidade ou de 

inserção) 

Vinculação indireta aos 0::
jetivos da Instituiç~c 

(pré-requisito, facilit~

ção oi complementação) . 
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.. 
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., 
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., 

., 
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., 

., 

., 

., .. .. 

., 

., 

., 

Âmbito de influêúcia do 

programa 

Vinculaç~o a outros pro

gramas da mesma ou de ou 

tra instituição 

EnvQlvimento de outras 

entidades locais ou re

gionais 

3. A AVALIACÃO DE INSUMOS 
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- Clientelét (organizações ou 

pessoas) : 

· pessoal 

· estadual 

· interesLadual 

internacional 

Atividades comuns a mais 

de um programa 

- Relação de decorrência ou 

continuidade com outroE? pr9. 

gramas 

- Aproveitamento dos resul

tados de outros programas 

Vinculação a programas po~·. 

teriorp-s:' em S(-~g11 i.mento a 

ele 

- Apoio institucional 

Apoio financeiro 

- Assessoramento Técnico 

Disponibilidade de pes-

soaI, instalações, equipa

mentos, acervo bibliográf! 

co, etc • 

Para fins de nosso modelo, insumos sao os recur

sos -h~s, institucionais, tecnológicos (inclusive o planejame~ 

to), financeiros e materiais - que, em linguagem de. siste.'1la, com 

põem a entrada do programa a ser processada. A avaliação de in

SUILlCS tem como propósito "fornecer informação para a determinação 

de como utilizar recursos para atingir os objetivos estabelecidos . 
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Identifica e avalia as capabilidades relevantes dos órgãos respo~ 

s5veis, as estrat~gias disponiveis e o planejamento para a imple-

~,entação da estrat~gia selecionada". (modelo de Stufflebeam, p . 

44) • 

Tal corno ocorre, com relação à avaliaçã~ de contex-

., to, temo~ aqui, propriamente, urna avaliação da avaliação de in

.. sumos efetuada pelo planejador, a quem cabe selecionar estrat~gias 

., e recursos para o atingimento dos objetivos do programa. Estare

.. ~os considerando que, atrav~s da avaliação de inputs, o avaliador 

.. analisará a qualidade dos insumos selecionados, tendo em vista,de ., 
pendendo do estágio de desenvolvimento do programa, seu aperfei -.. 

'qoamento ou 'substituição e/ou, ainda, a identificação de sua in .. .. fluência sobre o processo e o produto do programa . .. Entre as variáveis a serem observadas nesta etapa 

.. da avaliação, destacamos como principais: '. .. .. ... .. ... 
'., 
.. .. .. 

- existência de planejamento; 

fundamentação científica; 

- adequação dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos,1 

materiais e tempo; 

- adequação da 'metodologia; 

- caracterização da clientela • 

A existência de pl~nejamento nos será mostrada por 

planos ou projetos escritos, apresentando justificativa, objeti .. 
70S', estrat~gias, atividades, cronogramas (fIsico e financeiro) e .. .. avaliação, obedecendo a normas t~cnicas pertinentes. A análise 

10 avaliador será feita em termos da presença destes elementos .. 
., :onstitutivos (o plano os apresenta todos? a maioria? alguns?) e 

., 1a correção de suas descriç6es. A inclusão da variável "existên

.. :ia do planejamento" deve-se ao pressuposto de que o programa te

.. =a seu sucesso dependente da definição pr~via do por que, para' que, 

., J que, o como e o quando, de sua realização. Dentro dessa variá

., "leI, podemos destacar a definição de objetivos como '0 elemento do 

., plano, a partir do qual são estabelecidos os demais . ., 

., .. A fundamentação cientIfica (teórica ou prática) da 
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r5 consistência ao programa, através de seu embasmnento em concei 

tos, princípios, hipóteses ou pressupostos organizados e estuda -

'dos anteriormente. Podemos entrever como situações indicadoras 

... dessa fundamentaç~o, a utilizaçâo de esquema te6rico ou pr&tico 

.. já testado ou n~o,e a adoç~o de conceitos, princípios ou pressu

.. postos ~Qmitidos por autores e literatura especializada . .. 

.. .. 
Outro aspecto essencial a ser observado, com rela-

çao aos insumos de um p!.ograma, é o da adequaç~o dos recursos (h~ 

manos, financeiros, tecno16gicos, materiais e tempo) a serem uti

lizados ou em utilizaç~o. Tratando-se de treinamento, tal adequ~ 

ção nos se~á mostrada, sobretudo pela proporcionalidade entre at! 

'vidades e recursos previstos, pela qualificação dos recursos, huma 

.. , nos para as atividades ~lanejadas e pela atualização dos recursos 

tecnológicos (equipamentos e instrumentos) • .. .. .. .. 
Considerando que a metodologia de um programa pra

ticamente determina o proces~o desse programa e reflete de forma 

acentuada sobre o produto, é ela um fator de destaque a ser 

., analisado na avaliação de insumos ~ Daí a inclusão da variável ade 

.. quaç~o da metodologia, que terá como indicadores a atualizaçãod~ 

., sa metodologia, a especific~ç~o de procedimentos e meios, a atua

~ lização dos procedimentos e meios especificados e a relação. de 

.. coerência da metodologia com a natureza e a clientela do program~ ., 

., 

., .. 
Incluímos, ainda, na avaliação de insumos,como va

ri&vel importante, a caracterização da clientela, que consubstan

c~a o conhecimento que se tem, previamente ao programa, do clien-

.. te a ser atingido. Dever~o ser considerados clientes não apenas 

., as pessoas que participar~o do programa de treinamento, mas, tam .. ., 
• .. ., .. ., 
., .. ., 
'-' 

bém, conforme o caso, as organizações a que pertencem ou que as 

vão absorver e as entidades que solicitaram cu contratraram o pro

grama. Diversas s~o as informações a resoeito das pessoas (cargo, 

funç~o, escolaridade, necessidades, motivação, idade, etc.) edas 

organizações (tamanho, capital, posiç~o no mercado, grau de indiv,!. 

damento, faturamento, necessidades, etc.) indispensáveis ou úteis 

ao planejamento de um programa, de forma a que este tenha, de fa

to, possibilidade de estar dentro da realidade e necessidade da 

clientela e de provocar mudanças positivas. Logicamente,tais in 
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\. form'ações deverão variar , conforme a natureza e objetivos do pro-

.. .. .. ., .. ., 

., .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. 

grama .. 

Ainda que pela conceituação de insumos apresentada, 

pareça que apenas a variãvel adequação de recursos abarcaria to

dos os aspectos a Serem analisados nesta etapa da avaliação, op

tamos por distinguir alguns recursos, pela importância que repre

sentam em termos de repercussões sobre o processo e o produto do 

programa. Assim, foram destacados dos demais recursos tecnológi

cos, o próprio planejamento, a metodologia e a informação, repre

sentada, aqui, pela fundamentação científica e pela caracteriza -

ção da clientela, apontando~se variãveis específicas a estes re 

cursos . 

Tal como acontece na etapa de avaliação de contexto 

e nas demais que se seguem~ também na avaliação de insumos, outras 

variãveis igualmente,ou até mais relevantes do que as que cita 

·mos, poderão ser identificadas. No entanto, pensamos que estas 

list2dasdeverão sempre estar presentes no elenco de aspectos a $~ 

., rc~ analisados, na avaliação de insumos de um prosra~a de treina-.. .. .. ., 

., 

.., .. ., 

., .. .. ., 

., 

., .. .. ., 

... ., .. ., 

... 

mento • 

TABELA 4 

AVALIACÃO DE INSUMOS 

Variáveis 

Existência de planejamen 

to 

Fundamentação científica 

Indicadores 

- Existência de plano, con

tendo justi~icativa, obj~ 

tivos, estratégias, ativi 

dades e avaliação, descri 

tas corretamente,bem como 

cronograma físico e finan 

ceiro 

utilização de esquema teó

rico ou prático já testa

do 

- Utilização de esquema teó

rico não testado • 
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Adequação dos recursos 

(hUIl).anos,' financeiros, 

tecnológicos ,materiais 

e tempo) 

Adequação da metodolo

gia 

Caracterização da Clien 

tela 
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Adoção de conceitos, prig 

cípios ou pressupostos ad 

mitidos por autores e li

teratura especializada 

Proporcionalidade entre a 

tividades e recursos pre

vi'stos 

Qualificação dos recursos 

humanos para as ativida~ 

des previstas 

Atualização dos recursos 

tecnológicos (equipameh

tos, sistemas, etc.) 

- Atualização da metodolo

gia prevista' 

- Especificação de p~ocedi 

mentos e meios 

Atualização de procedime~ 

tos e meios 

- Coerência da metodologia 

prevista com a natureza 

do programa, a clientela, 

o local, etc • 

.. 
- Estabelecimento de pre-r~ 

quisitos 

Realização ou utilização ' . 
de levantamento sobre as 

características da clien

tela~ relevantes para o 

programa (perfil da clien 

tela) 

- Coleta assisternática de da 

dos sobre a clientela' 
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4. A AVALIACÃO DE PROCESSO , 

Considerando processo como a execuçao do programa, 

'propriamente dita, isto é, o desenvolvimento das açoes previstas 

(ou não) pela interação dos recursos, temos que a avaliação de 

processo busca: 

"1) detectar ou predizer falhas no planejamento do processoou 

em sua implementação; 

2) fornecer informações para dec.isões programadas; e . 

3) manter um registro do processo como ocorre, visando à in~ 

terpretação dos resultados" (vide modelo de Stufflebeam 

à p'. 45) 

Assim, nes·ta etapa da avaliação, estaremos emitindo 

um juízo de valor quanto à qualidade do processo,como também qua~ 

to ao planejamento efetuado e, ainda, coletando dados que 'irão 

subsidiar a avaliação de prodpto. 

