
Avaliação Responsiva com 
Equidade:
O que é? E Como?

Esmeralda Correa Macana
Itaú Social



GIFE

GIFE.ORG.BR    

...Com frequência, o 
lugar que ocupa uma 
pessoa na sociedade 
segue sendo 
determinado por seu 
gênero, raça ou 
riqueza
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Avaliação Responsiva com Equidade

• Avaliação alinhada aos 
princípios e valores 
com esforços para 
avançar com a 
equidade

Valores Normativos

• Caminhos que 
sustentam a análise 
dos dados que variam 
conforme os valores 
normativos

• Espaços informacionais 
de avaliação mais 
amplos

Métodos e Métricas
• Resultados não 

generalizáveis 
• foco na variação dos 

impactos considerando 
o local, tempo, 
contexto e cultura

Estruturas-Contexto 
histórico e cultural 

• Foco em sistemas de 
mudanças com advocacy, 
organização da 
comunidade, etc

• Mudança de estruturas 
opressivas

• Uso de resultados para 
melhorar a justiça social

Sistemas de 
Mudanças 

Avaliação responsiva com equidade tem como imperativo uma abordagem 
que contribui à equidade
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Avaliação Responsiva com Equidade
• Avaliação alinhada 

aos princípios e 
valores com esforços 
para avançar coma 
equidade

Valores 
Normativos

Qual a unidade de análise dos resultados: é
satisfação, bens, renda, autonomia? 

O que se considera bom ou adequado?

O que é mais adequado para as pessoas de 
acordo a seu contexto?

Efeitos de uma estratégia sobre diferentes
populações

Efeitos de estratégias sobre os fatores
geradores de desigualdades
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Avaliação Responsiva com Equidade
• Avaliação alinhada 

aos princípios e 
valores com esforços 
para avançar coma 
equidade

Valores 
Normativos Amplitude do espaço 

informacional do bem-

estar humano

Funcionamentos e 

Capacitações, Agencia

Diversidade de ambientes 

e condições

Jhon Rawls 

Não importa o bem-estar 

total, mas sim o bem-

estar do indivíduo na pior 

situação (maximin) 

Bens primários

Abordagem
Convencional de 

Bem-estar

Foco em estados finais: 

resultados importam, 

processos não. 

Não olha para a 

distribuição 

A {10, 5, 0} = B{5, 5, 5}

Abordagem das 
Capacitações de 

Amartya Sen 
(Capability 
Approach)
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Espaço Informacional de Avaliação

Funcionamentos
Capacitacões

Autonomia 

Recursos Mecanismos

Resultados 
não são 
homogêneos 

• Caminhos que sustentam 
a análise dos dados que 
variam conforme os 
valores normativos

• Espaços informacionais 
de avaliação mais amplos

Métodos e 
Métricas
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Avaliações considerando os contextos e a 
cultura

• Resultados não 
generalizáveis 

• foco na variação dos 
impactos considerando o 
local, tempo, contexto e 
cultura

Estruturas-Contexto 
histórico e cultural 

Os resultados ou impactos são para todos? 

Entender como os contextos influenciam as 
dinâmicas e as necessidades das pessoas e 
como os projetos devem ser responsivos a 
isto. 

Escuta da comunidade, engajamento e 
participação

Flexibilidade nos métodos

Entender fatores históricos que causam
desigualdades
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Sistemas de Mudanças
• Foco em sistemas de mudanças 

com advocacy, organização da 
comunidade, etc

• Mudança de estruturas 
opressivas

• Uso de resultados para 
melhorar a justiça social

Sistemas de 
Mudanças 

Avaliação relevante não só para identificar a 
efetividade ou eficiência, mas também para 
promover equidade.

Mecanismos que diminuem as desigualdades

Avaliação como instrumento de mudança. Ir
além de métodos
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Comparafvo de avaliações tradicionais vs Avaliações 
responsivas com equidade

Avaliações Tradicionais Avaliações Responsivas com 
Equidade

Quem define o sucesso Fundações isoladamente definem o 
sucesso da ação
sem atenção a como este é alcançado 
(estrutura de poder)

Envolvimento da comunidade, 
levando em conta padrões históricos 
e estruturas que produzem 
desigualdades.

Objetivos da avaliação Identificar a eficiência / efetividade 
do programa

Reduzir desigualdades / advocacy / 
empoderamento da comunidade

Resultados Crença de resultados generalizáveis / 
homogêneos 

Efeitos sobre distintas populações / 
comunidades

Metodologia Métricas unidimensionais  /  médias Abordagens que refletem princípios 
de equidade. Métodos Mistos 

Objetivos do avaliador Interpretação dos dados 
isoladamente do contexto e sem 
atenção a possíveis vieses 

Diferente orientação cultural, de 
conhecimento e do usos dos dados. 
Engaja participantes
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