'Na seleção das variáveis e indicadores a compor a 

., avaliação de processo, procuramos destacar entre outros aspectos, 

., o da comparação planejado/realizado e o da contribuição das ações 

., aos ~bjetivos pretendidos. No que se refere às variáveis, o mode 

.. lo destaca, nesta fase: .. ., .. ., 
• .. .. ., .. ., 

- cumprimento do cronograma; 

- conformidade com a previsão (planejamento); 

- adequação da utilização dos recursos; 

- qualidade do desempenho dos recursos; 

- adequação do desenvolvimento do conteúdo do programa (ati-

vidades e/ou conteúdo programático); 

- adequação do desenvolvimento metodológico; 

- adequação da estrutura do programa~ 

- cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para a clien-

tela; 

- contribuição de aspectos circunstanciais e de apoio; 

- exeqüibilidade e flexibilidade do planejamento. 
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o cumprimento do cronograma nos será indicado pela 

realização das atividades dentro dos prazos previstos. No entan

to, levando em consideração um aspecto que podemos dizer caracte

rístico da cultur~ brasileira, qual seja, a insuficiente valoriza 

ção da pontualidade, incluímos uma outra situação" como indicado

ra da presença da variável em questão: o cumprimento dos prazos 
. .. com atraso, mas sem preJ~lZOS ao programa. 

A utilização de recursos humanos, tecnológicos e ma 

teriais, a aplicação dos recursos financeiros, o desenvolvimento 

do conteúdo do programa e o desenvolvimento metodológico; tudo de 

acordo com o que foi planejado, são indicadores da variável que 

chamamos confor~idade com a previsão (planejamento). Logicamen

te, não é esperado um cumprimento total (100%) do que foi previs

to, pois' que a oCdrrência de fatos novos não antecipados e a alt~ 

ração de condições existentes provocam a necessidade ,de reajustes 

e adaptações dos planos. No entanto, a maior parte destes deve 

apresentar condições e oportunidade de implementação • 

A adequação da utilização dos recursos será analisa 

da sob o ângulo: a) da relação de coerência do uso dos recursos 

.. com a etapa do programa, com as características da clientela e com 

.. outros elementos ou aspectos" em que caiba ob~ervar esta relação 

• e b) da economia no emprego dos recursos (maior efeito. com o 

.. nenor dispêndio) • .. 
• ., .. -, 
• .. 

Visando a destacar a necessidade de acompanhar e ava 

liar a colaboração oferecida pelos recursos (humanos, financeiros, 

tecnológicos e materiais) ao encaminhamento para os objetivos, de 

forma a que se evite '(ou pelo menos se tente evitar) atingir efi-

ciência sem eficácia, destacou-se da 

de do desenvoivimento dos recursos • 

, 

anterior, a variável qualida 

Esta terá justamente como in 

.. dicador a medida da citada colaboração ao encaminhamento para os .. .. .., 

.., 

.., 

objetivos. Usamos o termo encaminhamento e não atingimento, em ra 

zão da avaliação de processo se efetuar desde antes dos objetivos 

serem alcançados, mas pretendemos incluir no termo também a idéia' 

de alcance • 

.. Quanto 'à adequação do desenvolvimento do conteúdo 

.., do programa, será ela indicada por sua contribuição ao encaminha.. 
'-' 
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mento para os objetivos. Ao falarmos em conteúdo do programa, e~ 

tamos nos referindo não apenas ao conjunto' de disciplinas, unida

des ou tópicos (conteúdo programático) mas, sobretudo, ao conjun-

to de atividades - fins do treinamento, Rssim consideradas 

las diretamente ligadas aos objetivos • 

aque-

Na avaliação de insuocs a metodologia é analisada 

enquanto previsão e verificada em'relação a aspectos técnicos e a 

informações em n!vel de planejamento; aqui, na avaliação de pro

cesso, analisa-se a metodologia em ação, seu desenvolvimento,cuja 

adequação será observada através: da relação de coerência com a 

etapa do programa, clientela, atividades, etc. e da colaboração 

ao encaminhamento para os objetívos • 

A adequação da estrutura do programa pode parecer,à 

primeira vista, que devesse ser incluída na avaliação de inSUlIDS e 

não na de processo uma vez que a eStruturação do programa pode ser 

considerada elemento constitutivo do planejamento. No entanto, 

optamos por colocá-la nesta etapa, porque é urna variável que nos 

interessa mais em seu aspecto de dinâmica de funcionamentodoquede 

equilíbrio de sua previsão. Assim, estaremos analisando a adequa 

ção da estrutura do programa, como se apresen'ta ou .apresentou ,du

rante o processo, sob o ponto de vista da integração entre recur-

., sos, atividades e metodologia e do encadeamento dos componentes 

., do conteúdo (atividades e/ou conteúdo programático) • .. .. .. o cumprimento dos ·pré-requisitos estabelecidos para 

a clientela é outra variável que estará efetuando a comparação 

.. previsto/realizado. Sua importânc~a nos vem do fato de que se o 

., .. .. ., 

programa tiver uma clientela, em sua maior parte, diferente daque 

la para a qual foi planejado, terá reduzida chance de obter resul 

tados. Assim,consideramos como indicador da presença Ba variáve~ 

em graus diferenciados, o preenchimento da totalidade ou da maio

ria dos pré-requisitos por cem por cento (100%) ou outro percen-

tual dos participantes, igualou acima de cinqüenta 

(50%) • 

por cento 

.. Para abarcar aspectos como horário, localizaçã~ ins 

.. talações, infra-estrutura de apoio, bem como o "clima" em que se 

., desenvolve o programa, os quais podem funcionar como elementos fa .., 
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.. ::litadores ou restritivos dos resultados, usamos a expressa0 as

_ :2CtOS circunstanciais ou de apoio. Na avaliação de processo, ig 

.. :,:uímos como uma variável a ser observada, a contribuição desses 

- ~spcctos ao andamento do programa. A presença da variável nos se 

.. :~ mostrada pelo cumprimento de horários, pela regularidade das 

~ :Qndiç~es flsicas (local, instalaç~es, co?diç~es de locomoção, a.. 
;Qio admihistrativo, etc.) e pelo equillbrio do clima social (re.. 
:acionamento entre as pessoas envolvidas, motivação para o traba.. 

• :~o, resolução de conflitos, etc.) • 

• Finalmente, apontamos, ainda, como uma variável a 

- ser analisada na avaliàção de processo, a exeqüibilidade e flexi

• ,~ilidade do planejamento. Numa tentativa de dimensionar as si tua 

., ;ões que evidenciariam a presença da variável, estabelecemos 'que 

- 'esta será indicada pela: 19) possibilidade de execução conforme .. 
?lanejado (acima de 70% da previsão) e 29) possibilidade de adap.. 

'., :ação a alteraç~es ocorridas e/ou ,condiç~es justificadamente hao 

_ ' ?revi,stas. A variável em questão articula-se, sobremaneira, com a, 
, . 
.. 'lariável conformidade com a previsão (planejamento). ----... -.. --/ -, 
./ 
-/ -, -, 
_I 

I 

.1 
I -, 

-1 .. .. .. .. 
-.. 

TABELA 5 

AVALIAÇÃO DE PROCESSO 

Variáveis 

Cumprimento do cronogra

ma 

Conformidade com a previ 

sao 

Indicadores 

- Realização das atividades 

dentro dos prazos previs

tos 

- Cumprimento dos prazos com 
. .. atraso, mas sem pre)U1Z0S 

ao programa 

Consonância com o planej~ 

do: 

- da utilização de recur

sos humanos; tecnológi

cos e materiais 
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.. 
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., .. .. 
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Adequação da utilização 

dos recursos 

Qualidade do desempenho 

dos recursos 

Adequação do desenvolvi 

mento do conteúdO do pro

grama 

Adequação do desenvolvi 

mento metodológico 

Adequação da estrutura· 

do programa 

Cumprimento dos pré-re

quisitos estabelecidos 

para a clientela 
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da aplicação de recursos 

financeiros 

- do desenvolvimento do con 

teúdo dO'programa 

do desenvolvimento meto

dológico 

Relação de coerência com a 

etapa do programa,. a clien 

tela, etc • 

Economia no emprego dos re 

cursos 

Colaboração ao encaminha -

mento para os objetivos 

- Colaboração ao encaminha -

mento para os objetivos pre 

tendidos 

. - Re~açã~ de coerência com as 

atividades, a etapa do pro 

grama, a clientela, etc • 

Colaboração ao encaminha

mento para os objetivos 

- Integração entre recursos, 

atividades e metodologia 

- Encadeamento lógico do con 

teúdo (atividades e/ou con . 
teúdo pr.ogramático) 

- de 70 a 100% da clientela 

preenchem todos os pré-re

quisitos 

- de 70 a 100% da clientela 

preenchem a maioria 

pré-requisitos 

dos 



... .. .. ., .. .. .. .. ., .. 
., .. .. ., .. 
., 
., 
., .. .. ., 
w 
., .. .. .. .. .. 
... 
.. .. .. .. .. .. .. 
• .. 
., .. 
., .. .. 
-. 

contribuição dos aspec

tos circunstanciais e de 

apoio 

Exeq~ibilidade e flexib! 

lidade do planejamento 
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- de 50 a 69% da clientela 

preenchem todos os pré-r~ 

quisitos 

- de 50 a 69% da clientela 

preenchem a ~aioria dos 

, pré-requisitos 

- Cumprimento de horários 

- Regular idade das condições 

físicas 

Equilíbrio do clima social 

(relacionamento entre as 

pessoas envolvidas, moti

vaçao para o trabalho, r~ 

solução de conflitos, 

etc. ) 

Possibilidade de execuç'ão 

conforme planejado (acima 

de 70% da previsão) 

- Possibilidade de adaptação 

a alteraç6es ocorrida~ e/ 

ou a condiç6es justifica

damente não previstas 
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5. A AVALIAÇÃO DE PRODUTO 

Em nosso modelo,estaremos considerando como produt~ 

os resultados previstos c não previstos, desejáveis ou não, obti

dos através da execuçao do programa. A avaliação de produto tem 

cono propósito "medir e interpretar resul ta,dos não 'somente ao fim 

do processo, mas sempre que seja necessário, durante a execução do 

projeto. O método da avaliação de produto inclui a elaboração de 

definições operacionais de objetivos, critérios de medida associa 

dos com os objetivos das atividades, comparação dessas medidas com 

padrões relativos ou absolutos predeterminados e interpretação dos 

resultados usando o produto das amplíações de contexto, insurro e pr2.. 

cesso." (vide mod·elo de Stufflebeam p. 45) . 

Na ~valiação de produto,não se procurará apenas ve

rificar o atingimento dos objetivos do programa, mas tudo aquilo 

que possa ter resultado do mesmo, ainda que não previsto. Logic~ 

mente , nao listamos entre as variáveis e os indicadores, aque-

les aspectos que se constituem em resultados negativos, por~~ es

tes devem se:r: citados nos re.la tórios de avaliação, pois' sao dados 

importantes, como informação para a tomada de decisão • 

Visando a que o produto do programa seja analisado 

sob diversos ângulos, de forma' a que possamos identificar todas os 

seus componentes, corremos, conscientemente, o risco da' repetição 

dos indicadores, dentro das variáveis arroladas. Por exemp·lo, P2.. 
de ocorrer que os aspectcs apontados dentro da variável atendimen 

to a problemas ou necessidades detectadas, sejam os mesmos cita

dos dentro da variável atingimento de objetivos definidos e coin

cidentes com os dentrO de repercussão sobre as empresas clientes • 

Pensamos que quanto mais acontecer tal coincidência, maiores deve 

., rão ter sido a'integração entre as fases do 'programa e o cuidado .. .. .. .. 

.. 

em seu planejamento • 

Assim, tendo por objetivo avaliar a qualidade do pr2.. 

duto obtido pelo programa de treinamento, considerando eficácia e 

eficiência salientamos como significativas, nesta etapa da ava

liação, as seguintes variáveis: 

- atingimento de metas físicas e financeiras 

., - grau de reper~ussão do programa 

-
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- atendimento a problemas ou necessidades detectadas 

atingimento de objetivos definidos 

- repercussao sobre pessoas (clientes) 

- repercussao sobre as empresas clientes 

- benefícios indiretos 

relação investimento/resultados 

o atingimento das metas físicas e financeiras nos se .. ~ 
ra indicado pelo percentual do realizado sobre o previsto, em ter .. 
mos de quantidade. de horas/aula, empresas a tingidas, cursos e par-.. 

·ticipantes é recursos financeiros empregados, ~ a variável quan... .. .. titativa do produto, muito considerada 

políticos e de divulgaçãó . 

para atendimento a fins 

W Geralmente, os programas de treinamento - sobretudo 

... quando ações de instituições corno o CEBRAE - pretendem atingir um 

... determinado universo, que pode ser o das microempresas de certa re .. 

., .. .. .... 

.. .. .. 

.. ., 

.. .. 

., 

gião, ou das empresas de um Setor, ou, ainda, dos executivos de um 

local específico, etc. Logo, é importante,na avaliação de produ

to, inves~igár o grau de repercussão obti~o com o programa nesse 

universo, o que poderá ser medido através da representação perceg 

tual da clientela atingida em relação à clientela global. 

Partindo o programa de um levantamento de necessida 

des ou problemas, nada mais oportuno do que, após o treinamento, 

comparar-se as situações antes/depois, procurando os reflexos des 

te'sobre a solução ou minimização daqueles problemas ou necessida 

des. Dessa forma, incluímos a variável atendimento a problemas ou 

necessidades detectados,a qual será percebida através das modifi

cações da situação anterior (em razão do pro~rama aval~ado), com 

relação aos aspectos identificados como problemáticos ou carentes. 

Uma das finalidades da definição dos objetivos de 

um programa é, justamente, permitir sua avaliação, em termos daqui 

lo que se buscou alcançar. Quando esses objetivos sao especifi-., 
cados de forma clara e operacional, encontramos em seu bojo os com ., 

.portamentos ou aspectos observáveis, que nos indicarão o que é ad .. 
., 

-
mitido como evidência do alcance daqueles. Assim, dentro da va

riável atingimento de objetivos definidos, temos como indicadores 
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as evidências da consecuçao dos elementos ou situações descritas 

nos objetivos. Tanto essas evidências quanto as modificações re

feridas na variável anterior não podem ser, de antemão,previstas, 

pois são específicas a cada programa • 

A repercussão do treinamento sobre os p~rticipantes 

é uma va.riável significativa do produto, pois a partir dela é que 

sobrevirá a maior parte dos demais resultados do programa. Con

sideramos que essa repercussao sobre pessoas se manifestará atra

vés de aprendizagem cognitiva, psico-motora e/ou afetiva,· que P2. 

demos especificar como: 

- apre.ndi zagem ou aprofundamento de conceitos e/ou teorias; 

- aprendizagem ou reforço de técnicas e/ou processos; 

- treinamento de habilidades; 

- mudanças ou reforço de atitudes • 

Além da repercuBsão sobre as pessoas, ê imprescindi 

vel investigar os reflexos do programa sobre o ·funcionam~nto das 

empresas clientes, aqui consideradas aquelas em que atuam ou deve 

rão atuar· os participantes do t~einamento. Listamos, mais exem

plif~cat±va_ do que exaustivamente os aspectos: ampliação de ati

vidades, modificação de sistemas e métodos, alterações nos resul

tados, alterações no "clima" organizacional, melhoria das comuni

cações, alterações no processo decisório, como indicadores da va

riável repercussao sobre as emp~esas clientes • 

Quando se avalia os resultados de um programa, nor

malmente se busca identificar o que resultou de benefício para os 

clientes (participantes,empresas, patrocinadores), mas dificil

mente se analisa.o que resultou de benefício para a própria enti

dade executora. Pensamos que esta seja uma faceta importante do 

produto de.um programa de treinamento e, então, incluímos no mode 

lo proposto, a variável benefícios indiretos que se refere ao que 

podemos considerar sub-produto em favor da executora. A presen

ça da variável em questão será revelada por aspectos, como a divul 

gaçao do programa, a divulgação da instituição executora, a expe

riência no desenvolvimento de programas, o relacionamento com no

vas instituições, o relacionamento com possíveis colaboradores, o 

surgimento de novos programas. 
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Demonstrando a preocupaçao com a análise de custo/ ., 
benefício do treinamento e ao mesmo tempo, reconhecendo a dificul ., 
d3de de realizá-la (conforme já foi comentado à p. 115), listamos, •• ., .. ., 

., .. ., 

., 

., .. 

., .. .. .. .. ,. .. .. 

.. .. .. .. .. ,. 

.. 

.. ., 

., .. 

.. 
-

no m::d.elo,a variável relação investimento/resul tados, muitíssimo· m~ 

nos pretenciosa do que aquela. Trata-se de provocar él comparação, 

ainda que em unidades diferentes, dos recursos investidos e do pr2. 

duto alcançado. Assi~, a variável se expressará pela proporcion~ 

lidade entre recursos aplicados e resultados obtidos (e~termos·de 

atingimento de metas físicas, atendimento a problemas ou necessi

dades e objetivos, repercussao sobre pessoas e empresas e benefí

cios indiretos) • 

I 
I 

TABELA 6 

AVALIAÇÃO DE PRODUTO 

Variáveis Indicadores· 

Atingimento de metas fí
sicas e financeiras • 

- Percentual de realiz2ção/ 

previsão de: 

Grau de repercussao 

programa 

do 

Atendimento a Problemas 

ou Necessidades detecta

das 

- n9 de l).oras/aula 

- n9 de empresas assistidas 

- n9 de cursos 

- n9 de participantes 

- recursos financeiros 

Percentual representativo 

da clientela atingida, em 

relação a determinado uni 

verso • 

- Modificação da situação 

anterior com relação aos 

aspectos identificados 

corno problemáticos ouca 

rentes 
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Atingimento de Objetivos 

Definidos 

Hepercnssão sobre Pessoas 

(clientes) 

Repercussão Sobre as Em 

presas Clientes 

Benefícios Indiretos 
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- Evid~ncias da consecuçao 

dos elementos ou situa

ções descritas nos obj~ 

tivos 

- Aprendizagem ou aprofun

damento de conceLtos e/ 

ou teorias 

- Aprendizagem ou reforço 

de técnicas e/ou proce~ 

sos 

Treinamento de habilida

des 

Mudanç a ou re f Ol"ÇO de a t! 

tudes 

- Ampliação de atividades 

- Modificação de sistemas 

e métodos 

- Alteraç5es nos resulta-· 

dos 

Alteraç5es no clima or

ganizacional 

Melhoria das comunica -

çoes 

- Alteraç5es no processo 

decisório 

- Di vulgaç'ão do ProgréifUa 

- Divulgação da Institui 

ção Executora 

- Experiência no desen -

volvimento de Programas 

- Relacionamento com no
vas Instituições 
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Relação Investimento/ 

Resultados 
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Relacionamento com poss! 

veis colaboradores 

- Surgimento de novos pro

gramas 

- Proporcionalidade entre 

recursos aplicados e r~ 

sultados obtidas (aten 

dimento a problemas/ne

cessidades e a objeti -

vos, repercussao sobre 

pessoas e empresas, be

nefIcios indiretos) 
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No' presente modelo,previmos como básicos dois tipos 

.::.e instrumentos para a coleta, registro e análise de dados quais 

~ejam, as listas de verificação e o roteiro de relatório do ava

:i<:.~or. Outros instrumen tos poderão ser criados, e, em alguns c_~ 

sos, até mesmo deverão ser criados, como intermediários na coleta 

ce dados. ~ o caso, por exemplo, de. questionários a serem preen

chidos pelos participantes durante, ao final e posteriormente ao 

.. ~reinamento, visando a captar sua reação ao programa. Optamos p~ 

., la não sugestão de nenhum modelo desses questionários, dada a fa

cilidade de obtenção de tais.modelos, existentes em abundância no 

.. ã::-bltO das atIvidades de treinamento. Além disso, o questionário .. ., .. .. .. ., .. ., 

., .. 

., 

.., 

., .. .. ., .. ., 

., .. .. 

.., 

... .. .. .. 
"" 

~e avaliação padronizado dificilmente atende às peculiaridades e 

exigências dos diferentes programas de treinamento. O mesmo ocor 

re com os instrumentos de avaliação de aprendizagem, que deverão' 

ser elaborados, caso a caso, pelos instrutores, em co~junto'com o 

coordenador pedagógico do programa . 

As listas de vprificaç~o para a avaliaç~o de contex 

to, de insumos,de processo e de produto apresentam, dentro de ca

da variável considerada, indicadores alternativos, aos quais sao 

atribuídos pontos conforme valoração adotada. Estes indicadores 

alternativos ora são excludentes entre si, ora são cumulativos. No 

primeiro caso, são eles interligados pelo vocábulo "ou", e a ocor

rência de um deles exclui a possibilidade de consideração.dos d~ 

r.-.ais, recebendo o 'programa, com referência à variável que está se.!! 

co analisada, o número de pontos correspondente à alternativa es-. . 

colhida. No segundo caso, isto é, quando os indicadores alterna-

ti vos são cumulativos; há a possibilidade de ocorrência si.multânea 

cos mesmos, atribuindo-se ao programa, dentro de cada variável, a 

soma do número de pontos correspondentes às alternativas escolhi

das. Neste caso, os indicadores alternativos'estão colocados nas 

listas de verificação, um após outro, sem qualquer vocábulo de in 

terligação • 

Ao lado dos indicadores alternativos, encontramos 

::as listas de verificação, duas colunas, com os' ti tulos "pontos ~ 

síveis" e "pontos obtidos". A primeira apresenta ° número de po!!, 
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r -:C:~ atribuídos a cada alterno.tiva e o total máximo de pontos pos- . 

., sí\'eis de serem obtidos pelo programa, com referência a cada va-

., ~i~vel. Na segunda cbluna, dover~ ser registrado pelo avaliador, ., 

., 

., 

., 

., .. ., 

., 

., .. 

... .. .. .. ., ., .. .. 
• 

.: tGmero de pontos correspon~Antes ãs alternativas escolhidas (em 

:::~:=L10 da ocorrência ou existência dos indicadores), colocando-se I 

:~Co abaixo, o total de pontos realmente obtidos pelo program~em 

~claç~o a cada vari~vel . 

Os roteiros de relatórios de acompanhamento e avalia 

de programas, previstos para as etapas de avaliação de proce~ 

:30 e de produto, subdividem-se em duas partes: a prirrieira destina 

-
';20 

::é1 a registros e a segunda ã avaliação propriamente dita. Não ere 

:-cs que haja necessidade de esclarecimentos sobre os roteiros, po,!: 

~uanto este·s nos parecem claros e auto-explicativos . 

Assim, temos como instrumentos básicos: 

6.1. Na Avaliaçã.o de Contexto 

Avaliação de Contexto - Lista de verificação 

Atribua pontos ,ao programa, com re lação a cada v'ari·á 

vel, conforme, a ocorrência dos indicadores alternativos .listados 

abaixo . 

N.9 de pontos possíveis - máximo 4 
- mínimo O 

Sera atri.buído O (zero) pontes ao programa, dentro de 

.. cada variável, quando se constatar a não ocorrência de nenhum dos 

., incicadores alternativos listados. 

r;'.!U~VEL I - Decorrência de necessidades ou problemas detectados 

Existência de pesquisa indicadora da neces
sidade ou problema 

ou 

- Existência de levantamento de dados indic~
dores da necessidade ou problema 

ou 

- Existência de·dados colhidos assistematica
mente, indicadores da necessidade ou proble 
ma 

ou 

Reconhecimento através de evidências de do
mínio geral da existência da necessidade ou 
problema 

Total 

Pontos 
Possíveis 

4 

3 

2 

I 

4 

Pontos 
Obtidos 



.. .. -
"" Vl\YT ;\VEL 2 - Grau de prioridade do programa .. .. 
., ---

- j\ tcndilllento a prioridade reconhecida pelo 

Governo (Municipal, Estadual ou Federal) 

- Atendimento a prioridade reconhecida por 

Pontos 
Possíveis 

I . 

-.. entidades locais I .. .. -
- « .. 
_ . .. 
., 

., 

., 

.. .. .. .. .. 

- Atendimento a prioridade reconhecida pela 

própria Instituição Executora 

- Inexist~~cia de outros programas visando a 

mesma necessidade ou problema 

VARIÁVEL 3 

Total 

Vinculação aos objetivos da Ins 

tituiçã6 Execufora 

- Vinculação direta aos objetivos da Institu!. 

ção Ex~cu~ora(relação de identidade ou in

serção~ 

ou 

- Vinculação indireta aos objetivos da Insti

tuição Executora (pré-requisito, facilitação 

ou complementação) 

Total 

VARIÁVEL 4 -- Âmbito de influ~ncia do programa 

I 

1 

4 

.4 

2 

4 

., - Clientela (organizações ou pessoas) interna- 4 

.. cional .. 
ou .. .. Clientela (organizações ou pessoas) Interes-

., taduais 

.., 
ou .. 

3 

.. - Clientela (organizações ou pessoal) estadual 2 

ou 

-
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Pontos 
Obtidos 



.. 

.. ... .. .. 

- Clientela 

'.',\R[Í~\JEL 5 

(organizaç5o ou pessoas) local 

Total 

Vinc~laç~o a out~os programas 

- Atividades comuns com outros programas 

I 

--·~-~=1--
Pontos r Pontos 

Possívejs Obtidos 

I 

w Relaç~o de decbrr~ncia ou continuidade ·com -.. .. 
.. .. .. 

outros programas 

- Aproveitament.o dos resultados de ou"tros pr~ 

gramas 

Vinculaç~o a programas posteriores, em seg-

mento . Tetal 

I 

1 

I 

4 

.. VARIÁVEL 6 - Envolvimento de outras entidades 

.. locais ou ~8~iúnais ... .. .. .. 
- Apoio institucional de outras entidades lo

cais ou regionais 

Apoio financeiro de Dutras entidades lo~ais 

1 

I 

.. ou regionais .. ., .. ., 
-.. ., 
., .. .. 
.. .. .. 

- Assessoramento técnico de outras entidades I 

locais ou regionais 

- Disponibilidade de pessoal, instalações,equi 

pamentos, acervo bibliográfico, etc., de ou 

tras entidades locais ou regionais 

TOTAL DE PONTOS POSS!VEIS: 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS . . . 

Total 

I 

4 

Observaç~o: Sempre que n~o couber a análise de determinada variá

vel, com relaç~o ao Programa que está sendo avaliado, 

n~o se deverá computar pontos relativos a essa variá

vel, no total geral possível, nem no total geral obti 

do. 
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6.2. Na l\vaJ.iaçao de Insumos 
------~ --...:. ..... _---

Atribua pont.os ao Programa, com relação a cada" va

~ifivel, conforme a ocorr~ncia dos indicadores alternativos lista-

i03 obaixo . 

N9 de pontos possIveis - m~ximo 4 
lnínirno O 

Será at.ribuído O (zero) pontos ao programa 1 dentro de 

2ada v~riável, quando se constatar a não ocorrência de nenhum dos 

indicadores alternati~os listados . 

·::',IUÁVEL 1 - Exlstência de Planejamento (existência de plano ou 

projeto contendo justificativa, objetivos, metodolo 

gia, deta'.hamen to dos recursos e a ti vidades, esque

ma de avaliaç~o e cronograma físico e financeiro) 

Pontos \" Ponto~ 
P6ss~vei~ +~ Obtidos 

Existência de plano ou projeto contendo to 4 

dos os ~lementos citados, corretamente des 

critos 

ou 

- Existência de plano ou projeto contendo a 

r.,aioria dos elementos citados, ·corretamen 

t.e descri tos 

ou 

- Existência de plano ou projeto, contendo 

apenas alguns dos elementos citados, porém 

corretamente descritos 

ou 

- Existência de plano ou projeto, contendo to 

3 

2 

I 

., dos ou alguns dos elementos citados, ainda 

.. que não descri tos corretamen te . .. 
-. ., 

Total 4 



... ... 

... .. .. ., .. 
... ., 

·.'.~,-dÁ.\'EL 2 - Adequaçzlu dos recursos (humanos, 

financeir6s, tecno15gicos, 

riais, Lelí1.po) . 

mate 

- ?-:.-oporcicnalidade ent:re atividades e recur
;c; cs prev1s tos . 

- Quaiificaç~o dos recursos humanos para as 

., atividades previstas .. ... - Atuali2aç~0 dos recursos tecno16gicos 

., Total .. 

., c I/ARIÁ\lEL 3 - Fundamentação científica (te6ri .. .. .. .. 

., 

., 

., .. 

., 

., 

-

ca ou empírica) 

utilização de esquema te6rico 

testado 

ou 

Vtilização'de esquema teórico 

tac) 

ou 

prático .-ou Ja 

ainda nao tes 

., Adoção de conceitos, princípios ou' pressu-

.. pOstos admitidos por autores especializados ., 

... Total ., .. 

.. ·:ARIÁVEL 4 - Adequação~ da metodologia 

.. - Atualização da metodologia prevista ., 

., - Especificação de técnicas e instrumentos 

.. - Atualização das técnicas e instrumentos 

., previstos ., 
- Coerência da metodologia prevista com a ... 

... ., 

-

natureza do programa, a clientela, o 10-

cal, etc • 
Total 

Pontos 
Posslveis 

2 

1 

1 

4 

- 149 -

Pontos 
Obtidos 

-------,-----r----~--

~ 1 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 



" .. .. 
" ., 
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., ·::~?Ij\VEL 5 - Cara.cterização. da clientela 

., .. ., 

., .. - Realização ou utilização do perfil da 

., clientela .. .. ., . 

., .. 
• ., 
., .. 
., 
., 
., 

ou 

- Coleta de dados sobre a clientela 

- Estabelecimento de pré-requisitos para 

a participação no programa 

Total 

'fOTAL GERAL DE PONTOS POSSíVEIS: 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS: 

Pontos 
. . ~ . 

Possl.veis 

3 

1 

1 

4 

Pontos 

Obtidos 

.. observação: Sempre que nao'couber a análise de determinada va-.. 

., 

., 

., .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

riável, com relação ao Programa ~ue está sendo ava

liado, não se deverá computar pontos relativQ3 a es 

sa variável, nO total geral possível, nem no total 

geral obtido . 

6.3. Na Avaliação de Processo: 

Avaliação de Processo - Lista de Verificação 

Atribua pontos ao Programa, com relação a cada va

~i2vel, conforme a ocorrência dos indicadores alternativos lista

dos abaixo • 

N9 de pontos possíveis: máximo 4 

mínimo O 

Será atribuído O{zerO} pontos ao programa, dentro 

., de cada variável, quando se constatar a nao ocorrência de nenhum 

.. d~s indicadores alternativos listados • .. .. .. 



... .. 

., 

.., 

.., ":7\lUÁ.VEL 1 - Cumprimento do Cronograma 

.., 

.., 

.., 

., 

., 

.., 

., .. .. 

., 

., 

., .. .. .. 

- Realização das atividades dentro dos pr~ 

zos previstos 

ou _ 

-.Cunprimento dos prazos com atraso, mas 
• 4' sem pre]U1Z0S ao programa 

Total 

VARIÁVEL 2 Conformidade com a previsão 

(planej ame ri to) 

.., - Da utilização de recursos humanos e mate 

.. riais ., .. ., .. 
., 
" . .. ., 
., 

- Da aplicação de recursos financeiros 

- Do conteúdo do programa 

- Do desenvolvimento metodológico 

Total 

':ARIÁVEL 3 - Cumprimento dos Pré-requisi tos 

estabelecidos para a clientela 
j 

Pontos 

Possíveis 

4 

2 

4 

1 

1 

4 

- 151 -

Pontos 
, 

Obtidos 

., .. .. Pontos Pontos 

Possíveis Obtidos 

• 
.. - De 70 a 100% da clientela preencheram fodos 4 

'. os pré-requisitos estabelecidos .. 
ou .. 

.., - De 70% a 100% da clientela preencheram a maio 3 

wria dos pré-requisitos estabelecidos .. 
ou 

_ - De 50 a 69% da clientela preencheram fodos os 2 

.. pré-requisi tos estabelecidos .., 



., 

., ---.. _. .. -.. .. ., .. ., ., .. .. -

ou 

- De 50 a 69% da clientela pree~cheram a maio 

ria dos pré-requisitos estabelecidos 

VARIÁVEL 4 

Total 

Exeqüibilidade e Flexibilida

de do planejamento 

- Possibilidade 'de execução conforme plane

jamento (acima de 70% da previsão) 

- Possibilidade de adaptação a alterações 

Pontos 

Possíveis 

1 

4 

2 

2 

- 152 -

PO::1-::)s 

Obti ::)s 

., ocorridas e/ou a condições justificadame~ 

., te não previstas ., ... 

., 

---., 
., 
., 
., 
... ., .. ., -.. .. 

4 

MÁXIMO DE PONTOS POSSÍVEIS: 

MÁXIMO DE PONTOS OBTIDOS 

Obse.rvação: Sempre que nao coube'r a análise de determinada va 

riável, com relação ao Programa que está sendo ava 

liado, não se deverá computar· pontos relativos a 

essa variável, no ·total geral possível, nem no to

tal geral obtido . 

AVALIAÇÃO DE. PROCESSO 

.. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

., 

.. A -- REGISTROS .. .. -.. .. .. ., .. 
-

1 NOME DO PROGRAMA 

2 - NOME DO COORDENADOR OU RESPONSÁVEL 

3 - DATA DE INÍCIO 

4 - DATA DE TÉRMINO (PREVISTO) 

5 - N9 DE HORAS PREVISTAS 

ú - NÇ DE HORAS OCUPADAS ATÉ O MOMENTO 



.. 
--.., . 
. .., 
... .., 
... .., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 
., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.., .. .. .. --
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7 - ATIVIDADES EXECUTADAS ATÉ O MOMENTO (SE HOUVER CONDIÇ:::Si 

ESPECIFICAR AS ETAPAS DO PROGRAMA JÃ REALIZADAS OU ::~1 . 

REALIZAÇÃO) 

.8 - RECURSOS UTILIZADOS (OU EH UTILIZAÇÃO) 

8.1 - RECURSOS HUMANOS: 

N9 DE rxx::ENTES E. (l)NFERENCISTAS 

FOrulAçPD 

QUALIFICAÇÃO EXPERIlliCIAS! 

EXTER\U3 À rnsrI'ThT:;-D 
EXEClJIúAA 

IN'I'ER-K)S Ã rnSTI':UIÇD 
EXEClJ'IDRA 

PREPARAÇc7\o ESPECÍFICA PARA O· PROGRAH."l\~ 

8.2 .:.. MATERIAIS (INSTALAçf5ES, BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS DI:~.

TICOS I ETC.) 

8.3 - 'l'ECNOLl>GICOS (HETODOLOGIAS, EQUIPAMENTOS ,RECURSOS 

AUDIOVISUAIS) • 

8.4 - FINANCEIROS 

TOTAL: CR$ 

9 - CLIENTELA ATENDIDA: 

N9 

CARACTERíSTICAS: 

la - METODOLOGIA EM UTILIZAÇ~O 

, 



.. .. 

--

.. 

.., .. 

.., .. 

.., .. .. 
w .. 
w .. 
., .. .. .. .. 
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11. RESULTADOS PARCIAIS ATINGIDOS 

RESULTADOS INDICADORES 

12. PROBLEMAS OU INCIDENTES OCORRIDOS: 

SOLUÇÕES OU PRO SUGES'rÕES OU SO
PROBLEMAS OU INCIDENTES VID~NCIAS "ADOTA LICITAÇÕES Â DI-

DAS - REÇÃO 



., .. .. .. .. 

.. 

., .. .. .. .. .. .. .. ., 

., 

., .. .. .. .. ., .. 

., 

., 

., .. ., .. ., 
-. ., .. .. 
., 

.,. 

., 

-
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13 - OBSERVAÇÕES 

B - AVALIAÇÃO 

CONSIDERANDO O QUE VOC~ PODE OBSERVAR NA VISITA E ENTREVIS:~S 
DE ACOMPANH&~NTO: 

1 - OS RECURSOS HUMANOS EM UTILIZAÇÃO ESTÃO COERENTES CO!1: 

- A NATUREZA DO PROGRAMA 

OS OBJETIVOS DOS PROGRAMA 

- A CLIENTELA DO PROG~m 

- A CAPACIDADE FINANCEIRA DO PROGRAMA 

- A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS 

NO MERCADO 

SIM NÃO 
i 

I 
I 
I 

I 
I 

, 

i 
t 



• 

-.---.. -
.,.. ... -.. -
., .. ... ., -., .. 
., 
... .. ... ., .. ... .. .. 
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2 - OS RECURSOS MATERIAIS EM UTILIZAÇÃO ESTÃO COERENTES CO:·~: 

~ A NATUREZA DG PROG~~ 

- OS OBJETIVOS DO PROG~ffi 

- A CLIENTELA DO PROGRkMA 

- A CAPACIDADE FINANCEIRA DO PROGRAMA 

- A DISPONIBILIDADE DESSES RECURSOS NO 

MERCADO 

_. 

SIM 

3 - OS RECURSOS TECNOL6GICOS ESTÃO CQERENTE§,COM: 

- A NATUREZA DO PROGRAMA 

- A CLIENTELA DO PROGRAMA 

·OS OBJETIVOS DO· PROGRAMA 

- A CAP~CIDADE FINANCEIRA DO PROGRAMA 

A DISPONIBILIDADE DESSES RECURSOS NO 

MERCADO 

SIM 

4 - OS RECURSOS FINANCEIROS UTII,IZADOS MOSTRAM-SE: 

N;:O j 

NÃO i 
i 
I 

! 

I , 
! 
J 

I 
I 

I 

- INSUFICIENTES, EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS l \ 

- EXCESSIVOS, EM RELAÇÃO· AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS c==J 

- ADEQUADOS,AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS o 
.. 5 - DE ACORDO COM SUAS OBSERVAÇÕES, ATRIBUA UM VALOR, NA 2S:A 

- LA DE 1 A 4, AO ASPECTO ADEQUAÇÃO DES~ES RECURSOS: .. 
1 3 4 ., 

., 

-



.., 

... .. 
".. .. 
., .. .. .. .. .... 
., 
... .. 
., 
... ., .. .. .. 
"., .. .. 

-
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6 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AO ASPECTO ADEQUAÇÃO 

RECURSOS: 

7- A METODOLOGIA EM UTILIZAÇÃO EST~ COERENTE COM: 

- A "NATUREZA DO PROGRAMA 

OS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

A CLIENTELA DO PROGRAMA 

OS RECURSOS METODOLÓGICOS DISPON!VEIS 

SIM NÃO 

8 - DE ACORDO COM SUAS OBSERVAÇÕES, ATRIBUA UM VALOR, NA ESC.; 

LA DE 1 a 4 AO ASPECTO ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA: 

1 2 3 4 

"9 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AO ASPECTO ADEQUAÇÃO J.; 
METODOLOGIA: 



.. .. ----. .. .. .. --

.. -
-.. ... -.. .. .. .. 
... 
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10 - TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS DO PROGRAMA E USANDO A ESC;~ 

A SEGUI:R, ATRIBUA VALORES DE 1 A 4 AOS' ASPECTOS CITADOS A 

BAIXO: 

l. TEM OFERECIDO PEQUENA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DJS 

OBJETIVOS 

2. TEM OFERECIDO RAZOÂVEL CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE JOS 

OBJETIVOS 

3. TEM OFERECIDO GRANDE CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DOSO~ 

JETIVOS 

4. CONSTITUI O FATOR DETERMINANTE DO ALCANCE DOS OBJETJTOS: 

a) A CONTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS (HUMANOS,MATERIAIS,1SC

NOLOGICOS, FINANCEIROS); 

1 2 3 4 

b) A CONTRIBUIÇÃO DA METODOLOGIA EM UTILIZAÇÃO; 

1 2' 3 4 ---------------------
c) A,CONTRIBUIÇÃO DO CONTEODO EM DESENVOLVIMENTO • 

1 234 --------------
.. . 11 - COMENTE SUAS ATRIBUIÇÕES DE PONTOS A CONTRIBUIÇÃO AO ~~-.. .. .. 
.. .. .. .. 

CANCE DOS OBJETIVOS, OFERECIDA PELOS RECURSOS,METODOL03IA 

E CONTEúDO DO PROGRAMA: 



.. 

.", - 15~ -

12 - QUANTO A ESTRUTURA DO PROGRAMA, ATRIBUA UM VALOR, NA ES~; 
, -.. LA DE 1 A 4: 

.", 

a) A INTEGRAÇÃO ENTRE RECURSOS, ATIVIDADES E METODOLOGI.!.: - 1 2 3 4 
.", -------- ----------- ----------
.", , b) AO ENCADEAMENTO LCGICO DAS ATIVIDADES: 

.., 1 2 ____ ...;3 ___ 4_ 

.", 

.. 13 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A ESTRUTURA DO PROGRM~;: 

.., 

.. 
<til 

• 

. ' .. .. .. .. 

.", 

.., 

.., 

.. 

., .. 

.., 

.. .. 

, , ' 

14 - QUANTO AOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS E DE APOIO,ATRIBUA C~ 

VALOR, NUMA ESCALA DE 1 A 4: ' 

a) AO CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS: 

1 2 3 4 --- ----- -----
~) As CONDIÇÕES FíSICAS (LOCAL, INSTALAÇÕES, CONDIÇÕES :: 

LOCOMOÇÃO) : 

4 1 2 3 -------- -------~ --------
c) AO CLIMA SOCIAL (RELACIONAMENTO ENTRE AS PESSOAS EN·::: 

VIDAS, MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO, RESOLUÇÃO DE CON?:: 

TOS, ETC.)' 

1 2 3 4 ---------- --------- ------



.. ., .. 

." .. -. -
w· .. -.. .. .., 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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15 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AOS ASPECTOS CIRCUNST~i

CIAIS E· DE APOIO AO PROGRAMA: 

CONTAGEM. DE PONTOS 

PARA A CONTAGEM DE PON~OS, CONSIDERAR OS VALORES ATRIBu!

DOS NAS ESCALAS • 

ASPECTOS AVALIADOS 

Adequação dos recursos utilizados 

Adequação da metodologia 

Contribuição dos recursos ao alcande 
dos objetivos 

Contribuição da metodologia ao alcan 
de dos objetivos 

Contribt1ição do conteúdo ao alcance 
dos objetivos 

Integração entre recursos, atividades 
e metodologia . 

Encadeamento lógico das atividades 

Pontualidade (cumprimento de horãri~ 

Condiç5es fIsicas (local,instalaç5es, 
condiç5es de locomoção) ~ 

Clima social .(relacionamento·entre as 
pessoas envolvidas, motivação para o 
trabalho, .resolução de conflitos ,etc) 

Total 

Mfuq:MO DE 
PONTOS 

POSS!VEIS 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

40 

PO~':'OS 

OBTIDOS 



" .. 
... .. ., 
... .. .. 
" ... 
.... 

" .. ... ., .. .. ., 
... ., .. ... ., .. ... 
" " 
" .. ... .. .. .. .. .. 
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6 .• 4. Na Avaliação de Produto 

Avaliação de Produto - Lista de Verificação 

Atribua pontos ao Programa, com relação a cadava=iá 

vel, conforme a ocorrência dos indicadores alternativos lista~s 

abaixo • 

N9 de pontos possiveis: máximo 4 

: minimo O 

Será atribui do O(zero) pontos ao programa,dentro de 

cada variável, quando se constatar a não ocorrência de nenhum c~s 

indicadores alternativos listados • 

VARIÂVEL 1 - Atingimento de Metas Fisicas e Financeiras 

INDICADORES EREV:;:STO REALIZAD0 

N9 %S/PREVIE70 

N9 de .horas 'aula 

N9 de empresas atingidas 

N9 de cursos 

N9 de participantes 

Recursos financeiros empregados ~ 

Pontos Pont~s 

Possíveis Obti~JS 

- Atingimento em 100% ou·ultrapassagem das Me 4 

.. tas Fisicas sem ultrapassagem das N.etas ti-

.. nanceiras 

ou 

- Atingimento entre 75% e 99% de todas ou da 
maioria das Metas Físicas e Financeiras 

ou 

- Atingimento entre 50% e 74% de todas ou da 
maioria das Metas Físicas e Financeiras 

ou 
- Atingirnento das Metas Físicas e Financeiras 

em índice acima de 10% e abaixo de 50%. 

Total 

3 

2 

1 

4 



.., ., 
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-. 
.. VARIÂVEL 2 - Grau de repercussão dó programa -. 
--.. 
-. .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. ., 
.. .. .. .. .. 
., 
., .. 
., 
., 
., 
., 
., 
., 

- Dimensão da ciiantela potencial: _ (N9 re pessoas ou de Enpresas) 

- Dimensão da clientela atingida: _ (N9 de pessoas ou de Errpresas) 

- Percentual de atingimento: Relação clientela atingida/clientel~ 

poten~ial: 

- Atingimento de 80 a 100% da clientela pote!! 

cial 

ou 

Atingimento de 60 a 79% da clientela pote!! 

cial 

ou 

- Atingimento de 40 a 59% da clientela pote!!, 

·cial 

ou 

Atingimento acima de 10% e abai:mde 40% da 

clientela potencial 

MÁXIMO DE PONTOS POSSIVEIS: 

MÁXIMO DE PONTOS OBTIDOS . . 

Total . 

Pontos Pont~s 

Possíveis Obtic:s 

4 

3 

2 

1 

4 . 

. Observação: Sempre que não couber a análise de determinada variá 

vel, com relação ao Programa ·que está sendo avalia

do, ~ão se deverá computar pontos relativos a essa 

variável, no total geral pos~ível, nem no total qe

ral obtido • 



-. .., 
.., .., 
... .. .., 
.., 
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AVALIAÇÃO DE PRODUTO 

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

- A·-- REGISTROS .., _. 
.., .. .. 
., -.. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .., 
., 
w ... 
... .., 
~ 

1 - NOME DO PROGRAMA 

2 - NOME DO CODRDENADOR OU RESPONSÂVEL 

3 - DATA DE INíCIO 

4 - DATA DE TgRMINO 

ATRA~S DE ENTREVISTAS (OU OUTROS MEIOS) COM OS COORDZ~~~ 

DORES, EXECUTORES E, ·PRINCIPALMENTE, COM OS CLIENTES :J 

PROGRAMA, BUSQUE INFOru~ÇÕES SUFICIENTEMENTE CLARAS,QC;~ 

TO A: 

5 - ATENDIMENTO A PROBLEMAS OU NECESSIDADES DETECTADAS: MC:I 

FICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR COM RELAÇÃO AOS ASP&.:'IOS T,--:'\ 

TIFICADOS COMO PROBLEMÂTICOS OU CARENTES.· 

sI'IDAÇÃO ANTERIOR llIDlCADORES DOS Pro SI'IU~ A'IUAL INDlCAOORES 
(PROBL.OU ~CIAS) BLEM.Z\S 00 ~rAS (MUDANÇAS) DAS MUDANÇAS 

-

• 

..... _-_ ... -



-., 
., .. .. .. ., 
... .. .., 
... 
w.. .. .. .. .. .., .. .. 
... 
.. .. .. .. .. ., ." ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 
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6 - ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DEFINIDOS 

OBJETIVOS (SITUAÇÃO DESEJADA) INDICADORES DA CQNSECUÇÃO DOS 
MENTOS OU SITUAÇOES DESCRITAS 
OBJETIVOS 

7 -" REPERCUSSÃO SOBRE PESSOAS (CLIENTES) 

MUDANÇAS OCORRIDAS 

Aprendizagem ou aprofundamento 

de conceitos e/ou teorias 

Aprendi zagem ou reforço de téc 

nicas e/ou processos 

Treinamento de habilidades 

INDICADORE"S DAS MUDANÇAS 

::::.E 
...... -.... _I_=> 

.. Mudança ou reforço de atitudes 



.. .. .. ... .. ., 

... ... ., 

., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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8 - REPERCUSSÃO SOBRE AS EMPRESAS CLIEN~~S 

MUDANÇAS OCORRIDAS 

Ampliaç~o de atividades 

Modificação de sistema e métodos 

Alterações nos resultados da em-

presa 

Alterações no clima organizacio

nal 

Melhoria das comunicações 

Alterações no processo decisório 

INDICADORES DAS MUDANÇAS 

.. Outras: .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
... 
'-



., 

., 

.., 

., 

.., 

., 

.., . 

9 - BENEFíCIOS INDIRETOS 

BENEFicIOS INDIRETOS 

., Divulgação do Programa 

., 

., 

., Divulgação da Instituição Execu 

., tora ., 

., 

., -., 

., -• .' . ., 

Experiência no desenvolvimento 

de Programas 

Relacionamento com novas Insti

tuições 

• Relacionamento com possíveis co 
., laboradores 

• 
• ., 
., 
., 
.., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
.., 
... .., 

-

Surgimento de novos programas 

Outros: 

- 16'5 -

ESPECIFICAÇÕES 



., 

., 

., .. 

., 

., 

.. 

., .. 

., 

., 
w 
., 
• .' . 

. W 

., 

., 

., 
• ., 
., 
., 
., 
., 
.,. 

-
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10 - CONSIDERAÇÕES QUANTO AOS ASPECTOS OBSERVADOS COfvl RELAÇ.J 

AO PRODUTO DO PROGRAMA 

B - AVALIAÇ~O 

CONSIDERANDO AS ENTREVISTAS, OBSERVAÇÕES E REGISTROS QUE VO:~ 

REALIZOU, ATRIBUA VALORES, NAS ESCALAS DE 1 Á. 4', AO PROD:::C> 

DO PROGRAMA, COM RELAÇÃO: 

1 - AO ATENDIMENTO A PROBLEr1AS OU .NECESSIDADES DETECTADAS :. 

1 :2 3 4 

2 - AO ATINGIMENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS: 

1 2 3 4 

3 - 1\ REPERCUSSÃO SOBRE PESSOAS (CLIENTES) 

1 2 3 4 

4 - A REPERCUSSÃO SOBRE AS EHPRESAS CLIENTES: 

1 ___ 2 ____ 3 ____ ~4 

5 - AOS BENEFíCIOS INDIRETOS: 

123 4 ------------- -----------



.. .. .. .. .. .. ., 

., -.. 

.. .. 

... .. .. .. 

.. .. .. 

., .. .. .. 

.. .. .. .. .. -.. .. .. 
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6 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AOS ASPECTOS CITADOS ':'.CI 

MA 

7 - CONSIDERANDO, POR UM LADO, O INVESTIMENTO REALIZADO (LM 

TERMOS DE RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, MATERIAIS, TEC

NOLÓGICOS E TEMPO) PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PRQ 

GRAMA E, POR OUTRO LADO, O PRODUTO OBTIDO, ATRIBUA, :ÇA 

ESCALA DE 1 A 4, UM VALOR À RELAÇÃO INVESTIMENTO/RESUL~~ 

DOS: 

1 2 3 4 ' 
~----- ------- --------

8 - COMENTE SUA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AO ASPECTO RELAÇÃO/I~ 

VESTIMENTO/RESULTADOS: 



.. ---.. .. 

.., .. .. -.. 
-., .. -., .. .. .. .. 
• 
W' .. .. .. .. .. .. .. 

CONTAGEM DE PONTOS 

PARA A CONTAGEM DE PONTOS, CONSIDERAR OS VALORES 

DOS NAS ESCALAS. MÁXIMO DE 
PONTOS 

-ASPECTOS AVALIADOS POSSíVEIS 

. Atendimento a problemas ou necessida 

des detectadas 

AtendimeDto de objetivos definidos 

Repercussão sobre pessoas (clientes) 

Repercussão sobre as empresas clien 

tes 

Benefícios indiretos 

Relação investimento/r~sultados 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

,24 

- 163 -

ATRIB:':!..,. 

PONTOS 
OBTIDJS 

Total 
~,----------~-------
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.. 7. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ., 

., 

., .. .. .. .. 

Nesta fase do modelo, estaremos atribuindo concei:J5 

ao programa objeto de avaliação, em cada uma das etapas prev:s

tas (avaliação de contexto, avaliação de insumos, avaliação de ;::-~ 

cesso e avaliação de produto). Logicamente, os níveis considera:::s 

satisfatórios poderão variar para determinados programas e em ~:-

termina'das instituições, adotando-se um cri t,ério diferente do 

.. estaremos expondo neste trabalho. Porém, em-nosso model~prefe:-~ 

., .. .. 

., .. ., 

., .. .. 
W· .. ., 
., 
., .. 
• .. 
• .. .. .. .. .. .. ., 
'" .. 
-.. ... 
'-' 
.... 

. mos escalona~ quatro níveis de c.lassificação, informado dos quê.is 

o decisor deverá tomar diferentes medidas em relação ao prograca, 

conforme o conceito obtido . 

Assim, teremos como quadros· de interpretação: . 

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO 

TOTAL GERAL DE PONTOS POSSiVEIS: 

TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS: 

% DE REALIZAÇÃO (TOTAL GERAL DE PONTQS 

OBTIDOS/TOTAL GERAL DE PONTOS pàSS1VEIS) : 

Grau de integração do programa ao contexto em que 

desenvolve: 

de 75 a 100% dos pontos Satisfatório 

de 50 a 74% dos pontos Regular 

de 25 a 49% dos pontos Baixo 

de O a 24% dos pontos Insuficiente 

AVALIAÇÃO DE INSUMOS 

TOTAL GERAL DE PONTOS POSS1VEIS~ 

TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS: 

% DE REALIZAÇlí.O (TOTAL GERAL DE PONTOS 

OBTIDOS/TOTAL DE PONTOS POSS1VEIS): 

se 
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Qualidade dos insumos para a realização do programa: 

de 75 a 100% dos pontos Satisfatória 

de 50 a 74% dos pontos Regular 

de 25 a 49% dos pontos Baixa 

de O a 24% dos pont.os Insuficiente 

AVALIAÇÃO DE PROCESSO 

1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 

l.a Máximo de pontos possíveis: 

l.b - Máximo de pontos obtidos: 

2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRM1A 

2.a Máximo de pontos possíveis: 

2.b Máximo de pontos obtidos: 

3. TOTAL GERAL DE PONTOS POSS!VEIS(la+2a): 

TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS (lb+2b): 

% DE REALIZAÇÃO (TOTAL GERAL DE PONTOS 

OBTIDOS/TOTAL GERAL DE PON'l'OS POSSíVEIS): 

Qualidade do Processo (execução do Programa) : 

de 75 a 100% dos pontos Satisfatória 

de 50 a 74%'dos pontos Regular 

de 25 a 49% dos pontos Baixa 

de O a 24% dos pontos -' Insuficiente 
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AVALIAÇÃO DE PRODUTO 

1. LISTA DE VERIFICACÃO 

l.a Máximo de pontos ~ . posslvels: 

l.b - Máximo de pontos obtidos: 

2. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRM"ili 

2.a Máximo de pontos ~ . posslvels: 

2.b - Máximo de pontos obtidos: 

3. TOTAL GERAL DE PONTOS POSSfVEIS(la+2a) : 

TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS (lb+2b) : 

% DE ffiALIZAÇÃO (TOTAL GERAL DE PONTOS 

OBTIDOS/TOTAL GERAL DE PONTOS POSSíVEIS): 

Qualidade do Produto obtido: 

de 75 a 100% dos ponto~ Satisfatória 

de 50 a 74% ,dos pontos Regular 

de 25 a 49% dos pontos Baixa 

de O a 24% dos pontos Insuficiente 

No CEBRAE, foram adotados apenas dois níveis de classi 

ficaçã~ nas quatro etapas de avaliação: . 

de 75 a 100% Suficiente 

abaixo de 75% - Insuficiente 

Isto porque foi considerado que dessa forma faci:i

tar-se-ia o posicionamento do decisor" Recebendo a in formaçãc ':::e 

que um programa foi considerado suficiente em determinada avalia

çao, o decisor saberá que não há necessidade de intervir, no s~~

tido de recuperá-lo, no que se refere àquela etapa avaliada. ?~ 

rém, se o concei t'o obtido for insuf1ciente, já o decisor con::2:e 

que precisará adotar medidas de recuperação, visando à m81hori;: '::J 

programa.' 
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8. FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO 

Conforme expusemos no início do capítulo, para o :cE 
necimento da informação, poderão ser utilizados relatórios ver=~is 

ou escritos, que variarão em seu conteúdo de acordo 'com as carac

terísticas da situação e do destinatário do relatório. Porérn,a~~ 

nas a título de ilustração, apresentamos abaixo um modelo de rela 

tório de informação, que pretendemos utilizar em nossas ativica-

des no CEBRAE, com as adaptações que se fizerem necessárias . 

elaboração desse instrumento, considerou-se que será ele diriqido 

a administradores (no caso aos diretores da instituição) q~e ~ão 

dispõem de tempo à leitura de informes longos e detalhados. Co~

tudo, é aconselhável encaminhar junto ao relatório de informação, 

os instrumentos de coleta e análise dos dados, de forma que, sen 

do necessário, terá o administrador material disponível para DTI 

estudo mais aprofundado da situação, permitindo-lhe maior segu=a~, 

ça na tomada de decisão. Deverá ser preenchido um relatório 

informação distinto, para cada etapa da avaliação. 

RELATORIO DE INFORMAÇÃO 

De: 

Para: 

Data: 

1. PROGRAMA AVALIADO 

1.1. Título: 

1.2. Entidade Executora: 

1.3. Data de início: 

1.4. Data de término: 

D Prevista 

D Real 

D Prevista 

D Real 

(dias, semanas ou me~'?:3' 1. 5. Duração: ----------------------

ce 
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1.6. Carga hor;ria: 

2. AVALIAÇÃO EFETUADA: 

2.1. Etapa da Avaliação: o de 

O de 

D de 

CJ de 

2.2. Período da Avaliação: 

2.3. Conceito obtido pelo programa: 

D 
D 
D 
D 

Satisfatório 

Regular 

Baixo 

Insuficiente 

- l-;~ -

Contexto 

Insumos 

Processo 

Produto 

2.4. Observações (colocar aqui observações quanto a variáveis 

que tenham plovocado distorções no conce:L to ou que mereçam 

ser citadas por outros motivos, bem corno quanto a aSFe~

tos que julgar conv~niente salientar) . 

3. PARECER 

3.1. Enunciado Geral: Tendo em vista o ~esultado da avali2;io 

efetuada, somos de parecer que o programa: 

D -nao necessita medidas especiais de acompanhame~~:e/ 

ou melhoramento 

o necessita de acompanhamento especial 
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c==J necessita de medidas urgentes de melhoramento 

c==J deverá ter estudada a hipótese de sua suspensao (ou 

extinção) . 

3.2. Especificações: (detalhar as medidas aconselháveis para 

acompanh'amento e/ou melhoramento do programa e, se neces

sário, as razões que as determinam) . 

4. OBSERVAÇÕES GERAIS (quanto ao programa ou quanto ã própria ava 

liação efetuada) . 

ASSlnaEura 

\ 
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c O N C L U SÃO 

No desenvolvimento de nosso trabalho, procura=os 

atender aos objetivos a que nos propusemos e que estão expos~os 

na Introdução. Sabemos,de ahtemão, que muitas indagações per=a

neceram sem respostas e que pouco devemos ter favorecido a opsr~ 

cionalização do processo de avaliação de treinamento. Mas, real 

mente, nosso intento não era tão pretensioso, pois estamos tas

tante cientes da dificuldade -em que se constitui meç1ir "ariávsis, 

dentro de programas sociais • 

Reunimos vários c0!lceitos e modelos surg.iuo~ de;.;..-n 

esforço, cada vez mais intenso" não só em âmbito de outras :-.30-

ções, mas também em nosso contexto, em direção a um esquema s3o-· 

tisfatório, que permita prever e/ou conhecer o retorno de in\"E:'s

timentos e melhorar processos, na á~ea educacional e, mais es~e-, 
cificamente, na área de treinamento. Juntamos à contribuição ~e 

vários autores mais ou menos conhecidos, que pode ser de grar.~e 

valia àqueles que trabalham com avaliaçdo, também um esquema ~:-i 

cial, produto de nossa própria necessidade de ter um guia de :::-i 

entação, para acompanhamento e avaliação dos programas a que -2:::;

tamos afetos, por razões profiss~onais. Colocamos, ainda,a F=s~ 

cupaçao com a sistematização do processo avaliativo, que prec:~3o 

seguir determinados passos para que tenha chances de' cwnprir :;;:'·':5 

objeti vos e apresentamos mui to de nossas dúvidas e reconhecir:.;:.::

to de obstáculos . 

Assim, nosso trabalho, em seu conteúdo, reflete~~a 

busca em direção a um modelo efetivo de avaliação, ainda não '::"

contrado· e ~ue tem como um de seus grandes obstáculos, al~m ~3o 

imponderabilidade dos indicadores de resultados educacionais, '" 
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deve aos sistemas,' programas ou atividades que estão sendo a-:3.

liados. Acreditamos que essa busca nos tem aproximado e cheq~r~ 

se não ao esquema ideal, pelo m~nimo a um modelo ou a modelos su 

fi cientemente confiáveis e possíveis de serem utilizados, co= as 

adaptações necessárias, por diversas instituições educacionais ou 

de tr~inamento, na avaliação de seus programas. Porém, para is

so, fazem-se necessárias providências sobretudo em dois car.?os 

distintos: 

. ~ 

19) o da preparaçao de recursos humanos, de f C r:! a 

a que se tenha pessoal pronto a IUffia atuação 

mais segura, fundamentada em conhecimentcsesp~ 

cializadosi 

29) o da divulgação de estudos e experiências sur-

gidos sobre o assunto, .buscando 

cesso cumulativo de formação do 

evitar a repet~ção de esforços 

de recursos • 

favorecer o oro 
~ -

conheci.mento e 

e o desperrucio 

Cabe salientar que, quando falamos em modelo ou ~o 

delos utilizáveis em diversas situações, não estamos defendendo 

a possibilid3.de e a conveniência da criação de um esquema avali~ 
. . 

tivo bem definido, generalizável a tal ponto que se aplicará a 

qualquer programa de treinamento. Estamos nos referindo illctis a 

um guia de orientação suficientemente amplo ou flexível, de for

ma.a favorecer adaptações e criações em seu bojo • 

ImprescinàíveÍ, ainda, ao se tratar da busca de 20 

~delo~i destacar o risco (a ser evitado) da tendência a rigide:, ., 
., ., 

que lev~muitas vezes, a que se force a r~alidade, para ens~3.

drã-la aos aspectos previstos no esquema pré-determinado, dGs:~i 

dando-se ou até desapercebendo-se de prorlemas e dimensões re:e

vantes ,mas específicas à situação . . ou programa avaliado. Um :-:-.::5.e 

lo existe como válido, enquanto guia para uma eÀ~loração mais ~i 

ca da realidade e para a sistematização de procedimentos, Vi5:::'::

do à eficiência e à eficácia. Fora disso, poderá funcionar c:~o 

fator limitante da objetividade de ações e resultados. 

, 
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Pensando-se em riscos, podemos fazer referência 

também, àquele já citado no corpo do presente trabalho, qual se

ja o de tomar a avaliação como um fim em si mesma, provocando a 

acumulação de informações rião aproveitadas e o desperdício de re 

cursos. Não será difícil incorrer neste erro, até mesmo por en 

tusiasmo e dedicação em torno do- ·tema. 

Alertados para o perigo de posições distorcidas, 

julgamos importante que se prossiga na busca de um modelo (ou:no 

delos) efetivo de avalia9~o de treinamento, em direção ao qual há 

um vasto campo de estudos teóricos e práticos a ser explorado.Se 

deixarmos de lado um espírito por demais perfeccionista e a 00-

sessão por medidas exatas, poderemos, a partir de trabalhos ?::>u 

co sofisticados, ir, gradativamente, aumentando as luzes sobre o 

assunto. Assim, podem se constituir objeto de monografias ou te 

ses, que .trarão valiosa contribuição à" área, entre outros, es-:a

dos como: 

- a análise comparativa de.alguns modelos teóricos, co~oos 

citados no capo III do pre3ente trabalho; 

a utilização de algum ou alguns desses modelos e o regis 

tro dos resultados.obtidos~ 

- a avaliação de resultados I em termos de repercussao so

bre pessoas e sobre as empresas clientes, do treina~s~to 

através de "pacotes", na área comportamental; 

- a análise comparativa do uso de metodologias de trei~a

mento diferentes~ 

- o levantamento das infor~ações necessárias à tomada de 

decisão, nas diversas fases de desenvolvimento de Ul. . .;::r~ 

grama de treinamento; 

- o estudo do uso atual e do uso desejado das informaç~es 

resultantes da avaliação de treinamento; 

- urna experiência de análise de custo-resultado de proq~a-

-mas de treinamento; 

- e, at~ mesm~ a testagem do esquema avaliativo propos~:no 

capItulo VIIl do presente irabalho. , 

Embora defendamos a necessidade de plahejamer"~: de 
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um programa, para que haja condições de 'avaliá-lo, pensamos ::pe 

é importante analisar-se com cuidado a nova posição de Scri\"e:~, 

a que nos referimos anteriormente (p. l06~l08), qual seja a ~e 

"avaliação sem referência a objetivos". O tema pode ser estu:'a-

do, quem sabe, corno uma alternativa para nosso contexto, em c';:-Je 

sao bastante usuais programas, e até mesmo i~ituições,em que ~ao 

se en~ontram explicitados os objetivos. 

.., Finalmente, julga.mos importante fazer, ainda,re~ 

.. ,rência a um aspecto que pode ser interpretado corno urna nova te~-

'.., dência, no que concerne à avaliação, no campo educacional e de 

treinamento. Observando os modelos surgidos nos últimos anos e 

analisando suas etapas, fases ou enfoques, veremos que de uma en 

fase exagerada ou exclusiva em resultados, passou-se a uma preo

cupação também 'com outros fatores, sobretudo, com o processo.?a~ 

vez isto se deva à percepção da grande di'ficuldade, ou até dirIa 

mos, da quase impossibilidade de estabelecer uma relcção causal 

'entre .os programas e as mudanças 'ocorridas no objeto avaliado, em 

razão das múlt.iplas variáveis 'que o afetam. Esta frustração ?o

derá ter levado a que, através de um processo reflexivo, tenha s'e 

passadq a salientar uma outra dimensão da avaliação, qual seja a 

de desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

Considerando o que' foi apresentado no corpo des~e 

trabalho e em suas conclusões, temos que um modelo efetivo ~~o 

será àe forma alguma, um desenho ideal que solucionará, defi~i

tivamente,o problema da avaliação de treinamento. Antes, um =0-
delo efetivo será aquele que, a cada situação, for o mais coeren 

te, o mais útil e mais viável, ,dentro da realidade e da necessi

dade do programa de treinamento que se pretende avaliar. 
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